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RESUMO 

 

Nesta dissertação, investigamos como sistemas de reputação podem interferir na construção da 

confiança entre estranhos que são participantes da Economia Compartilhada (EC). Ela pode ser 

definida como uma atividade econômica, viabilizada por uma plataforma tecnológica, baseada 

nas interações entre provedores e usuários. Nosso foco de estudo é como um provedor pode se 

sentir mais confortável em emprestar seu ativo ou seu tempo a um estranho. Exploramos como 

um sistema de reputação mútuo pode ser o catalizador do desenvolvimento da confiança inicial 

entre estranhos. Desta forma, tentamos cobrir uma lacuna, identificada na revisão literária, 

sobre o uso de sistemas de reputação mútuo em Economia Compartilhada. Como se trata de 

uma relação de mútua interferência, utilizamos a lente teórica da sociomaterialidade que nos 

permitiu analisar a construção dinâmica dos sistemas de reputação e seus usuários, bem como 

prover cortes agenciais em relação ao incentivo e à punição de usuários desta economia. A 

exploração empírica de como o sistema de reputação é utilizado foi feito por meio de um estudo 

de caso único, no qual verificamos a utilização do sistema de reputação do passageiro   pelo 

motorista da Uber na prestação de serviços de transporte individual. Por intermédio de 

entrevistas semiestruturadas com motoristas, análise de documentação e netnografia em grupos 

de motoristas no Facebook e WhatsApp, pudemos contribuir para a identificação de perfis de 

provedores com diferentes necessidades de confiança inicial. Também identificamos a forte 

interferência que os intermediários podem exercer no uso do sistema de reputação ao criar 

formas de opressão ao provedor. E, por último, contribuímos para a descoberta do resultado de 

bricolagem sociomaterial quando provedores adotam novas práticas de utilização do sistema de 

reputação para compensar as idiossincrasias dos intermediários como Uber. Como 

contribuições práticas, destacamos a importância do tratamento igualitário a provedores e a 

usuários de plataformas de EC.  Em sistemas de reputação de avaliação mútua, o favorecimento 

do intermediário a qualquer dos participantes acaba contaminando a avaliação e a utilização da 

reputação, invalidando-a como aparato de medição da confiança inicial. Também salientamos 

a necessidade de regular o comportamento dos intermediários em relação aos abusos na 

manipulação de informações, gerenciamento de provedores (como direito de defesa) e práticas 

de preços abusivos. Há também várias sugestões de melhorias dos recursos das plataformas 

para facilitar o uso do sistema de reputação como a divulgação de punições e incentivos a 

usuários ou do que deve ser avaliado pelos provedores e usuários após a colaboração.  

 

Palavras-chave: Economia Compartilhada, Confiança, Reputação, Sociomaterialidade, Uber  



 

 

ABSTRACT 

 

In this Master’s thesis, we investigate how reputation systems can interfere on trust building 

between strangers who are participants in the sharing economy. It can be defined as an 

economic activity, powered by a technological platform, based on the interactions between 

providers and users. Our focus is to study how a provider may feel more comfortable lending 

his asset or providing his time to a stranger. We explore how a system of mutual reputation can 

be the catalyst for the development of initial trust among strangers. By doing so, we have tried 

to fill a gap, identified in the literary review, about the use of mutual reputation systems in 

sharing economy. Since this is based on mutual interference, the theoretical lens of 

sociomateriality was used, allowing us to analyze the dynamic construction of the reputation 

systems and its use and the agential cuts related to the incentive and punishment of users of this 

economy. The empirical part of how the reputation system is used has been done through a 

single case study where we verify the use of the reputation system of the Uber passenger by the 

driver on provision of ridesharing services. Through semi-structured driver interviews, 

documentation analysis and netnography of Facebook’s and WhatsApp’s drivers groups, we 

were able to identify provider’s profiles with different initial trust requirements. We also 

identify the strong interference that intermediaries can exert on the usage of the reputation 

system by creating forms of provider’s oppression. And finally, we identify the result of 

sociomaterial bricolage when providers adopt new practices of using the reputation system to 

compensate the idiosyncrasies of intermediaries like Uber. As practical contributions, we 

emphasize the importance of equal treatment to the players of Sharing Economy platforms. On 

mutual evaluation reputational systems, the favoring any of the players contaminates the 

evaluation and the use of the reputation, invalidating it as apparatus of measuring the initial 

trust. We also emphasize the need to regulate the intermediaries’ behavior, by limiting abuses 

on information manipulation, provider’s management (providing a right of defense) and abusive 

pricing practices. There are also several suggestions for enhancing platform capabilities to 

facilitate the use of the reputation system such as disclosing punishments and incentives to users 

or what should be evaluated by providers and users after collaboration. 

 

Keywords: Sharing Economy, Trust, Reputation, Sociomateriality, Uber  



 

 

PRÓLOGO 

 

Seu vizinho já lhe pediu uma xícara de açúcar? Ou já lhe pediu a furadeira emprestada?  

Ajuda para instalar o quadro na sala, utilizando sua furadeira? São solicitações corriqueiras, 

frequentes e que já acontecem há um bom tempo. O objeto de nosso estudo pode ser 

exemplificado pelo caso do empréstimo da furadeira. Queremos compreender como você 

convive com o risco de seu vizinho utilizá-la de forma inadequada e devolvê-la em mau estado. 

Evidentemente, você precisa saber mais sobre o seu vizinho. Há duas fontes principais de 

informação: uma direta e outra secundária. A primeira são as informações coletadas diretamente 

por você. Se você já os ajudou ou já emprestou algo antes, isto será fundamental para a próxima 

ajuda. Mesmo se não os ajudou antes, muito provavelmente você já interagiu com eles em outras 

oportunidades, e obteve, diretamente, informação sobre seu histórico, seus valores e princípios. 

Você pode dizer que os conhece (Mazzella & Sundararajan, 2016). A segunda são as 

informações sobre o seu vizinho provenientes de outras pessoas ou informações secundárias, 

muito provavelmente vindas de outros vizinhos, porteiro, faxineira, etc. São relatos de 

experiências de outros em relação a seu vizinho. Trata-se da reputação dele. Reputação pode 

ser definida como uma medida de quão desejável é uma pessoa ou uma entidade, conforme 

estabelecido por uma outra pessoa ou grupo de pessoas diferentes ou externas à entidade, ou 

pessoa em questão (Josang, Ismail, & Boyd, 2007). As informações secundárias, como a 

reputação, são de menor poder de influência que as informações diretas colhidas por você. Em 

conflito, você frequentemente escolhe a fonte direta. A importância das informações 

secundárias depende diretamente de sua relação de confiança com a fonte de informação. Ou, 

resumidamente, se não tenho informações diretas e não conheço o meu vizinho, posso 

emprestar a furadeira, porque sua boa reputação indica que ele irá utilizá-la adequadamente e 

devolvê-la sem defeitos. Mas, se o bem for mais valioso (econômico ou sentimental) do que 

uma furadeira? Normalmente, necessita-se de uma melhor reputação porque o risco é mais alto. 

Emprestar uma xícara de açúcar não demanda uma reputação muito alta, já que o valor do bem 

não é alto e, consequentemente, de risco baixo. Emprestar um carro ou um cômodo da casa 

exige uma melhor reputação pelo maior risco e maiores valores envolvidos. O fator tempo é 

também muito importante. Compartilhar seu carro por um dia pode ser considerado um risco 

menor que o compartilhar por um mês e, portanto, a reputação deve ser melhor para 

empréstimos de maior quantidade de tempo (Josang et al., 2007; Stewart, 2003). O caso é 

simples, mas é um bom exemplo do que pretendemos estudar e ajuda a explicar o que buscamos 

nesta dissertação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Utilizamos o empréstimo da furadeira entre vizinhos do prólogo para exemplificar a 

ação de colaboração da Economia Compartilhada. Queremos estudar o fenômeno da Economia 

Compartilhada (que neste texto também será representada pelas iniciais EC) ou Sharing 

Economy, que pode ser definida como cessão temporária de bens entre um provedor e um 

usuário por meio de uma prestação de serviço (Einav, Farronato, & Levin, 2016). Com esses 

exemplos, ressaltamos que o compartilhamento é algo natural que acontece há muito tempo. 

Mas o que mudou? As recentes Tecnologias de Informação e Comunicação (que neste texto 

também serão representadas pelas iniciais TICs) potencializaram e transformaram esta 

atividade de compartilhamento, elevando exponencialmente sua capacidade, muito além da 

atividade da vizinhança, provocando uma verdadeira revolução nos negócios (Hamari, Sjoklint, 

& Ukkonen, 2016). Há muitos nomes para essa revolução, tais como disruptiva, transformação 

digital de negócios ou, por outras vezes, uberização de um determinado negócio ou segmento. 

Os exemplos mais conhecidos dessa revolução são: Uber, para a área de transporte individual 

e Airbnb, para o ramo hoteleiro (Barnes & Mattsson, 2016). 

Conforme verificado em Botsman & Rogers (2010) e Sundararajan (2016), destacamos 

três pontos importantes das novas TICs que facilitaram o surgimento da EC: 

● O empoderamento de processamento individual, representado pela alta capacidade 

de processamento e de tecnologia embarcada de smartphones e outros dispositivos 

de uso pessoal (tablets, laptops, etc.); 

● O grande volume ou escala de dados e de conexões que as redes descentralizadas 

como a Internet permitem; 

● A eficiência e o baixo custo da distribuição das informações promovidas pela 

internet, que permitem que pequenas empresas ou indivíduos possam competir com 

grandes empresas.  

De um lado, essas novas TICs permitem que pessoas distantes e desconhecidas possam 

interagir, trocar ou até negociar bens e serviços de forma simples e eficiente, como se fossem 

vizinhos. Por outro lado, elas trazem alguns desafios. Um desafio fundamental, refere-se à 

necessidade de promover uma relação entre desconhecidos (Ert, Fleischer, & Magen, 2016; 

Mazzella & Sundararajan, 2016). Utilizando-se do exemplo dos vizinhos, compartilhar ou não 

depende de informações prévias de um vizinho desconhecido. Não é fácil permitir que 

participantes da Economia Compartilhada tenham conhecimento prévio ou direto. Essas TICs 
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buscam parear a maior quantidade de pessoas, no menor tempo possível, o que frequentemente 

resulta em pareamento de pessoas desconhecidas, sem históricos de relacionamento anterior, 

não necessariamente vizinhos e, frequentemente, sem amigos em comum. Portanto, a reputação 

pode ser a chave para diminuir essa barreira (Ert et al., 2016). Veja que esta situação é parecida 

com a que ocorre em plataformas de Comércio Eletrônico (que neste texto será representada 

pelas iniciais CE) entre vendedores e clientes. O sistema de feedback do eBay é um exemplo 

(mais detalhes em 2.8.4.2). Após a concretização de um negócio, o eBay solicita informações 

sobre a satisfação do cliente com o negócio, que é registrada com a utilização de uma simples 

escala de pontuação (ou estrelas, em outros intermediários). Frequentemente, o valor máximo 

ou um valor positivo indica que o cliente está satisfeito com a transação e com o provedor. Este 

histórico das pontuações e dos comentários das atividades realizadas são apresentados aos 

novos clientes como uma espécie de reputação da empresa provedora. Denomina-se sistema de 

reputação esse processo de aquisição, pontuação e apresentação de informações sobre as 

transações anteriores (Mazzella & Sundararajan, 2016). Mas como funcionaria a reputação na 

EC? A lógica é simples, um participante de boa reputação não deve causar surpresas na próxima 

colaboração. Ou ainda mais importante, os participantes causadores de problemas, de má 

reputação, que podem causar novos problemas, são naturalmente excluídos por má reputação 

ou notas baixas das transações, pois ninguém vai querer compartilhar com eles. Seria algo 

semelhante a vizinhos com má reputação que não conseguem acesso a bens compartilhados. A 

revisão literária revelou que não existem muitos artigos sobre o uso da reputação dos 

participantes-usuários por participantes-provedores da EC. Este trabalho pretende contribuir 

para a diminuição dessa lacuna e debater a importância das TICs na criação e usos dos sistemas 

de reputação de participantes da EC.   

 

 

1.1. Objetivo 
 

 

Diante do que já foi exposto, este trabalho pretende responder a uma questão 

fundamental acerca do uso do sistema de reputação dos participantes-provedores da EC sobre 

a disponibilização de seus ativos ou serviços a um estranho. Tendo como foco central o 

participante-provedor da EC, a questão de pesquisa se coloca da seguinte forma: Como o 

sistema de reputação, baseado em avaliação mútua, é utilizado pelo participante-provedor da 

Economia Compartilhada? O foco é estudar a barreira inicial que os provedores têm em 
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colaborar com um estranho e como o sistema de reputação é utilizado na remoção dessa 

barreira. Entretanto, o sistema de reputação é construído por outros colegas provedores de 

outras colaborações. Dessa forma, é importante englobar o momento de geração dessas 

avaliações, visto que o provedor que lida com a barreira inicial já avaliou outros usuários e tem 

opinião sobre o sistema de reputação. Trata-se de uma relação de mútua interferência, em que 

o sistema de reputação interfere no comportamento do usuário, que, por sua vez, interfere no 

uso do sistema de reputação. No item 3, vamos explorar essa mútua relação de maneira mais 

detalhada. E, para compreender melhor esta interação, vamos explorá-la a partir de um estudo 

de caso em profundidade da Uber, que terá sua metodologia descrita no item 4. Estudaremos a 

utilização do sistema de reputação do usuário do Uber (rider) pelo motorista (driver) na 

prestação de serviços de transporte individual (ridesharing). 

 

 

1.2. Relevância do trabalho 
 

 

As transformações e os impactos que as TICs têm sobre o setor privado são objeto de 

intenso estudo. As transformações causadas pelos intermediários, o braço mais visível da EC, 

são muito populares e dinâmicas. Notícias sobre as transformações que Uber e Airbnb estão 

provocando em seus mercados e concorrentes são contundentes. Apesar da importância das 

TICs para EC, a revisão literária revelou a existência de poucos trabalhos da área das TICs 

sobre EC. Existe outra lacuna na área acadêmica sobre o uso do sistema de reputação em EC. 

Nota-se que o uso do sistema de reputação de participantes-usuários para escolha de 

participantes-provedores é similar ao uso desse sistema por clientes de CE (apesar das 

diferenças abordadas no item 3.2). Entretanto, pouco se explorou na literatura sobre o uso dos 

sistemas de reputação pelos participantes-provedores da EC. Trata-se de um item fundamental 

para o desenvolvimento dessa nova economia, que vamos explorar neste estudo, contribuindo 

para a diminuição das lacunas apresentadas.  
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1.3. Estrutura do trabalho 
 

O trabalho está estruturado em seis seções adicionais a esta introdução. A próxima seção 

está dedicada ao estudo da Economia Compartilhada, com descrição da sua história, das 

iniciativas percussoras, de seus princípios fundamentais e de detalhes de um dos princípios 

relacionados à confiança entre estranhos. A seção seguinte é dedicada à confiança e reputação 

na área de TIC, na qual exploramos as definições e suas relações e as características que 

diferenciam a confiança e a reputação da EC e de CE. Na seção 4, detalhamos a 

sociomaterialidade e sua utilização como lente teórica nesta dissertação, na forma de realismo 

agencial, para verificar a inter-ação e as construções entre o sistema de reputação e o provedor, 

dinamicamente. Na seção 5, detalhamos a metodologia do estudo de caso Uber apresentando as 

técnicas de coleta de dados e a sua respectiva codificação. A seção 6 dedica-se à apresentação 

e discussão dos resultados. E a última seção apresenta as contribuições e limitações deste 

trabalho, além de sugestões para trabalhos futuros.  
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2. ECONOMIA COMPARTILHADA 

 

 

Neste item, são apresentados os principais tópicos sobre EC, como suas diferentes 

definições, origens, histórico, princípios fundamentais, efeitos e intermediários.  

 

 

2.1. Histórico da Economia Compartilhada: como surgiu 
 

 

Com intuito de buscar a origem da EC na área acadêmica, utilizamos a base de dados 

Web of Science para uma busca baseada nas palavras shar* economy e collaborative 

consumption, limitada a artigos acadêmicos. Esta pesquisa revelou que esses termos já foram 

utilizados anteriormente, mas com outros significados.  

Apesar da afirmação de Knote e Blohm (2016) que o termo share economy foi 

inicialmente descrito em Weitzman (1986), este artigo não se referia a EC.  Martin L Weitzman, 

renomado economista, estudava o efeito de pagamento de salários variáveis relacionados a 

lucro ou vendas das empresas em comparação ao pagamento de salários fixos, 

independentemente da situação das empresas. O texto mostra que salários variáveis poderiam 

ser uma alternativa contra a estagflação (combinação de estagnação econômica com inflação 

persistente). Share economy, com esta conotação econômica (o reverso de wage economy), está 

relacionada à distribuição de lucros (profit sharing) e aos conceitos de inflação, emprego e 

renda, e não está relacionada a sharing economy ou EC desse estudo. 

Por sua vez, o primeiro artigo a utilizar o termo “consumo colaborativo” foi o de Felson 

& Spaeth (1978), fato confirmado pelo artigo de Gheitasy et al. (2015). Referia-se ao consumo 

em grupos, como em família ou entre amigos. Exemplos são: o consumo de cerveja com 

amigos, o consumo de bens e serviços durante almoço com parentes etc.:  



19 
 

 

[…] acts of collaborative consumption, namely, those events in which one or 
more persons consume economic goods or services in the process of engaging 
in joint activities with one or more others. For example, drinking beer with 
friends, eating meals with relatives, driving to visit someone or using a 
washing machine for family laundry are acts of collaborative consumption. 
Thus, our present concern goes beyond the discrete preferences and resources 
of individual consumers. Rather, we take these considerations as given and 
proceed to examine how the structure of daily activities creates the 
circumstances in which collaborative consumption occurs. (Felson & Spaetch, 
1978, p. 614). 

 

Trata-se de algo de escopo e de intenções muito diferentes da EC. Portanto, não está 

relacionada à sua origem. Há outro registro do uso do termo consumo colaborativo em Durán-

Sánches, Álvarez-Garcia, Río-Rama, & Maldonado-Erazo (2016) de um artigo de Algar (2007), 

mas ele se referia aos efeitos da formação de preços se os consumidores colaborassem na troca 

de informações. Exemplos são clubes de compras, quando várias pessoas se unem para comprar 

em volume, a preços menores ou há informação de existência de preços dinâmicos, em que o 

mesmo produto pode ter preços variáveis e personalizáveis em função de variáveis da compra 

como localização, horário, necessidade, etc. Trata-se também de uma definição distinta da 

Economia Compartilhada deste estudo. 

Esta pesquisa mostrou que o conceito EC consolidou-se a partir dos artigos e livros de 

Botsman e Rogers (2010) e marcam, didaticamente, seu início (apesar de Botsman e Rogers 

preferirem o termo “consumo colaborativo”) (Botsman & Rogers, 2010; Sundararajan, 2016). 

Trata-se da consolidação das várias iniciativas e estudos dispersos e precursores deste conceito 

que vamos abordar na próxima seção. 

 

 

2.2. Principais tópicos encontrados na literatura da EC 
 

 

Foi promovida uma revisão literária sobre EC, baseado nas recomendações de Webster 

& Watson (2002). A busca foi inicialmente conduzida na base digital Web of Science, com as 

palavras de busca sharing economy ou collaborative consumption, nos campos de título, 

palavras-chave e no resumo das publicações, a partir de 2000. Foram também analisadas as 

referências dos dez artigos mais citados como forma de se buscar maior representação dos 

artigos. Uma busca equivalente foi realizada nas bases EBSCO e Google Scholar, para verificar 

se artigos importantes não foram identificados na busca inicial. Os artigos foram classificados 

e agrupados em relação às suas principais ideias e estão consolidados na Tabela 3. Nesse 
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universo de publicações da EC, procuramos identificar a presença de pesquisas e de artigos 

relacionados às TICs na EC, em busca de lacunas e oportunidades de desenvolvimento de 

pesquisa. Isso foi feito por meio do refinamento da busca anterior, com as palavras-chave 

Information System* e Technology. Os artigos encontrados foram integralmente revisados para 

se verificar a real aderência a tópicos relacionados a TICs em EC. Essa busca foi realizada entre 

fevereiro e março de 2017.  

Na primeira busca em Web of Science, foram encontrados 260 artigos publicados a 

partir de 2000. A Figura 1 apresenta a distribuição anual dos referidos artigos. Percebe-se uma 

maior atenção ao tópico a partir de 2013. Destaca-se que quase metade dos artigos encontrados 

foram publicados em 2016 (134 artigos). 

 
                                       Figura 1 – Distribuição anual dos artigos publicados sobre EC. 

Fonte: Web of Science, 2017. 

A Tabela 1 apresenta os números de artigos publicados, artigos de conferência e outros. 

Cerca de 31% dos artigos encontrados são artigos de eventos, o que reforça a informação de 

que a EC é um tópico recente de pesquisa. 

                 Tabela 1 – Tipos de documentos encontrados na pesquisa. 
Tipo de documento Quantidade % do Total 

Article 151 58 
Proceedings Paper 61 31 
Editorial Material 14 5 

Review 7 3 
Book Review 5 1 

Meeting Abstract 4 1 
Book Chapter 3 1 

Total 260 100 
                    Fonte: Web of Science, 2017. 

Na Tabela 2, apresentamos a distribuição por país dos artigos encontrados. EUA é o 

primeiro, com 27% dos artigos encontrados, seguidos por Inglaterra e China (12% e 8%). O 

Brasil está em décimo oitavo lugar com quatro artigos e cerca de 1 %. 
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Tabela 2 – Distribuição dos artigos por país 

Países Quantidade % do total 

1 – EUA 60 27 

2 – Inglaterra 30 12 

3 – China 21 8 

...   

18 – Brasil   4 1 

              Fonte: Web of Science, 2017. 

A pesquisa refinada com a palavra Information System* apresentou 15 publicações e a 

pesquisa com palavra Technology, 57 publicações. Após a leitura dos principais campos dos 

artigos (título, resumo e palavras-chave), identificamos 30 artigos dos 72 (15 de information e 

57 de technology) como potenciais contribuintes da pesquisa no campo de TICs. Após revisão 

detalhada dos 30 artigos, somente 3 foram considerados como contribuição ou perspectiva 

relevante de TICs em relação à EC (os artigos estão listados na linha TICs da Tabela 3): 

● Sach, 2015; 

● Matzner, Chasin, & Todenhöfer, 2015; 

● Hamari et al., 2016. 

 Entretanto, a análise de 72 artigos permitiu identificar seis grupos de ideias principais, 

resumidos na Tabela 3: 

● EC e seus efeitos nos negócios - impactos nas empresas – inovação digital, novo 

comportamento de consumo, novos serviços e novos concorrentes, novas exigências 

de eficiência e custo, alterações na rede de fornecimento, etc.; 

● EC e seus efeitos sócio-político e econômicos – impactos na sociedade. Referem-se 

a controle, criação de políticas, evasão de taxas, alteração dos empregos e dos 

contratos, crescimento econômico, etc.; 

● Intermediários da EC – artigos dedicados a plataformas tecnológicas e a seus 

proprietários que denominamos intermediários, tais como Uber e Airbnb; 

● EC e seu relacionamento com as TICs; 
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● EC e seus pontos fundamentais ou pilares – artigos sobre os pontos fundamentais 

para a EC como massa crítica, capacidade ociosa, confiança em estranhos, etc.;   

● Artigos sobre os conceitos da EC ou revisão de literatura.  
  Tabela 3 – Classificação das publicações em grupo de ideias principais 

Grupo de 
Ideias   

Artigos referência  Outros artigos importantes 
  

Negócios  PWC, 2015; The digital 
transformation…, 2015. 

Uber, 2016; Cusumano, 2015; Glöss, Mcgregor, & 
Brown, 2016; Kathan, Matzler, & Veider, 2016; 
Koetsier, 2015; Guillory, 2014; Richardson, 2015; 
Stephany, 2015; Teodoro, Ozturk, Naaman, Mason, 
& Lindqvist 2014; Piaguet, 2014; Carboni, 2016; 
Ohlhausen, 2015; Weber, 2016a – 2016b. 

Sócio 
Político 
Econômico 

Belk, 2007, 2014; Hamari 
et al., 2016; Malhotra & 
Van Alstyne, 2014. 

Social: Heinrichs, 
2013; Heylighen, 
2017; Hill, 2015; Kim, 
Yoon, & Zo, 2015; 
Martin, 2016; 
Sundararajan, 2014; 
Teubner, 2014; 
Westerbeek, 2016; 
Koetsier, 2015; 
Dillahunt & Malone, 
2015; Sabbagh, 
Koster, El-Darwiche, 
Singh, & Koster, 2013 
e PWC, 2013; 
Beaumont, 2016; 
Reich, 2015b; 
Hernaes, 2015; 
Smorto, 2016 e 
Herrmann-
Fankhaenel & Huesig, 
2016.  

Political: Belk, 2007; 
Codagnone & Martens, 
2016; Frenken & Schor, 
2017; Greenwood & 
Wattal, 2017; Koopman, 
Mitchell, & Thierer, 2014; 
Leismann, Schmitt, Rohn, 
& Baedeker, 2013; Matzler 
& Kathan, 2015; 
Möhlmann, 2015; J. Schor, 
2014; Allen & Berg, 2014; 
Frenken, Meelen, Arets, & 
van de Glind, 2015 e 
Simonson, 2016. 

Plataformas 
e 
Intermediá-
rios 

Bardhi & Eckhardt, 2012. Airbnb, 2016; Byers, Proserpio, & Zervas, 2013; 
Geron, 2013; Zervas, Proserpio, & Byers, 2015; 
Glöss et al., 2016; Hall & Krueger, 2016; Huckle, 
Bhattacharya, White, & Beloff, 2016; Rosenblat, 
2016; Scotch, 2015; Westerbeek, 2016; Henley, 
2017; Birdsall, 2014; Killeen, 2015; Arcade City …, 
2016 e Greenwood & Wattal, 2017. 

TICs   Sach, 2015; Matzner, Chasin, & Todenhöfer, 2015 e 
Hamari et al., 2016.  

Fundament
os da EC 

Botsman & Rogers, 2010. Schor, Fitzmaurice, Carfagna, & Attwood-Charles, 
2016; Stossel, 2015; Nunes & Correia, 2013; Finley, 
2013; Botsman, 2012; Mazzella & Sundararajan, 
2016; Botman, 2016 e Knote & Blohm, 2016. 

Revisão 
Literária e 
definições  

Rifkin, 2000; Knote & 
Blohm, 2016; 
Sundararajan, 2016 e 
Codagnone & Martens, 
2016. 

Cheng, 2016; Durán-Sánches at al., 2016; Chandler, 
2016; Botsman, 2013; OECD, 2015; Algar, 2007 e 
Schor, Walker, Lee, Parigi, & Cook, 2015. 

  Fonte: Elaboração do autor, 2017. 
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A revisão de literatura da EC revela que há vários estudos e publicações nos campos de 

impactos ambientais, políticos, sociais e econômicos. Também revela estudos sobre os efeitos 

e impactos da EC nos negócios, propondo formas de se adequarem à inovação digital e à 

alteração de comportamento de consumidores.  

Apesar da literatura destacar a importância das TICs para a criação da EC, o resultado 

da revisão aponta para uma lacuna na pesquisa de TICs nessa área. A intenção deste estudo é 

contribuir para a diminuição dessa lacuna e fornecer subsídios para novas pesquisas nas TICs 

relacionadas à reputação e sua influência em EC. 

2.3. Economia Compartilhada: definição do conceito 
 

 

Não existe uma definição única e consensual da Economia Compartilhada ou EC 

(Botsman, 2013; Chandler, 2016; Piaguet, 2014; Sundararajan, 2016). Isso provavelmente 

decorre do fato do nome ser utilizado em diversas áreas de conhecimento como, por exemplo, 

marketing (particularmente no novo comportamento de consumidores), proteção ambiental, 

administração de empresa (digitalização ou uberização dos negócios), legais (necessidade de 

adequação de contratos de trabalho), impostos, etc. Como resultado da revisão realizada no item 

2.1, elaboramos a Tabela 4, resumindo as principais definições, os principais nomes desse 

fenômeno, assim como os seus principais artigos acadêmicos. Nessa tabela, os termos são 

apresentados em inglês e em português (tradução do autor) para facilitar sua compreensão, já 

que a maioria dos termos é mais conhecida em inglês. As definições apresentam diferenças, 

mas referem-se, fundamentalmente, ao mesmo princípio de transferência temporária ou acesso 

a ativos tangíveis ou intangíveis por meio de forma de prestação de serviços utilizando as TICs 

para realizá-la (Ert et al., 2016). Escolhemos o termo EC por ser mais frequentemente usado 

que os demais apresentados, conforme a Tabela 5, que apresenta os principais termos referentes 

a esse conceito em inglês e o resultado da pesquisa de artigos acadêmicos desses termos na base 

digital Web of Science. O termo EC (ou melhor, o termo em inglês Sharing Economy) está 

presente em 127 artigos acadêmicos. O termo EC também foi o escolhido para relatórios oficiais 

governamentais e intergovernamentais sobre os efeitos e a necessidade de regulamentação 

dessa economia, consolidando o termo EC em relatos oficiais. Os exemplos de utilização de EC 

estão na Comissão Federal de Comércio dos EUA - US Federal Trade Commission (Ohlhausen, 



24 
 

 

2015), na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)1, (OECD, 

2015) e em documentos oficiais do Parlamento Europeu - European Parliament (Piaguet, 2014). 

Dessa forma, utilizaremos a EC em substituição a todos os outros termos, salvo as observações 

constantes no estudo.     

Tabela 4 – Resumo das principais definições de Economia Compartilhada - EC 
Termos em 

Inglês 
Tradução 

elaborada pelo 
autor 

Principal 
artigo 

Definição 

Crowd-based 
Capitalism 

Capitalismo 
descentralizado 

Sundararajan, 
2016. 

Sistema econômico com 5 características: 1) 
focado em geração de mercado; 2) alto 
impacto de capital, ou seja, maior uso da 
capacidade existente e ociosa; 3) redes 
descentralizadas ao invés de instituições 
centralizadas; 4) tênue diferenciação: entre o 
pessoal e o profissional e 5) trabalho fixo e 
casual. 

Economy or 
Collaborative 
Consumption  

Economia ou 
consumo 
colaborativo 

Botsman & 
Rogers, 2010. 

Um modelo econômico baseado em 
compartilhar, trocar, negociar ou alugar 
produtos e serviços, permitindo o acesso a 
propriedade. 

The Mesh  A rede Gansky, 2010. A rede é o compartilhamento facilitado pelas 
TICs que provêm acesso ao invés de posse. 
A estratégia central é efetivamente vender os 
mesmos produtos múltiplas vezes. 
Utilizando-se de sofisticadas TICs, a rede 
também distribui ativos físicos mais 
eficientemente. Um dos exemplos de uso da 
rede é o Zipcar. 

Sharing 
Economy 

Economia 
Compartilhada 

Stephany, 2015. A Economia Compartilhada é o valor da 
transformação de ativos subutilizados em 
acessíveis on-line para uma comunidade, 
promovendo a redução de necessidade de 
propriedade desses ativos. 

Access-based 
consumption 

Consumo 
baseado em 
acesso  

Bardhi & 
Eckhardt, 2012. 

Transações que podem ser mediadas pelo 
mercado, em que nenhuma transferência de 
propriedade ocorre. Os consumidores 
podem acessar objetos que não poderiam 
comprar ou que escolhem não possuir por 
restrições de espaço ou de impacto 
ambiental. 

Fonte: Elaboração do autor, 2017. 
 
Tabela 5 – Popularidade das definições da EC por meio da quantidade de artigos e o artigo mais citado 

Palavra de busca Número de artigos Artigo mais citado Número de citações 
Sharing Economy 127 Belk, 2014. 87 

                                                 
1  OCDE é uma organização intergovernamental sediada em Paris e fundada em 1960, com 35 países membros, 
tais como EUA, Canada, França, Alemanha, Austrália, etc., para estimular o progresso econômico e o comércio 
mundial. www.ocde.org. O Brasil é um parceiro estratégico.  Não é membro, mas já apresentou carta de intenção 
para ingresso à organização.  

http://www.ocde.org/
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Collaborative 
Economy or 
Consumption 

27 Martin, 2016. 10 

Crowd-based 
Economy or 
Capitalism 

5 Kshetri, 2015.  4 

The Mesh Economy 
1 Turi, Domingo-

Ferrer, Sánchez, & 
Osmani, 2017. 

0 

Access-based 
Consumption  

13 Bardhi & Eckhardt, 
2012. 

104 

Fonte: Web of Science, 2017. 

Agora que definimos a escolha da EC para o nome do fenômeno, vamos fixar a 

definição. Como apresentado na Tabela 4, as definições são vagas por tentarem agrupar várias 

áreas de conhecimento. Para este estudo, há a necessidade de ter uma definição mais específica 

e mais próxima das TICs. Para isso, vamos nos basear na definição de Hamari et al. (2016): 

atividade econômica promovida por uma plataforma tecnológica que intermedeia interações 

entre participantes-provedores (cedente de ativos ou realizadores dos serviços) e participantes-

usuários (cessionários do ativo ou tomadores de serviços) que compensam o participante-

provedor pela cessão de uso de bens ou prestação de serviços. Portanto, caracteriza-se por uma 

atividade entre pessoas ou Peers, ou de uma forma resumida, Peer to Peer ou P2P. Essa 

atividade econômica não é necessariamente remunerada, mas se o for, pode ser de forma 

monetária ou por troca direta ou escambo. Não é mandatória a existência de empresas 

intermediárias que facilitem essa transação (como Uber ou Airbnb), mas ela deve ser 

intermediada por uma plataforma tecnológica (Hamari et al., 2016).  

Para esclarecer o nosso escopo, é importante destacar que com essa definição, EC 

também poderia ser considerada um exemplo de implantação de mercado de dois lados ou two-

sided market, que pode ser definido como: 
At the intuitive level, the concept of two-sided markets refers to situations 
where one or several competing” platforms” provide services that are used 
by two types of trading partners to interact and operate an exchange. 
Examples of two-sided markets that differ from on-line intermediation 
include:  
-Payment card systems. Here the two sides of the markets are merchants and 
buyers who conduct a transaction and use the card as a mean of payment. 
-Shopping malls. Here the two sides of the markets are merchants and buyers. 
-Video game console: the seller of the technology offers a platform on which 
developers offer video games to consumers. It charges consumers for the 
console, and royalties to developers. (Jullien, 2005, p. 2). 

 

Em EC, de um lado temos os provedores e de outro os usuários, além de um 

intermediário para promover a troca entre eles. Este enfoque permite estudar estratégias de 
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preços diferentes entre os dois lados (Eisenmann, Parker, & Alstyne, 2006) ou a forma de 

matching das plataformas tecnológicas (Chakraborty, Biega, Hannak, & Gummadi, 2017).  

O grande problema dessas definições está no uso do termo “plataforma”. Há certa 

liberdade nos textos encontrados para nomear plataformas à tecnologia que promove a troca 

entre pessoas e utilizar plataformas para nomear as empresas que possuem a tecnologia que 

permite esta colaboração. Alguns textos chamam a  tecnologia de matching plataform e as 

empresas de sharing plataforms (Fang, Huang, & Wierman, 2017).  Apesar da existência de 

propostas de  tipologia  para EC, o termo “plataforma” ainda carece de uma definição 

consensual na área (Botsman & Rogers, 2010; Freitas, Petrini, & Silveira, 2016; Hamari, 

Sjoklint, & Ukkonen, 2016).  Destaca-se que o termo “plataforma” é amplamente utilizado na 

área das TICs com vários sentidos como destacado em  Sun, Gregor, & Keating (2015): 
Based on the examined IS literature, IT-platform could be understood with 
different emphasis, for example, as a technology set on which complements 
can run (Fichman 2004; Meyer and Seloger 1998), a codebase for extension 
development (Tiwana 2015; Taude et al. 2000), a two- or multi-sided market 
enabled by technologies (Tan et al. 2015; Basole 2009); or technology and 
business infrastructure that enables enterprises activities (Richardson et al. 
2014; Rai et al. 2006). However, there is limited understanding of the actual 
conceptualization of IT-platforms in the literature so far. A comprehensive 
understanding of the IT-platform concept is vital because it is the foundation 
to building theories on IT-platforms (Suddaby 2000); and acts as an 
operational configuration of IT-platform related phenomena. (Bacharach 
1989 (Sun et al., 2015, p. 5). 

 

O artigo traz a seguinte definição de plataformas tecnológicas: 
An IT-platform is defined as comprised of a technological base on which 
complementary add-ons can interoperate, following standards and allowing 
for transactions amongst stakeholders, within the platform-centric ecosystem.  
We believe this definition has general applicability, although at times people 
may focus on a particular dimension of the total ensemble.(Sun et al., 2015, 
p. 9). 

 

Nosso foco está na dimensão de transações ou interações da definição genérica. Como 

destacado no artigo: “The focus of IT-platform transactions is on platform-based business 

practices and exchanges.”(Sun et al., 2015,pag 7). 

Dessa forma, para evitar confusões, este texto utilizará   “plataforma” quando o assunto 

se relacionar à tecnologia que promove o encontro entre pares. Pode ser chamada de rede virtual 

(Demary, 2015) ou serviços online de uma comunidade (community-based on line services)  

(Hamari et al., 2016) ou  tudo que seja relacionado à tecnologia que promove o encontro entre 

os pares como algoritmos de pareamento, base de dados, desenvolvimento de software, 

aplicativos, servidores, comunicação, sistema de reputação, aplicativos para celular, etc. Vamos 
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denominar intermediário o proprietário ou desenvolvedor da plataforma tecnológica. O 

intermediário inclui os aspectos não tecnológicos como política comercial, estratégia de 

marketing, preços, etc.  Por exemplo Uber ou Airbnb são os intermediários que são proprietários 

das plataformas (tecnologia) que permitem a colaboração entre pares.  

Dessa maneira, podemos definir o escopo de nosso estudo: estudaremos EC que é 

viabilizada por meio de intermediários, proprietários das plataformas tecnológicas. Esse tipo de 

EC é denominada centralizada por possuir um agente centralizador pelo intermediário 

(Botsman & Rogers, 2010; Sundararajan, 2016). A seguir, a Figura 2 resume o objeto de estudo 

deste texto: 

 
Figura 2 - Definição do escopo do estudo: Economia Compartilhada centralizada. 
Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

Importante salientar que negócios do tipo B2C (Business to Consumer) podem parecer 

EC, mas que, pela definição adotada, não são considerados EC. Exemplos como Zipcar ou 

Zascar não se referem a EC, mas a B2C, porque a dona dos ativos (carro) é a própria empresa 

e os aluga aos consumidores via uma plataforma digital. Como os ativos não são de propriedade 

de pessoas, trata-se de uma nova forma de alugar carros de uma empresa, não se trata um 

exemplo da EC. Para utilizar-se do mesmo mercado, intermediários como Pegcar, Moobie ou 

Getaround são exemplos de intermediários proprietários de plataformas de EC, pois 

intermedeiam aluguel de carros de participantes-proprietários a participantes-usuários.  

 

 

2.4. Iniciativas precursoras da EC   
 

 

Destaca-se que a EC não surgiu de uma vez, mas foi se consolidando a partir de 

iniciativas isoladas, que anunciavam as mudanças importantes que iriam surgir em função da 

colaboração. Listamos a seguir, as principais iniciativas e os principais artigos que as 

representam: 
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 Hipercapitalismo 2000 

 

 

Jeremy Rifkin, renomado membro do Wharton School da Universidade da Pensilvânia 

e conhecido por seu foco nas novas tendências da ciência e da tecnologia, argumenta em Rifkin 

(2000) que a jornada capitalista, que começou com a comoditização dos bens e posse de direitos 

de propriedade, estaria terminando. Iniciar-se-ia a era da economia hipercapitalista, onde 

comprar e possuir propriedades seriam ideias ultrapassadas. O normal seria o acesso just-in-

time para quase todos os tipos de serviços, por meio de vastas redes comerciais que operariam 

no ciberespaço. Pagaríamos pela experiência de usar as coisas, sob a forma de assinaturas, 

associações, arrendamentos, etc., e não pela propriedade das coisas (Rifkin, 2000). Os negócios 

não seriam sobre a troca de propriedade de algo, mas sobre a compra de acesso a algo, em 

pequenos segmentos de tempo. Estas mudanças seriam parte de uma transformação maior que 

ocorreria na natureza do capitalismo. Estaríamos fazendo uma mudança para um sistema 

baseado na venda de experiências culturais. Viagens e turismo, cidades temáticas e parques, 

centros de entretenimento, música, cinema, televisão, mundos virtuais do ciberespaço e até 

mesmo causas sociais estariam se tornando o centro de uma economia que comercializa 

recursos culturais (Pascual, 2014). Rifkin pode ser considerado o pai da divulgação das 

vantagens da posse temporária em relação à propriedade, uma das bases da EC.  Entretanto, seu 

foco era a economia baseada em acesso e não troca de posse. Poderíamos considerar algo 

semelhante ou relacionado à convicção colaborativa, um dos princípios fundamentais da EC 

(item 2.5) (Botsman & Rogers, 2010).  

 

 

 Sistema Produto Serviço – PSS -2002 

 

 

PSS está descrito em Mont (2002, p. 238) como “Traditional material intensive ways 

of product utilization are replaced by the possibility to fulfil consumers’ needs through the 

provision of more dematerialized services, which are also often associated with changes in the 

ownership structure”. Este artigo é o mais citado (535) com a palavra de busca product service 
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systems no Web of Science. Em outro artigo do mesmo autor, o conceito principal da 

colaboração fica mais claro:  
[…] The concept has been proposed as a way of dealing with unsustainable 
patterns of consumption in the business-to-consumer (B2C) domain. Existing 
alternatives to traditional consumption based on ownership, such as car 
sharing, communal washing centers and tool sharing schemes, indicate that 
more sustainable patterns of consumption may be found for other household 
functions. (Mont, 2004, p.135) 

 

O livro de Botsman e Rogers (2010), que consideramos o consolidador da definição da 

EC (item 2.2), apresenta PSS como uma de suas três formas de existência na EC que seriam a) 

sistema de serviços de produtos – PSS, b) mercados de redistribuição e c) estilos de vida 

colaborativos. Desta forma, PSS pode ser considerado uma das primeiras ideias de busca por 

um consumo mais economicamente sustentável, uma das consequências positivas da adoção da 

EC. 

 

 

 Sharing Nicely 2004 
 

 

A pesquisa de Yochai Benkler, renomado professor de estudos jurídicos em Harvard, 

centra-se em abordagens baseadas na colaboração para gerenciar recursos em ambientes em 

rede. Ele criou o termo “produção de pares baseada em comunhão” (commons-based peer 

production) para descrever esforços colaborativos baseados em informações de 

compartilhamento como a Wikipedia2, software livre e de código aberto. Benkler (2004) 

salientou a ascensão da colaboração e previu que ela estaria no núcleo de uma economia mais 

avançada, cujas origens principais seriam o aumento da disponibilidade de software livre, 

computação distribuída e redes digitais de alta escala. Benkler sugeria um novo modelo que 

combinaria de forma híbrida, o tradicional capitalismo e a colaboração. 

A base do artigo está na observação do baixo uso de recursos e ativos ou no excesso de 

capacidade já existente. Isso se dá porque eles são de aquisição inflexível (lumpy) portanto 

adquiridos com capacidade acima da necessária ou de média granularidade de uso, ou seja, 

poderiam ser mais utilizados. Exemplos são: 

                                                 
2 A Wikipédia é um projeto de enciclopédia colaborativa, universal e multilíngue estabelecido na internet sob o 
princípio wiki. Tem como propósito fornecer um conteúdo livre, objetivo e verificável, que todos possam editar e 
melhorar. https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1ginaprincipal 
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● Os computadores que são de aquisição “inflexível" (lumpy), isto é, só podem ser 

comprados com capacidades maiores do que você realmente necessita; 

● Carros que são de média granularidade, porque geralmente não são utilizados 24 

horas por dia (sua utilização total possível) mas apenas algumas horas ou alguns dias 

da semana.   

Segundo Benkler (2004), a inovação que as TICs podem criar, está nas formas de 

aproveitar essa capacidade extra já existente. O artigo de Benkler está bastante relacionado com 

a definição de capacidade ociosa (ver item 2.5.2) e as vantagens da colaboração. Entretanto, os 

demais princípios fundamentais da EC (item 2.5) não estão presentes, como: a massa crítica, a 

convicção colaborativa e a confiança em estranhos (Botsman & Rogers, 2010). Certamente, 

esse foi o marco da percepção que o sistema econômico estava gerando uma considerável 

capacidade ociosa e havia a possibilidade de explorá-la via colaboração, facilitada pelas TICs, 

o que poderia dar início a um novo modo econômico.  

 

 

 Remix 2008 
 

 

Lawrence Lessig, renomado professor de direito de Harvard e uma das pessoas mais 

ativas nas “guerras de direitos autorais", salienta o conflito entre a disponibilidade e a relativa 

simplicidade das tecnologias de Remix e da lei de direitos autorais. Lessig (2008) propõe a 

existência de duas economias: a comercial e a compartilhada. A economia comercial seria 

regida pela lógica simples do mercado, em que produtos e serviços têm um valor econômico 

tangível, seja dinheiro ou trabalho. A Internet tem sido bem-sucedida como um portal para que 

as economias comerciais cresçam, melhorando as ofertas existentes e servindo como uma base 

para milhares de novas ofertas. Segundo Lessig (2008), a Economia Compartilhada funcionaria 

fora da troca monetária. Todos nós pertencemos a economias compartilhadas. Exemplos mais 

óbvios são nossas amizades e relacionamentos. Essa economia é regulada não por uma métrica 

de preço, mas por um conjunto de relações sociais. A Economia Compartilhada se estende ao 

domínio digital. Exemplos são o Google que criou valor a partir do conteúdo criado por outros, 

e a Wikipedia, inteiramente dependente da contribuição do usuário pela qual não oferece 

qualquer incentivo monetário. Uma característica vital de uma economia de compartilhamento 

bem-sucedida é que as pessoas estão nela porque querem estar.  



31 
 

 

Essa definição da EC de Lessig está bastante inserida na definição de convicção 

colaborativa (belief in the commons), um dos princípios fundamentais da economia partilhada. 

Entretanto, os demais princípios não estão presentes como a massa crítica, capacidade ociosa e 

confiança em estranhos. Certamente esse foi um importante prenuncio de um dos principais 

aspectos da EC, mas que foi efetivamente consolidado em Botsman e Rogers (2010). 

Como exploramos no item 2.2, essas iniciativas e conceitos foram consolidados no 

artigo de Botsman e Rogers (2010), que marcou o início da EC.  

 

2.5. Economia Compartilhada: princípios fundamentais 
 

 

Segundo Botsman e Rogers (2010), a análise de vários exemplos de intermediários da 

EC permite a identificação de uma base de princípios que fundamentam a EC. Os quatro 

princípios fundamentais são massa crítica, capacidade ociosa, convicção colaborativa e 

confiança entre estranhos. A Tabela 6 contém um resumo desses princípios. O foco deste 

trabalho está na confiança entre estranhos que será explorado no próximo item. 
Tabela 6 – Os quatro princípios do consumo colaborativo e suas características 

Princípio da EC  Resumo  

Massa crítica  Mínima quantidade de participantes para a EC ser viável. 
Capacidade ociosa Capacidade não utilizada de ativos tangíveis ou intangíveis já existentes. 

Base para trocas e colaborações. 
Convicção 
colaborativa (Belief 
commons) 

Atitude individual em relação à comunidade: busca de benefício comum   
ou colaboração (Ostrom, 2010) ou cada um por si – tragédia (Hardin, 
1968). 

Confiança entre 
estranhos 

A colaboração só existe se houver confiança entre as partes que 
frequentemente são desconhecidas. Uso de sistemas de reputação e 
histórico on-line.  

Fonte: Adaptado de Botsman & Rogers, 2010. 
 

 

 Princípio da confiança entre estranhos 
 

 

Este será um ponto importante deste estudo e terá um espaço dedicado no item três. Já 

mencionamos a necessidade da existência de confiança para a colaboração entre os participantes 

da EC, assim como em outras relações comerciais, como, por exemplo, o CE. O fato é que na 

EC é necessário a existência de um mecanismo que permita o desenvolvimento de uma 

indicação de confiança entre estranhos, ou não há colaboração. Algo semelhante ocorre no CE. 

Os consumidores buscam informações a respeito do vendedor e as consideram na decisão de 
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compra (Karahanna, Williams & Polites, 2013). A necessidade de se conhecer mais o vendedor 

antes dessa decisão, incentivou a criação de sistemas de reputação que desempenham um papel 

relevante no contexto do CE atual (Resnick, Kuwabara, Zeckhauser, & Friedman, 2000; 

Resnick & Zeckhauser, 2002). A Economia Compartilhada depende da relação de confiança 

entre participantes-provedores e participantes- usuários. Por se tratar de uma cessão de uso, o 

participante-provedor só irá colaborar se há indícios que seu ativo vai ser retornado em bom 

estado. O participante-usuário também só irá participar se houver indícios que o bem 

compartilhado está em bom estado. Portanto, a EC necessita da reputação dos dois participantes. 

O CE, por sua vez, tem um foco maior em reputação de provedores e não de clientes. Em função 

desta característica da dupla reputação da EC, os participantes-provedores da EC são mais 

exigentes que os provedores do CE que, frequentemente, não se importam com a reputação de 

seus clientes (Hawlitschek, Teubner, & Weinhardt, 2016). Estas diferenças estão discutidas no 

item 2.8.2. Nesse estudo, vamos focar no uso da reputação do participante-usuário pelo 

participante-provedor ao ceder seus ativos. 

 

 

 

3. CONFIANÇA E REPUTAÇÃO 

 

 

A importância da confiança na EC está claramente expressa como um dos seus 

princípios fundamentais, conforme descrito no item 2.5. Este princípio fundamental é que 

permite que a colaboração entre os participantes da EC se concretize. Como remover ou 

contornar a barreira que o relacionamento entre estranhos traz para a EC? Como as partes 

podem desenvolver uma espécie de confiança inicial (que não é baseada em relacionamento 

anterior) e permitir a colaboração (Botsman & Rogers, 2010)? 

O que sabemos da revisão da EC é que se há confiança entre as partes, há colaboração.  

Porque, de alguma forma, contornou-se o risco que a colaboração traz (McKnight, Cummings, 

& Chervany, 1998). Pode haver colaboração sem confiança entre as partes por várias outras 

razões. Por exemplo, o risco de problemas ser pequeno ou haver contrapartidas para a 

diminuição de potencial prejuízo, como seguros ou garantias adicionais. Ou ainda, porque o 

valor do bem (econômico ou sentimental) pode ser pequeno e, por consequência, a perda ou os 

danos ao bem não são tão preocupantes (Resnick & Zeckhauser, 2002). Mas o objeto do estudo 

é a colaboração da EC entre partes que não se conhecem previamente e que necessitam 
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desenvolver uma confiança inicial para contornar uma vulnerabilidade desta colaboração.  

Vamos explorar os sistemas de reputação que, baseados em TICs, colaboram para a formação 

de uma confiança inicial (Ba & Pavlou, 2002). Para tanto, vamos explorar os conceitos de 

confiança e reputação e o seu relacionamento. Apesar de encontrarmos vasta literatura sobre 

reputação, constata-se que há somente 2 artigos sobre este tópico em EC, e que não se referem 

ao assunto deste estudo. Entretanto, constatamos a existência de uma quantidade razoável de 

artigos sobre reputação e confiança em CE. Apesar das diferenças entre EC e CE (que serão 

exploradas no item 2.8.2), o momento de aceitação da colaboração em EC é muito semelhante 

ao momento de compra no CE. Como queremos explorar a aceitação e a confiança inicial da 

transação, tudo se passa como se os participantes-provedores da EC fossem os clientes da CE. 

Ou seja, os provedores da EC terão a mesma dúvida que os clientes do CE ao comprar de uma 

empresa desconhecida via uma plataforma on-line. Salienta-se que o provedor da EC está 

exposto a um risco maior, já que necessita do retorno do ativo em boas condições e, portanto, 

precisa de maior confiança do que os clientes de CE, que compram de uma loja desconhecida 

(ver item 2.8.2). Desta forma, vamos nos alavancar no conhecimento sobre confiança e 

reputação da área de CE, que há muito são abordados na área acadêmica, para explorar o 

desenvolvimento da confiança inicial via sistemas de reputação na EC. 

Sobre a estrutura desta seção, primeiramente detalharemos o conceito de confiança por 

meio da literatura acadêmica. Como vamos utilizar referências de confiança e de reputação 

desenvolvidas para CE, apresentamos um tópico sobre as principais diferenças destes itens na 

EC e no CE. Devido à importância dos intermediários em EC, ressaltamos a influência da 

confiança do intermediário na confiança entre os pares. Em seguida, detalhamos o conceito de 

reputação, de sistemas de reputação e seu relacionamento com confiança. E, finalmente, 

apresentamos o resultado da pesquisa de literatura sobre sistemas de reputação em geral e em 

EC. 

 

 

3.1. Confiança 
 

 

Em nossas interações sociais diárias, o uso da confiança é muito comum. Por exemplo, 

em nossas compras, ao adquirirmos um produto ou ao contratarmos um serviço, confiamos no 

vendedor, na loja, no fabricante, no prestador do serviço e até no poder de compra que o papel 

moeda representa. Como descrito no artigo de Rotter (1971, p. 443),” the entire fabric of our 
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day-to-day living rests on trust – buying gasoline, paying taxes, going to the dentist, flying to a 

convention – almost all our decisions involve trusting someone else.”  

Na área das TICs, a confiança tem sido um tópico muito explorado, a ponto de 

Management Information Systems Quarterly (MISQ) ter uma edição especial -3 que destaca 33 

artigos sobre confiança lá publicados (Söllner, Benbasat, Gefen, Leimeister, & Pavlou, 2016). 

Sobre o tema, o artigo afirma: “…it is perhaps safe to argue that trust is one of the popular and 

well-cited areas of research in the IS literature, especially during the last 20 years” (Söllner et 

al., 2016) 

Para confirmar esta popularidade, fizemos uma busca dos artigos mais citados sobre 

confiança, utilizando-nos do Web of Science, com as palavras-chave trust e information 

system*.  Há 4.373 artigos publicados desde 2000, em um crescente número de publicações, 

como representado na Figura 4. Apresentamos os 5 artigos mais citados desta pesquisa na 

Tabela 7. 
 
 
Tabela 7 – Artigos mais citados sobre confiança 

 

Fonte: Web of Science, 2017. 
 

Utilizamos como referência para este tópico, os artigos Josang, Ismail, & Boyd, (2007) 

e Pavlou & Gefen (2004) que são os mais citados. 

 

 

                                                 
3  O termo utilizado no MISQ é curation que significa: “The selection of something such as documents, music, or 
internet content to be included as part of a list or collection or on a website” - 
http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/curation. A tradução seria curadoria, mas não transmite a 
mesma ideia que em inglês, por isso utilizamos os termos “edição especial”. 

Título Autor Publicação Citações 
A survey of trust and reputation 
systems for online service provision. Josang, Ismail, & Boyd 

2007 1043 

Contributing knowledge to electronic 
knowledge repositories: an empirical 
investigation. 

Kankanhalli, Tan, & Wei 2005 767 

Understanding and predicting 
electronic commerce adoption: an 
extension of the theory of planned 
behavior. 

Pavlou & Fygenson 2006 585 

Internet of things: vision, applications 
and research challenges. 

Miorandi, Sicari, Pellegrini, & 
Chlamtac 

2012 580 

Building effective online marketplaces 
with institution-based trust. 

Pavlou & Gefen 2004 572 

http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/curation
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Figura 3 - Distribuição anual dos artigos publicados sobre confiança. 
Fonte: Web of Science, 2017. 

Apesar de ser de uso frequente e cotidiano, a definição de confiança é desafiadora, já 

que se manifesta em diferentes formas e em diferentes campos de conhecimento como 

sociologia, psicologia, antropologia, economia, marketing, estudos comportamentais, etc. 

(Bhattacherjee, 2002; Josang et al., 2007). Esta dificuldade não é nova. Uma das primeiras 

tentativas de organizar o estudo de confiança está no artigo de McKnight e Chevarny (1996), 

que listou 60 artigos e livros da área acadêmica relacionados à definição de confiança. O artigo 

apresenta as várias diferenças de enfoque das definições apresentadas e propõe uma 

sistematização dessas definições em duas tipologias: a do tipo [a] baseada na análise das 

definições já existentes e a do tipo [b] que propõe conjunto de seis constructos da confiança 

(McKnight & Chervany, 1996). A edição especial de MISQ também menciona a diversidade e 

a riqueza de estudos sobre confiança, enumerando as várias metodologias já utilizadas a longo 

dos anos: 
The richness and diversity of the study of trust is reflected in the many 
methodologies used to study trust These methodologies include theoretical 
reasoning (e.g., Gregor and Benbasat 1999), literature reviews (e.g., Xiao and 
Benbasat 2007), a single case study (Kumar et al. 1998) or many case studies 
(e.g., Watson-Manheim and Bélanger 2007), different experimental 
approaches (e.g., Ba and Pavlou 2002; Piccoli and Ives 2003; Sia et al. 2009), 
surveys and field studies (e.g., Gefen et al. 2003; Paul and McDaniel Jr. 2004; 
Kankanhalli et al. 2005; Kanawattanachai and Yoo 2007), fMRI (e.g., Riedl 
et al. 2010), archival data (e.g., Gefen et al. 2008; Burtch et al. 2014), as well 
as combinations of these approaches, e.g., a lab experiment including 
qualitative interviews, quantitative surveys and eye-tracking methods (Cyr et 
al. 2009), or lab and fMRI experiments (Dimoka 2010). (Söllner et al., 2016, 
p. 3) 

 

De acordo com Söllner et al. (2016), podemos dizer que existem quatro classificações 

em relação à confiança: 



36 
 

 

● Interpessoal, baseada no relacionamento entre indivíduos ou grupos de indivíduos; 

● Organizacional, relacionamento entre empresas e indivíduos; 

● Interorganizacional, relacionamento entre empresas; 

● Entre pessoas e tecnologia. 

Neste estudo, estamos focados na confiança entre pessoas que se manifesta no 

relacionamento social individual. Não estamos focados em confiança entre empresas ou entre 

empresas e indivíduos ou somente entre pessoas e a tecnologia. O foco está na relação pares ou 

indivíduos, uma das características da definição da EC (item 2.2). Nesse estudo, vamos utilizar 

a palavra confiança como sinônimo de confiança interpessoal.  

Em função da grande quantidade de artigos e definições, buscamos as que são mais 

mencionadas e referenciadas na literatura das TICs e que se relacionam com os conceitos de 

CE a EC. Uma das mais aceitas na literatura segundo Evans e Krueger (2009) é a de Rousseau, 

Sitkin, Burt, & Camerer (1998, p. 395): “[...] a psychological state comprising the intention to 

accept vulnerability based upon the positive expectations of the intentions or behavior of 

another”. Esta definição é interessante por que apresenta os elementos críticos da confiança que 

são a vulnerabilidade (ou risco) e a expectativa positiva (ou benefício). Confiança pressupõe 

riscos porque há possibilidade de perda ou arrependimento. Sem as possibilidades, confiança 

se transforma em certeza. A diferença entre eles está bem definida em Luhmann (2000): 
The distinction between confidence and trust thus depends on perception and 
attribution. If you do not consider alternatives (every morning you leave the 
house without a weapon!), you are in a situation of confidence. If you choose 
one action in preference to others despite the possibility of being disappointed 
by the action of others, you define the situation as one of trust. In the case of 
confidence, you will react to disappointment by external attribution. In the 
case of trust, you will have to consider an internal attribution and eventually 
regret your trusting choice. (Luhmann, 2000, p. 96) 

 
Confiança pressupõe também uma expectativa positiva de resultado ou algum benefício 

(material ou emocional). Sem esta expectativa, não há porque colaborar, já que existe uma 

possibilidade de perda ou de arrependimento sem o respectivo benefício. Quando as pessoas 

confiam, elas aceitam o risco porque acreditam que podem evitar o resultado negativo 

(McKnight & Chervany, 1996). Mais recentemente, em um artigo de Bhattacherjee (2002) 

relacionado à confiança individual no CE, revive-se a definição proposta por Mayer, Davis e 

Schoorman (1995): 
The willingness of a party (trustor) to be vulnerable to the actions of another 
party (trustee) based on the expectation that the other (trustee) will perform a 
particular action important to the trustor, irrespective of the ability to monitor 
or control that other party (trustee). (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995, p. 
712).  
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Novamente estão presentes os elementos críticos de confiança:  o risco (vulnerability) e 

a expectativa (expectation) já mencionados. Mas esta definição agrega dois pontos importantes 

da confiança entre pares: necessidade de se compreender o comportamento e a incapacidade de 

monitoramento e controle. Em resumo, temos um benefício e um risco na colaboração que por 

falta de possibilidade de monitoramento e controle, exige uma previsão de comportamento 

como forma de mitigar o risco.  

Uma definição mencionada frequentemente na literatura acadêmica relacionada à EC 

(Mazzella & Sundararajan, 2016; Mazzella, Sundararajan, Butt d’Espous, & Möhlmann, 2016; 

Sundararajan, 2016), é a de Coleman (1990, p. 91) “[...] willingness to commit to a collaborative 

effort before you know how the other person will behave”. Esta definição é interessante porque 

salienta o desafio do estabelecimento da confiança inicial, em que os participantes não possuem 

nenhuma experiência prévia. Algo semelhante foi explorado em CE em que o consumidor não 

possui nenhuma experiência de compra com a empresa e a empresa não possuía informações 

sobre o consumidor (McKnight et al., 1998). 

A geração de confiança inicial é um assunto de bastante interesse acadêmico e vem há 

muito sendo pesquisado. Um dos artigos mais citados sobre este estudo é o de McKnight et al. 

(1998) que busca explicar o paradoxo da formação da confiança inicial. A maioria das teorias 

de confiança apontavam para uma crescente confiança ao longo do tempo de relacionamento 

conjunto, o que significa que a confiança inicial deveria ser baixa. Entretanto, estudos empíricos 

mencionados no artigo apresentavam uma confiança inicial alta, contrário à teoria. Os autores 

propõem um modelo destinado a explicar a formação inicial de confiança, separando os 

constructos segundo a tipologia proposta por Fishbein e Ajzen (1975) crença, atitudes, 

intenções e comportamentos. Esta tipologia é a base das teorias Theory of Reasoned Action 

(TRA) e Theory of Planned Behavior (TPB) que tentam explicar o comportamento humano por 

meio de crenças, atitudes e intenções (Ajzen, 1991).  A proposta deste trabalho busca também 

explorar a confiança inicial, porém utilizando-se de um outro frame teórico mais recente e 

menos positivista (item 3), explorando a formação da confiança inicial via sistemas de 

reputação. Podemos resumir o estudo sobre a geração da confiança inicial em duas vertentes 

principais: (Feitosa & Garcia, 2016; McKnight et al., 1998). 

● Confiança por conhecimento (Knowledge based trust): a confiança é baseada na 

previsibilidade de um comportamento por conhecimento. Ela se desenvolve por meio 

de experiências e trocas com outras pessoas no convívio social. Neste sentido, a 

confiança só atinge um grau alto após um tempo considerável de interação entre as 
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partes. Nesta vertente, a confiança inicial é baixa e aumenta com mais interação 

entres as partes. Um bom exemplo de previsão de comportamento por conhecimento 

prévio está citado no artigo de Lewicki e Bunker (1995, p. 142): “The wife ´trusts´ 

that the husband will take out the trash because he is very neat, organized person 

who likes a clean apartment and hates the odor of garbage”. 

● Confiança por cognição (Cognition based trust): a confiança é baseada nas primeiras 

impressões ou pistas cognitivas como reputação, categoria social, imagem, 

comportamento, sotaque, postura, etc. Ao contrário da confiança por conhecimento, 

pode haver uma confiança inicial alta, mesmo sem relacionamentos anteriores. 

(McKnight et al., 1998; Schaubroeck, Lam, & Peng, 2011). 

Como buscamos o desenvolvimento da confiança inicial sem prévia experiência, vamos 

focar na confiança por cognição, explorando como as pistas cognitivas podem gerar a confiança 

inicial alta ou suficiente para a colaboração. 

 

 

 

 

3.2. Confiança em EC e em CE  
 

 

Mencionamos que há semelhanças entre CE e EC em relação ao processo de confiança 

inicial para a liberação de bens ou a aceitação de serviços por parte do provedor, o que nos 

permite aproveitar parte do desenvolvimento teórico já realizado em CE. Mas há diferenças 

importantes a serem ressaltadas e este é objetivo deste tópico. De maneira geral, a confiança 

inicial necessária em EC é maior do que a em CE. Como explorado a seguir, a EC apresenta 

maior quantidade de exigências que o CE. Há outras interações (o retorno da colaboração) e a 

necessidade de avaliação de maior quantidade de itens para a confiança na EC, como 

localização e prestatividade que necessitam de uma maior confiança inicial. Há algumas 

características distintas importantes como a existência de interação no mundo real e on-line.  

(Hawlitschek, Teubner, Adam, et al., 2016; Möhlmann, 2015). As diferenças serão melhor 

detalhadas abaixo. Inicialmente, definimos CE como comunidade de compradores e vendedores 

que buscam realizar uma transação econômica por meio das TICs. Destacamos a definição do 

artigo de Feitosa e Garcia (2016): 
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[...]qualquer transação econômica em que compradores e vendedores se 
comunicam por meio de mídias eletrônicas da Internet, firmam um acordo 
contratual no que diz respeito ao estabelecimento de preços e entrega de 
bens/serviços específicos, e consolidam a transação por meio da execução do 
pagamento e da entrega desses bens/serviços, conforme estabelecido em 
contrato. (Feitosa & Garcia, 2016, p. 87). 

 
As plataformas de CE podem ser divididas em business to business (B2B), que 

intermedeia relacionamento somente entre empresas, ou business to consumer (B2C) ou 

consumer-to-consumer (C2C), que intermedeia relacionamento que inclui consumidores. O 

nosso foco será em plataformas C2C, devido a semelhanças com EC. Exemplos notórios destas 

plataformas de C2C são eBay e Amazon. Abaixo detalhamos as principais diferenças da 

confiança em EC e CE: 

● Tríade: na EC, há um relacionamento de três partes: participante-provedor, 

plataforma tecnológica e o participante-usuário, em que os produtos e serviços são 

oferecidos por pares aos pares (indivíduos) por meio de uma plataforma que facilita 

e promove a colaboração (Möhlmann, 2016). Portanto, há três confianças possíveis: 

confiança em indivíduos, nas plataformas EC e nos produtos (ou serviços) ou, como 

mencionado em Hawlitschek et al. (2016, p. 4), a confiança 3P (significa confiança 

de Peers, de Platforms e de Products). Isto significa que a aderência ao CE está mais 

próxima de Consumer to Consumer (C2C) do que de Business to Consumer (B2C). 

Desta forma, buscamos literatura referente à confiança individual na área de C2C em 

CE. A presença da plataforma como intermediador tem outras consequências no 

estudo da confiança. Ele está detalhado no item 2.8.3; 

● Mais interações: em CE, existe somente uma transação entre um vendedor e um 

comprador. Existe uma relação parecida entre os participantes proprietário e usuário 

quando a colaboração se inicia na EC. Entretanto, existe mais uma interação na EC: 

o retorno do bem ao proprietário. Isto tipicamente não ocorre no CE. Portanto, a EC 

exige maior confiança que o CE, porque há um risco maior. São como se fossem duas 

confianças em uma: a confiança que o ativo será utilizado corretamente e a confiança 

que será retornado em boas condições (Möhlmann, 2016; Teubner, 2014); 

● Interação off-line: a colaboração em EC frequentemente envolve duas interações: 

uma on-line por intermédio da plataforma, e outra off-line (ou interação física no 

mundo real). Isto quase não ocorre em CE que, na maioria das vezes, é somente on-

line. Como exemplos de interações off-line na EC podemos mencionar: a entrega de 

chaves do apartamento aos usuários do Airbnb (frequentemente realizada 
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pessoalmente), ou o contato pessoal entre motorista e passageiro da Uber durante a 

viagem. Isto acrescenta o lado da interação física, face a face da confiança. Desta 

forma, reputação e confiança em EC apresentam consequências da interação no 

mundo real, com suas características pessoais e particulares inerentes a formas 

tradicionais de relacionamento interpessoal do mundo real (Hawlitschek, Teubner, 

Adam, et al., 2016; Möhlmann, 2016). Isto indica que devemos acomodar os 

particulares da interação física entre os participantes da EC em nossos estudos 

conforme proposto no frame teórico (item 3) e na metodologia (item 4); 

● Prestação de serviços: as características da colaboração na EC estão mais próximas 

do que na compra de produtos. As características de qualidade que envolve uma 

prestação de serviços são mais amplas e podem incluir itens como localização, 

limpeza, prontidão, assiduidade, pontualidade, prestatividade, etc. Por exemplo: o 

participante-usuário da Airbnb quer informações sobre o conforto de um apartamento 

ou a prestatividade de seu dono. Isto é mais complicado do que apresentar as 

características de uma cadeira a ser vendida no eBay (Möhlmann, 2016). Portanto, 

há mais exigências na EC, o que gera maior necessidade de confiança. 

 

 

 

3.3. Confiança no intermediário e confiança nos pares 
 

 

Uma das características da EC é a existência de um intermediário que facilita e promove 

a colaboração entre os pares. Na definição da EC (item 2.2), ela não é mandatória, mas pela 

revisão literária (item 2.2), nota-se claramente a sua importância no surgimento e expansão da 

EC. Mencionaremos no item 2.8.4.1, a importância dos intermediários nos sistemas de 

reputação centralizado, em que são responsáveis pela coleta, cálculo e divulgação das 

informações e notas. Mas o que queremos destacar neste tópico é a importância do intermediário 

na relação de confiança entre os pares da EC. É como se a confiança pudesse ser dividida em 

duas partes: uma confiança no intermediário e uma confiança nos pares.  Estas duas vertentes 

já foram exploradas anteriormente por Pavlou e Gefen (2004) na área de CE. Trata-se de uma 

aplicação da teoria institucional de Zucker (1986) e do conceito da transferência hierárquica de 

confiança de Stewart (2003) para a área de CE.   
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Para a melhor definição da confiança no intermediário, podemos mencionar o artigo de 

Pavlou e Gefen (2004) que se utiliza dos conceitos de CE e o define como confiança no 

intermediário: 
Trust in the intermediary is defined as the subjective belief with which a buyer 
believes that the intermediary will institute and enforce fair rules, procedures, 
and outcomes in its marketplace competently, reliably, and with integrity, and, 
if necessary, will provide recourse for buyers to deal with seller opportunistic 
behavior. Like trust in any target, a buyer’s trust in an intermediary can arise 
from familiarity with the marketplace (the buyer’s expectations are 
continuously met), reputation of other marketplaces, and benevolent behavior. 
(Pavlou & Gefen, 2004, p. 44). 

 

O artigo também explica sua interação com a confiança entre pares, utilizando como 

base a lógica de transferência da confiança com base nos artigos de Doney e Cannon (1997) e 

de Stewart (2003). O artigo está baseado na nomenclatura da CE, mencionando o 

relacionamento entre vendedores e compradores: 
Following a trust-transference logic (Doney and Cannon 1997, Stewart 
2003), we argue that trust in the intermediary could build buyer trust in 
sellers. Buyers who trust the intermediary should also trust the sellers because 
of their perceived association with the intermediary. In contrast, trust will be 
lost as trust in the intermediary erodes. (Pavlou & Gefen, 2004, p. 44). 

 

O artigo de Möhlmann (2016) utiliza-se do conceito destas duas partes de confiança na 

EC e apresenta a relação de moderação entre elas, ou seja, a confiança entre pares é moderada 

pela confiança no intermediário. O artigo comprova estatisticamente esta relação de moderação 

por meio de um experimento realizado em uma plataforma de acomodação fictícia com 462 

alunos de uma universidade alemã. Em resumo, a confiança no intermediário pode aumentar ou 

diminuir a confiança nos pares. Para exemplificar: se há uma confiança positiva nos 

intermediários Airbnb ou Uber, a confiança que o provedor necessitará ter dos usuários será 

menor do que necessitaria caso não houvesse a intermediação dessas empresas. Deste modo, 

nosso estudo deve englobar a verificação da influência do intermediário na confiança inicial 

dos pares da EC. 

     

 

3.4. Reputação 
 

 

 Literatura sobre Sistemas de Reputação na EC 
 



42 
 

 

 

Uma revisão literária foi realizada sobre sistemas de reputação na EC. A busca foi 

inicialmente conduzida na base digital Web of Science com a palavra de busca “reputation 

System*” nos campos de título, palavras-chave e no resumo das publicações. O resultado desta 

busca está resumido na Figura 4 e na Tabela 8. Dentre as publicações de sistemas de reputação, 

buscamos identificar a presença de pesquisas e de artigos relacionados a EC. Isto foi feito por 

meio do refinamento da busca anterior com as palavras chave “shar* economy” e “collaborative 

consumption”. Esta busca foi realizada entre junho e julho de 2017.  Na primeira busca em Web 

of Science, encontramos 530 artigos acadêmicos publicados a partir de 2000. A Figura 5 

apresenta a distribuição anual dos referidos artigos. Percebe-se um movimento de caída entre 

2006 e 2007 e uma retomada crescente a partir de 2008.   

  

 
 Figura 4 - Distribuição anual dos artigos publicados sobre sistemas de reputação.                              

                             Fonte: Web of Science, 2017. 

Na Tabela 8, apresentamos a distribuição de contribuição por país dos artigos 

encontrados. Os EUA é o primeiro com 31% dos artigos encontrados, seguidos por China e 

Alemanha (21% e 7% respectivamente). Brasil está em 15° lugar, com 12 artigos e 2,2% do 

total. 
Tabela 8 – Distribuição dos artigos por país 

Classificação Países Quantidade % do total 
1° EUA 163 31 
2° China 113 21 
3° Alemanha 36 7 
4° Espanha 32 6 
..    
15° Brasil  12 2 

Fonte: Web of Science, 2017. 

A pesquisa refinada com as palavras relacionadas à EC retornou em somente 2 artigos: 

● (Einav et al., 2016)  



43 
 

 

● (Heylighen, 2017). 

Ambos não se referem à situação de pesquisa deste estudo. O artigo de Einav et al. 

(2016) foca nos efeitos econômicos da EC, enumerando suas características principais como a 

confiança entre estranhos, os impactos nos mecanismos de preços, os impactos nas indústrias 

tradicionais e as necessidades de revisão das políticas e da regulamentação em decorrência dos 

efeitos da EC. A sua contribuição principal é a criação de um modelo que identifica quando as 

condições são favoráveis à entrada de produção de pares (peer production) em competição com 

a indústria tradicional:  
[..]We use the model to identify conditions that are favorable for peer 
production and to highlight how peer-to-peer marketplaces allow small 
flexible suppliers to reach consumers, lowering the barrier for them to enter 
and compete. The model highlights how peer entry can lead to changes in 
market structure, allow for trade in new services, and generate lower 
consumer prices. (Einav, Farronato, & Levin, 2016, p. 622). 

 

O artigo de Heylighen (2017) refere-se à criação de uma rede de colaboração mundial, 

que seria uma espécie de evolução do capitalismo. Este sistema utilizar-se-ia de algoritmos de 

inteligência artificial para promover uma perfeita combinação entre oferta e demanda:   
[…] creating a universal protocol for sharing or exchanging any kind of 
goods, services or information. The idea is that anyone with an offer or a 
demand can list this challenge on the network, including any conditions that 
may need to be satisfied before it can be realized. The system then uses AI 
algorithms to analyze the resulting network of condition-action rules, 
considering both hard and soft constraints, to find an optimal match between 
offers and demands. Thus, it fulfills the function of distributed intelligence that 
defines the Global Brain. Such an offer network would potentially 
revolutionize society, by eliminating the shortcomings of our capitalist, 
money-based economy. Since offer networks can in principle allocate 
resources without the intermediate of money, they can promote values such as 
well-being, democracy, or biodiversity that cannot be expressed in monetary 
terms, or that are considered as mere “externalities” to a monetary 
transaction. This can be achieved by formulating these values as specific 
demands and then mobilizing people or organizations to come up with offers 
that satisfy these demands. (Heylighen, 2017, p. 83). 

Portanto, sistemas de reputação em EC é um tópico pouco explorado na literatura e não 

encontramos qualquer artigo acadêmico publicado que o explorasse. 

Fizemos também uma avaliação dos artigos mais citados sobre sistemas de reputação, 

utilizando-nos novamente do Web of Science na busca de artigos com a palavra-chave 

reputation systems. Conforme Tabela 9, os artigos mais referenciados  são  Josang, Ismail, e 

Boyd, (2007), Pavlou e Gefen (2004) e  Resnick, Kuwabara, Zeckhauser e Friedman (2000) 

conforme tabela abaixo: 
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Tabela 9 – Artigos mais citados sobre sistema de reputação 

Título Autores Ano da 
publicação 

Total de 
citações 

A survey of trust and reputation 
systems for online service provision. Josang, Ismail, & Boyd 2007 1041 

Reputation systems. Resnick, Kuwabara, 
Zeckhauser, & Friedman  2000 794 

Building effective online 
marketplaces with institution-based 
trust. 

Pavlou & Gefen 2004 570 

Examining the relationship between 
reviews and sales: The role of 
reviewer identity disclosure in 
electronic markets. 

Forman, Ghose, & 
Wiesenfeld 2008 325 

PowerTrust: a robust and scalable 
reputation system for trusted Peer-
to-Peer computing. 

Zhou & Hwang 2007 253 

The nature and role of feedback text 
comments in online marketplaces: 
implications for trust building, price 
premiums, and seller differentiation. 

 
Pavlou & Dimoka 2006 236 

Fonte: Web of Science, 2017. 

O pioneiro é o artigo de  Resnick et al. (2000),  o segundo mais citado, com 794 citações. 

O artigo Josang et al. (2007) é o mais citado, com 1041 citações. Reparem que Pavlou tem 2 

artigos entre os mais citados Pavlou e Gefen (2004) com 570 citações e Pavlou e Dimoka 

(2006), com 236 citações. Os conceitos sobre reputação expostos a seguir, têm a base nestes 

artigos. 

  

 

 Reputação: definição e principais características 
 

 

O conceito de reputação corresponde ao caráter ou posição de um indivíduo perante à 

opinião de uma comunidade. Dessa forma, a reputação reflete a visão da comunidade sobre um 

indivíduo, enquanto a confiança reflete uma opinião pessoal e subjetiva de uma pessoa sobre a 

outra. Confiança baseia-se em vários fatores, evidências e experiência direta. A experiência 

direta tipicamente tem mais peso que uma informação secundária, proveniente de terceiros 

como é a reputação (Feitosa & Garcia, 2016; Josang et al., 2007). Mas, na inexistência de 

informações diretas, a confiança frequentemente baseia-se em informações de outros. A 

reputação pode ser considerada como uma medida coletiva da confiabilidade baseada em 

indicações ou avaliações de membros de uma comunidade. Uma reputação alta pode ser vista 

como garantia contra comportamentos abusivos e, uma reputação baixa pode ser um claro 
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indício de problemas (Standifird, 2001). Em resumo, uma pessoa de boa reputação pode indicar 

que se comportará bem e, portanto, poder-se-ia confiar. Mas também pode-se confiar nesta 

pessoa mesmo que tenha uma má reputação já que há possibilidade de existência de uma fonte 

de informação direta que pode levar a outra decisão. Se não houver outra fonte de informação 

mais forte, uma pessoa de má reputação pode indicar potenciais problemas de comportamento 

e com maior probabilidade de problemas na colaboração (Josang et al., 2007). 

Os mecanismos que englobam feedbacks e escores são conhecidos como sistemas de 

reputação (Resnick et al., 2000; Zhang, 2006). Esses sistemas coletam, distribuem e agregam 

informações sobre o comportamento dos participantes nas interações já realizadas. Assim, 

dependendo dos escores gerados, um sistema de reputação pode indicar um grau de reputação 

e uma indicação de confiança. Dessa forma, auxiliam usuários a decidirem em quem confiar, 

motivam o bom comportamento dos participantes e procuram controlar a participação daqueles 

que são considerados desonestos. A compreensão do papel dos sistemas de reputação tem se 

tornado objeto de interesse por parte de empresas e pesquisadores, particularmente em CE (Ba 

& Pavlou, 2002; Resnick & Zeckhauser, 2002; Standifird, 2001; Zhang, 2006). Ao prover 

informações que reduzem a incerteza na percepção dos consumidores, os sistemas de reputação 

fomentam a criação de confiança ao fornecer percepções de diversos consumidores que avaliam 

as transações de acordo com o que consideram como comportamento apropriado (Ba & Pavlou, 

2002). O mesmo poderia ser estendido ao conceito dos participantes da EC. O que queremos 

avaliar é o efeito dos sistemas de reputação na redução das incertezas na percepção dos 

participantes-provedores em relação às avaliações dos participantes-usuários por outros 

provedores em colaborações anteriores. A lógica é que transações com participantes com boa 

reputação têm maior chance de ter resultados positivos do que transações com participantes de 

má reputação (Josang et al., 2007; Resnick & Zeckhauser, 2002). Desta forma, o sistema de 

reputação indica ser o substituto possível no mundo on-line para os métodos tradicionais de 

geração de confiança e de reputação do mundo físico. Sua grande vantagem é que as TICs são 

muito eficientes em coletar informações da comunidade, base do sistema de reputação. 

De acordo com Resnick et al. (2000), o sistema de reputação deve ter os seguintes 

elementos: 

● Longevidade: as informações das interações devem ser armazenadas e acessíveis em 

novas transações. Deve haver especial atenção à tentativa de fraudes de mudanças de 

nomes e de perfis; 

● Cada avaliação das interações deve ser armazenada e distribuída adequadamente;  

● Avaliações de interações prévias devem direcionar interações atuais.  
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Os sistemas de reputação podem ser do tipo centralizado ou descentralizado (Josang et 

al., 2007). Em um sistema de reputação centralizado, a informação da performance de um 

participante em particular é coletada como notas de outros membros da comunidade que tiveram 

uma experiência direta com aquele participante. Uma autoridade central (tipicamente o 

intermediário) recolhe estas notas e calcula uma nota final por um método computacional e a 

torna pública a outros participantes que podem utilizá-la para colaborar ou não com este 

membro da comunidade. Há dois aspectos importantes da reputação centralizada que 

destacamos a seguir: 

● Comunicação: há uma forma de comunicação centralizada que permite que 

participantes forneçam as notas das transações realizadas e que ao elas possam ser 

acessadas pelos participantes antes da realização de uma transação ou colaboração; 

● Método computacional de reputação: a autoridade central deve ter uma forma 

informatizada para cálculo da nota de um participante específico baseado nas notas 

de participantes que se relacionaram com este participante. Outras informações 

podem ser agregadas a este cálculo como comentários. 

No sistema de reputação descentralizado ou distribuído, não existe autoridade central e 

são os próprios participantes que trocam informações entre si e calculam as notas finais. 

 

 

 Método computacional de reputação 
 

 

A literatura descreve alguns métodos computacionais de reputação tais como:  Simples 

(soma ou média de pontuações), Sistemas Bayesianos (empregam modelagem estatística 

Bayesiana), Modelos de Confiança Discreta (Discrete Trust Models  somente algumas classes 

são apresentadas como por exemplo,  má, neutro, boa, excelente ), Modelos de Crença (Belief 

Models  - métodos similares aos probabilísticos, mas não há normalização), Modelos Difusos 

(que emprega a lógica fuzzy4), Modelos de Fluxo (Flow Models - em que índices são 

computados por meio de iterações transitivas em grafos), entre outros (Josang et al., 2007). O 

objetivo deste estudo não é aprofundar-se em cada um dos métodos, mas identificar que existem 

vários possíveis. Vamos explorar o mais popular para exemplificar sua participação no sistema 

de reputação. Trata-se de método simples que somente adiciona o número de classificações 

                                                 
4 A lógica fuzzy pode ser compreendida como uma extensão da lógica booleana, pois ao invés de permitir só dois 
valores (1 e 0) como a booleana permite uma gama infinita de valores (Gomide & Gudwin, 1994) 
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positivas e negativas para obtenção da pontuação total. Isto é utilizado no fórum de reputação 

do eBay. A sua principal vantagem está na sua fácil compreensão. Mas é um método não muito 

robusto e pode levar a conclusões equivocadas. Por exemplo, um participante com 25 

avaliações positivas e 10 negativas deveria ser menos respeitável do que um participante com 

15 avaliações positivas e nenhuma negativa. No sistema simples como o do eBay, eles teriam 

a mesma pontuação de reputação total (Josang et al., 2007). Um método um pouco mais 

avançado e robusto é o que permite calcular a pontuação de reputação como a média de todas 

as notas fornecidas. E este princípio é usado na reputação em vários sites comerciais de CE 

(como Amazon). Um pouco mais elaborado é o cálculo da média ponderada de todas as notas 

fornecidas. Os pesos da ponderação podem ser relacionados ao avaliador como a sua reputação, 

idade, distância entre classificação e pontuação atual, etc. 

 

 

 Sistema de reputação do eBay  
 

 

O eBay é uma das maiores empresas de Comércio Eletrônico e uma das primeiras 

empresas a viabilizar a venda e a compra de bens por de leilões pela internet. Ela foi fundada 

nos Estados Unidos em 1995 e seu Fórum de Feedbacks oferece ao comprador e ao vendedor a 

oportunidade de avaliar o outro como positivo, negativo ou neutro (notas 1, -1, 0 

respectivamente) após a conclusão de uma transação. Compradores e vendedores também têm 

a possibilidade de deixar comentários. Trata-se de um sistema de reputação centralizada, onde 

o eBay utiliza-se das notas fornecidas para o cálculo final. A pontuação de reputação total de 

cada participante é a soma das avaliações positivas menos a soma das classificações negativas. 

Há notas para três períodos de tempo: seis meses anteriores, mês anterior e sete dias anteriores.  

O sistema de reputação do eBay é um dos mais estudados na literatura acadêmica (Ba 

& Pavlou, 2002; Resnick & Zeckhauser, 2002; Standifird, 2001; Zhang, 2006). Standifird 

(2001), por exemplo, realizou um estudo que demonstrou a existência de impactos das 

reputações positivas e negativas nos valores obtidos por vendedores do eBay. Ba e Pavlou 

(2002) também fizeram experimentos no eBay e verificaram que a reputação de um vendedor, 

tem um importante papel na intenção de compra dos consumidores, ao passo que lhes dá 

confiança para realização de lances com maior valor. Em geral, as avaliações observadas no 

eBay são surpreendentemente positivas. O artigo de Resnick e Zeckhauser (2002) mostra que 

não são todos compradores que fornecem classificações sobre os vendedores. Na verdade, quase 
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somente a metade deles (52%). Os vendedores fornecem classificações em 61% dos casos. De 

todas as classificações fornecidas, menos de 1% é negativo, menos de 0,5% é neutro e cerca de 

99% é positivo. Verificou-se também que existe uma alta correlação entre as notas do 

comprador e do vendedor, sugerindo a existência de reciprocidade de classificações positivas e 

retaliação de classificações negativas. Isso é problemático e indica um desvio na obtenção de 

classificações. Indica-se que uma das possibilidades de correção seria o bloqueio da avaliação 

dos vendedores. Há também a sugestão de utilização de avaliações mútuas (descrito no item 

2.8.5). Apesar destas questões, o sistema de reputação eBay tem um forte impacto positivo no 

eBay. Diante destes desvios e desvantagens, por que este sistema continua sendo utilizado? 

Resnick e Zeckhauser (2002) apresenta duas explicações em relação ao sistema de reputação 

do eBay:  

● Incentivo: mesmo que um sistema de reputação não seja robusto, ele pode incentivar 

um bom comportamento se os participantes pensarem que funciona;  

● Penalidade: Mesmo que o sistema não funcione estatisticamente, ele pode funcionar 

contra o mau comportamento dos participantes.  

A proposta deste estudo também busca identificar a utilização do sistema de reputação 

centralizados como o do eBay, mas em intermediários da EC. Busca-se a validação do incentivo 

e penalidade que o sistema de reputação promove entre os provedores da EC.  Para tanto, vamos 

utilizar um frame que nos possibilite focar na performatividade (detalhado no item 3) do sistema 

de reputação nos momentos de uso, antes de uma colaboração e avaliação ao final da 

colaboração. 

 

 

 Avaliação mútua 
 

 

De maneira geral, a avaliação de provedores ou de vendedores por clientes é muito mais 

frequente que a avaliação mútua, em que provedores avaliam usuários e vice-versa 

(Hawlitschek, Teubner, Adam, et al., 2016; Möhlmann, 2016). Alguns intermediários da EC 

implementaram a avaliação mútua de provedores e de usuários, o que significa a manutenção 

de dois sistemas de reputação: um para os usuários (avaliado pelos provedores) e um outro para 

os provedores (avaliado pelos usuários). Desta maneira, pretende-se eliminar a reciprocidade 

ou retaliação de algumas avaliações entre provedores e usuários, como constatadas no sistema 

do eBay e mencionadas no item 2.8.4.2 (Resnick & Zeckhauser, 2002). Como exemplos de 
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intermediários existentes, Airbnb implementou avaliação mútua em julho de 2014 (Zervas et 

al., 2015) e a Uber sempre a utilizou. A Uber destaca a avaliação mútua como um diferencial 

em relação aos concorrentes, divulgando como checá-las, como manter-se com 5 estrelas e as 

consequências de notas baixas (Lazzaro, 2015; Price, 2015). Em seu site em português, a Uber 

divulga as vantagens de manutenção da qualidade dos serviços por meio de avaliação dupla:  
[...] O que garante o nível de qualidade da plataforma Uber é o sistema de 
avaliação mútua, onde usuários avaliam os motoristas parceiros e vice-versa. 
Desta forma, motoristas parceiros que não mantenham uma nota mínima de 
aprovação (4,6) por parte dos usuários são desconectados da plataforma. O 
mesmo acontece com usuários que não mantenham uma nota mínima de 
aprovação por parte dos motoristas parceiros. É importante destacar que as 
notas são anônimas e apresentadas de forma compilada, apenas. Nenhuma 
avaliação individual de motoristas parceiros ou usuários é compartilhada com 
a outra parte”. (Fabio, 2016). 

 
Existem sites de CE como o eBay que permitem avaliação mútua, mas, como descrito 

em Resnick e Zeckhauser (2002), a reputação de compradores não é tão importante para 

vendedores do CE. O maior risco para os vendedores da CE é o de não ser pago. Neste caso, há 

a possibilidade de se procurar o segundo colocado no leilão ou até acionar as garantias dadas 

pelo eBay. Portanto, o risco é menor. Isto é diferente em EC, onde o participante-provedor tem 

muito a perder se os bens não retornam em boas condições. Portanto, os participantes da EC 

serão mais exigentes que os vendedores da CE e a reputação de potencial usuários será 

significativa e importante. 

 

 

 

 

4. SOCIOMATERIALIDADE  

 

 

Como já expusemos, estamos interessados no uso dos sistemas de reputação pelos 

participantes-provedores da EC. O estudo está relacionado com a interação entre ambos e não 

especificamente sobre cada um deles isoladamente. Fixar nosso estudo separadamente no 

sistema de reputação ou no provedor da EC não trará a análise do que buscamos entender. Muito 

menos irá nos beneficiar a análise do sistema de reputação, provedores e a interação de maneira 

estática, pois a dinâmica entre estes é o que nos interessa. Como um interfere no outro durante 

a colaboração, o processo dinâmico acaba alterando o significado de cada um e os limites entre 
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eles. Portanto, não nos adiantaria estudar o projeto do sistema de reputação sob a ótica das 

funcionalidades projetadas, usuários típicos, forma de uso ou como foi projetado para ser 

utilizado. É necessário estudar a relação dinâmica entre os sistemas de reputação e usuários 

durante o seu uso, de forma relacionada. Como descrito na revisão literária (item 2), não 

encontramos estudos com relação a esta interação. Por isso buscamos conceitos semelhantes 

que poderiam ser estendidos a este estudo e montar a base de nosso frame teórico. Encontramos 

em Barad (2003, 2007) uma base muito aderente à necessidade de nosso estudo. Karen Barad 

inspirou-se no trabalho do físico dinamarquês Niels Bohr e sua solução para a dualidade onda-

partícula da luz, para rever as relações entre matéria e discurso, de modo a garantir um caráter 

ativo, dinâmico e agencial. Para exemplificarmos a base desta inspiração, vamos utilizar o 

estudo da luz.  Segundo a física clássica, o universo poderia ser constituído somente por dois 

grupos: as partículas ou as ondas. Na época, buscava-se uma definição sobre como a luz seria 

constituída. Utilizando-se uma grade de duas fendas como aparato de observação, a luz 

comporta-se como onda (proposto pelo físico holandês Christiaan Huygens). Porém como 

ondas se propagariam no vácuo do espaço?  O físico inglês Isaac Newton propôs que seriam 

partículas, que poderia ser comprovada pela experiência de fenda única. A solução de Bohr para 

esses dois resultados contraditórios foi a de que os aparatos de observação interferiam na 

medição da luz (Rosa, 2004). Ou seja, não existe um objeto independente com limites e 

propriedades previamente definidos, mas um fenômeno constituído pela “inter-relação” da luz 

e os instrumentos de observação (uma ou duas fendas). De certa forma, é o que propõe Barad 

(2007): não existe uma realidade independente com propriedades bem definidas esperando para 

serem medidas, avaliadas e interpretadas. As “coisas” e a maneira que as avaliamos são 

inseparáveis. Uma medição é sempre dependente das suas relações com um conjunto maior de 

práticas discursivo-material que Barad nomeou como um aparato.  Destaca-se a impossibilidade 

de separação entre o que é observado e a prática da observação. Aparatos não são instrumentos 

de observação passiva que simplesmente espelham a natureza. São ao mesmo tempo, produtores 

e parte do fenômeno. Desta forma, a visão de Barad diz que qualquer descrição da realidade 

não pode ser desconectada de dispositivos usados para se chegar a esta definição. É como se o 

instrumento afetasse o que está sendo medido e vice-versa. Pode-se imaginar que seria a 

aplicação do princípio de incerteza de Heisenberg da área das ciências naturais na área das 

ciências sociais (Jha, 2013; Barad, 2007; Heisenberg, 1927). Por esse princípio não é possível 

saber a exata posição e a exata velocidade de um elétron. O motivo é que ao medir uma 

dimensão interferimos na outra. Portanto, segundo esse princípio, a posição e a velocidade não 

são independentes como na física clássica. Em outras palavras, os aparatos são a somatória das 
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unidades de dispositivos e de todo o entorno (ou contexto) em que estes dispositivos estão 

inseridos (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2012). Assim, o que realmente importa é o significado 

dado aos aparatos durante a interação com os seus usuários e não ao que é processado ou 

apresentado pelos aparatos. A real informação refere-se aos “dados processados” que são 

significativos e importantes para os usuários. Se os dados não são significativos ou com 

significado, então não é uma informação.   

 

 

 

 

 

4.1. Sociomaterialidade nas TICs 
 

 

Foi por meio dos artigos de  Orlikowski (2007; 2010) e de Orlikowski & Scott  (2008) 

que a sociomaterialidade (SM) foi introduzida nas pesquisas das áreas de Estudos 

Organizacionais e de TICs (Kautz & Jensen, 2012). A sociomaterialidade (SM) gerou a 

necessidade da revisão das relações entre as dimensões humanas, sociais e tecnológicas em TIC 

em função da sua proposta do intercâmbio recursivo entre humanos e tecnologia na prática 

(Orlikowski, 2007) ou do entrelaçamento do material e do social (Leonardi & Barley, 2008) ou 

da suposta separação ontológica entre o social e o tecnológico (Cecez-Kecmanovic, Galliers, 

Henfridsson, Newell, & Vidgen, 2014). Sociomaterialidade (SM) é assunto frequente nas 

pesquisas da área e foi utilizado no estudo de vários fenômenos no campo das TICs  (Kautz & 

Jensen, 2012; Stein, Newell, Wagner, & Galliers, 2014). Utilizando-se do Web of Science, 

encontramos 200 artigos com a palavra-chave sociomaterial, em crescente quantidade de 

artigos publicados a partir de 2008, conforme Figura 5. Em uma busca refinada, 40 desses 

artigos possuem explicitamente a palavra-chave information system. Segundo a mesma busca, 

os artigos mais citados sobre sociomaterialidade são: Orlikowski (2007) com 562 citações ,  

Orlikowski & Scott (2008) com 426 e Orlikowski (2010)com 163, que formam a base desta 

teoria  para este  estudo. Destacamos a participação dos artigos mencionados na edição especial 

sobre o tema pela  MISQ (Cecez-Kecmanovic et al., 2014). O Web of Science registra somente 

um artigo de autor brasileiro sobre este tema, indicando sua incipiência no pais (De 
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Albuquerque & Christ, 2015). Por outro lado, a chamada de trabalhos da Revista de 

Administração de Empresas (RAE), demonstra o crescente interesse sobre o tema no país 5 
 

Figura 5 - Distribuição anual dos artigos publicados sobre sociomaterialidade. 
Fonte: Web of Science, 2017. 

É preciso salientar que a sociomaterialidade traz alguns desafios. Primeiramente, ela se 

utiliza de uma linguagem rebuscada e obscura para apresentar um novo conjunto de conceitos. 

Como forma de não aumentar a dificuldade de entendimento, vamos manter os termos no 

original em inglês e uma possível tradução. Exemplos são constitutive entanglement 

(emaranhamento constitutivo), relationality (relacionalidade),  imbrications (empilhamento) e 

sociomaterial  assemblages (montagens sociomateriais) (Kautz & Jensen, 2012). Outro desafio 

refere-se à forma de se analisar o intercâmbio recursivo entre social e técnico, ou como 

entidades já existentes previamente ou como criadas a partir do intercâmbio. Estas duas 

possiblidades dão origem a duas escolas ontológicas distintas: a dos imbrications e a dos 

entanglements (Kautz & Jensen, 2012; Stein et al., 2014): 

• A escola de  entanglements (ou constitutive entanglements) é  baseada na  ontologia 

do relacional  e a inseparabilidade do social e do material ou de  humanos e tecnologia 

(Orlikowski, 2007). Esta escola está alinhada com a linha de realismo agencial de 

Barad e também com a Actor-Network Theory (ANT) (Callon, 1984; Latour, 2005). 

• A outra escola é a da imbrications, baseada na ontologia representacional que aceita 

a separação entre social e material que se relacionam através de imbrications.  

Imbrications não são entanglements, mas sobreposições das identidades já existentes 

                                                 
5 RAE call for papers para submissões até 30 de setembro 2017 em 
http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/arquivos/call_for_papers_oap.pdf 
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(Leonardi, 2011). Esta escola está alinhada com a linha de realismo crítico de 

Bhaskar (1998) e com a de Mangle of Practice (MOP) de Pickering (1995). 

Neste estudo, propomos seguir a linha ontológica relacional de  Barad (2003), também 

chamada de realismo agencial. Alguns conceitos são fundamentais para o entendimento do 

realismo agencial. Um dos mais importantes é a intra-ação (neologismo) que pode ser definida 

como a constituição mútua de partes pelas suas interações. É por intermédio da intra-ação que 

se materializam as entidades e suas agências. É por meio de intra-ações agenciais específicas 

que os limites e as propriedades dos componentes dos fenômenos se tornam determinados. A 

partir da intra-ação, podemos destacar outros dois pontos importantes: a performatividade e os 

cortes agenciais. A performatividade não está relacionada ao desempenho (performance), mas 

ao que é constituído por meio das práticas ou da intra-ação (não inter) entre os agentes. Nesta 

visão, o mundo não é definido pelas relações de entidades com limites e propriedades, mas as 

entidades que são definidas por suas relações. Como não há componentes (sejam pré ou pós 

existentes), a performatividade é resultado da iteração intra-ativa do fenômeno a ser estudado.  

Mas como seria possível estudar o fenômeno? As intra-ações criam separabilidade agencial, 

uma condição local para exteriorização do fenômeno e também criam cortes agenciais (agential 

cut). Ou seja, dentro de um fenômeno inseparável é possível haver uma separação agencial por 

meio de cortes agenciais. Ou, de outra forma, cortes agenciais não são separações em 

componentes constituintes do fenômeno, mas comportam-se como uma espécie de lente de 

aumento para os detalhes que acontecem na relação, inseridos no contexto que ocorrem (Kautz 

& Jensen, 2012).  

 

 

4.2. Artigos com operacionalização de SM 
 

 

Mas como operacionalizar este frame? Buscamos na literatura acadêmica exemplos de 

aplicação da sociomaterialidade em TICs. Encontramos vários casos mencionados em Kautz & 

Jensen (2012), a partir do qual iniciamos uma  busca por artigos que fossem instrumentais e 

que pudessem ser subsídios para operacionalização de nosso estudo, por meio de  análise das 

metodologias dos casos escolhidos. Como, por exemplo, artigos que focassem em uso de 

tecnologia, ou no uso prescrito e não prescrito, ou no sentimento em relação ao uso, ou da 

governança promovida pelo uso da tecnologia ou finalmente nos efeitos de avaliação on-line.  

Elaboramos a lista abaixo para destacar a metodologia e os resultados alcançados, em cada 
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artigo e como a sociomaterialidade foi operacionalizada. Destacamos os seguintes pontos de 

cada artigo: questão de pesquisa, destaque do foi apresentado, o principal ponto do artigo, a 

metodologia, o resultado, conclusão e como a sociomaterialidade foi operacionalizada. Um dos 

artigos importantes que será explorado na discussão dos resultados é Johri (2011) que apresenta 

o conceito de bricolagem sociomaterial. 

 

• Artigo: Stein, Newell, Wagner, & Galliers (2014): 

o Pergunta: Como pode a teoria sociomaterial incluir emoções? 

o Destaque: Análise de duas vertentes do sociomaterialidade MOP e ANT e 

complementação com inclusão da emoção. 

o Ponto principal: A motivação emocional humana tem sido desconsiderada em 

estudos de TICs.  Mesmo nos estudos baseados em SM. A proposta do artigo é 

incluir este fator emocional em SM nas suas duas perspectivas: MOP e ANT. 

o Metodologia:  

 Estudo de caso da implantação de software em duas universidades 

durante três fases principais: escolha e configuração do software, roll out 

nas universidades e uso inicial e feedbacks.  

 Entrevistas com os principais stakeholders e observações por vários 

meses (12 e 18). Medição da felt quality: vertente do critical realism: 

análise do agenciamento do subjetivo, material e social. Na vertente do 

realismo agencial: análise das práticas sociomateriais e suas felt 

qualities.  

o Resultados: Emoção dos atores humanos não é muito considerada nos estudos 

envolvendo sociomaterialidade. Este artigo propõe incluir emoção no estudo 

sociomaterialidade e o apresenta nas vertentes: Mangle of Practice - MOP 

(imbrication entre materialidade e realm of action) e Actor- Network Theory -  

ANT (realm of action e emoção-prática). Apresenta esta inclusão em estudo de 

caso de implantação de software em ambiente acadêmico. 

o Conclusão: Com a inclusão da pratica do felt quality em ambas vertentes do 

Sociomaterialidade - MOP e ANT é possível registar a emoção. 

o Como SM foi operacionalizada: Entrevistas focadas na perspectiva 

sociomaterial da implementação e do uso do mesmo pacote de software em duas 

universidades. Dados foram analisados sobre a materialidade dos conceitos 
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afetivo (affects), emoção e emociologia (emotionology) sobre as duas vertentes 

(Critical Realism e Agential Realism). 

• Artigo: Whyte (2013): 

o Pergunta: Como podem as organizações utilizar infraestruturas digitais para 

alcançar objetivos que apresentam resultados físicos? 

o Destaque: O foco das pesquisas atuais está ou em imaturidade tecnológica ou 

questões de implantação tecnológica. Este estudo sugere que a infraestrutura 

digital tem de ser conceituada como, intrinsicamente incompleta, para 

representar completamente o mundo físico e que outras formas devem 

complementar essa infraestrutura, 

o Ponto principal: O documento descreve como um repositório de objetos 

digitais - englobando modelos de engenharia, mapas de processo e formas e 

procedimentos padronizados – deveria funcionar como mecanismos de 

governança para facilitar e configurar a atividade de projeto colaborativo e a 

coordenação entre as diferentes organizações envolvidas. Com base 

especificamente na noção de boundary objects, o artigo argumenta que esses 

objetos de cruzamento de fronteiras desempenharam um papel central no 

desenvolvimento e no governo de práticas de projetos. 

o Metodologia O estudo de caso do projeto e da construção do Terminal Heathrow 

5 em Londres. Eles foram analisados para elaborar uma nova compreensão 

teórica das práticas de visualização e materialização na transição do design 

digital para a realização física. Uma fase inicial com três dias e meio de 

observação e uma rodada de entrevistas (total de 62 entrevistas). Uma segunda 

rodada foi focada no sub time de maior sucesso ou fama e nos tópicos 

relacionados ao uso do sistema único. Foram 25 entrevistas adicionais e meio-

dia de observação. 

o Resultados: A centralização não funcionou, a informação corria fora do sistema. 

O sistema digital não era confiável. Muitas das informações não podiam ser 

representadas ou inseridas. Havia necessidade de outros sistemas ou formas 

paralelas de se projetar que envolviam maquetes ou algo físico. No final inseria-

se a informação no sistema, mas há um risco do descontrole ou descompasso. 

Foram encontradas maneiras de contornar a centralização. 

o Conclusão: A resposta de pesquisa é que as organizações precisam dar suporte 

robusto às práticas de visualização e de materialização. Além da digitalização 
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do trabalho de engenharia, há necessidade da criação de sistemas abertos onde 

riscos sistêmicos podem ser mitigados através da comparação e contraste entre 

digital e físico. 

o Como SM foi operacionalizada: Entrevistas focadas em práticas específicas 

sobre o uso da infraestrutura digital com grupo central de TI e com grupo do 

subprojeto do telhado, identificado como um dos melhores exemplos de uso da 

infraestrutura digital. 

• Artigo: Leclerq, Carugati, Giangreco, Cunha, & Jensen (2009): ·. 

o Pergunta: Não explicito - retirado do texto. “Compreendendo a complexa e 

persistente questão associada com a apropriação de TIC no ambiente de trabalho. 

O caso de TIC Móvel e as práticas de trabalho”.   

o Destaque: Proposta de estudo da sociomaterialidade em duas vertentes: a 

prescrita e a não prescrita. 

o Ponto principal: Desenvolvimento de um modelo conceitual baseado na 

sociomaterialidade dividindo-o em prescrito e não prescrito. A 

sociomaterialidade prescrita é a que estuda a intra-relação entre tecnologia 

prescrita e as práticas prescritas. Trata-se de mais visível nas organizações e 

normalmente é o plano do corpo dirigente. A sociomaterialidade não prescrita e 

a combinação de outras três possibilidades de tecnologias e práticas não 

prescritas e prescritas.  

o Metodologia: Estudo de caso múltiplo de uso de recursos móveis (celulares, 

tablets, etc.) pelo time de campo de dez empresas francesas. A aquisição de 

dados ocorreu primeiramente com observação por 30 dias nos locais de trabalho 

e posteriormente foram realizadas 109 entrevistas com diversos níveis das 

empresas. 

o Resultados: A análise dos dados indicou a existência de quatro modalidades de 

práticas de trabalho com TIC móvel: 1) uso de TIC como prescrito, 2) uso 

estendido da TIC prescrita com adição de recursos adicionais, 3) uso de TIC não 

prescrito como complemento do TIC prescrito (que necessita de melhorias) 4) 

uso de TIC não prescrito como suporte ao trabalho e o mínimo uso de TIC 

prescrito 

o Conclusão: Foi proposto um modelo conceitual baseado em sociomaterialidade 

como uma lente alternativa e completa para a compreensão da assimilação de TI 
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nas organizações baseado em divisão entre tecnologia e práticas previstas ou 

prescritas e não previstas. 

o Como a SM foi operacionalizada: Entrevistas com protocolo focado nos 

aspectos materiais das tecnologias móveis e seus impactos nas práticas de 

trabalho e procedimentos. Destaque para pontos sobre uso e adoção da 

tecnologia principalmente na potencial lacuna entre o previsto e o real uso, 

assimilação tecnológica prescrita ou não prescrita e a reação dos usuários ao uso 

de tecnologia móvel. 

 

• Artigo: Johri (2011): 

o Pergunta: O que é um desenvolvimento de software global bem-sucedido e   o 

que podemos aprender com seus profissionais? 

o Destaque: Novo termo - bricolagem sociomaterial: combinação de bricolagem 

e sociomaterialidade - uso dos recursos que já estavam disponíveis para uma 

ressignificação de uso, ou seja, não se criam novos recursos, mas utilizam-se os 

existentes de uma forma que se permita atingir um objetivo. 

o Ponto principal: O principal objetivo deste estudo foi compreender como 

desenvolvedores de softwares globais elaboram práticas que lhes permitem 

trabalhar eficazmente apesar de estarem geograficamente dispersos.  

o Metodologia: Um estudo de campo de duração de seis meses com informações 

etnográficas foi realizado com coleta de dados em dois locais de uma empresa. 

Foram coletados dados de entrevistas, observações e documentos. Realizaram-

se 42 entrevistas em três semanas de observação. 

o Resultados: Equipes espalhadas por diferentes locais em todo o mundo 

desenvolveram práticas de trabalho por meio de bricolagem sociomaterial. Duas 

facetas do uso da tecnologia foram necessárias para a criação dessas práticas: 

multiplicidade de mídia e personalização de uso relacionada a duplas ou a 

equipes. Novas práticas foram desencadeadas pela necessidade de alcançar um 

equilíbrio entre o trabalho e a vida, o que foi modificado pela forma de 

desenvolvimento global. 

o Conclusão: Os desenvolvedores de software que pertencem a equipes globais 

enfrentam desafios que exigem uma mudança nas suas práticas de trabalho. 

Equipes de sucesso são capazes de criar novas práticas que compensam a 
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dispersidade do time aproveitando-se dos recursos já existentes. O uso criativo 

do material e dos recursos sociais é fundamental para a criação dessas práticas. 

o Como SM foi operacionalizada: Entrevistas focadas nas práticas de uso 

tecnológico dos times dispersos. Foco em identificar por que algumas 

tecnologias eram utilizadas em detrimentos de outras. A análise dos dados é que 

evidenciou a multiplicidade e a personalização como pontos principais. A teoria 

que apontava recursos de vídeo como os mais prováveis de serem utilizados 

pelos times. 

Os conceitos trazidos por este artigo são interessantes e serão utilizados na discussão 

dos resultados.  Bricolagem é termo originário da palavra francesa bricoler que, neste texto, 

não se refere ao significado mais comum de execução de pequenos trabalhos domésticos, sem 

necessidade de recorrer aos serviços de um profissional do tipo, como, por exemplo, os slogans 

“faça você mesmo” ou “DIY – Do it yourself “de lojas de material de construção.  Refere-se ao 

uso criativo e inovador de materiais disponíveis, independentemente do propósito original 

desses materiais. Claude Lévi-Strauss, antropologista francês e um dos pais do pensamento 

estruturalista, foi o primeiro autor a utilizar o termo bricolage,mas sem uma definição precisa 

ou concisa (Baker & Nelson, 2005; Rampazo & Ichikawa, 2009). Na área de administração 

empresarial, o conceito tem sido utilizado nos estudos de empreendedorismo como “fazer 

acontecer com o que se tem disponível (Baker & Nelson, 2005). O artigo de Büscher, Gill, 

Mogensen, & Shapiro (2001) descreve-o como: 

‘Bricolage can be described as ‘designing immediately’, using ready-at-hand 
materials, combinations of already existing pieces of technology – hardware, 
software and facilities (e.g., Internet providers) – as well as additional, mostly 
‘off-the self’ ones. It therefore also involves design as assembly (Büscher et 
al., 2001, p. 23). 

A combinação dos dois conceitos na criação do termo Bricolagem Sociomaterial 

representa a criação de práticas pela utilização inovadora e especifica dos artefatos já existentes 

por um grupo de pessoas quando em uma situação especifica: 
Combining the two perspectives discussed above – sociomateriality and 
bricolage – provides a unique lens to understand the findings of the study and 
leads to a grounded concept that I will call sociomaterial bricolage. 
Sociomaterial bricolage encapsulates the idea that practices emerge through 
the ad hoc use of available artifacts by people often in conjunction with others 
and while participating in situated activities (Johri, 2011, p. 8). 

 

Mas de que forma o artigo utiliza-se destes conceitos? Quando detalha o uso de recursos 

de interação do grupo de desenvolvedores de uma empresa desenvolvedora de software (nome 
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fictício Digitech). Como estão dispersos geograficamente, eles desenvolveram práticas de uso 

como forma de manter o balanceamento entre trabalho e vida pessoal:  
The location-spanning work practice developed at Digitech is an instance of 
sociomaterial bricolage. Coworkers made use of tools available to them to fill 
the need of working with geographically dispersed team members but also 
motivated by the need to balance their work and life out of work. (Johri, 2011, 
p. 8). 

  

 

 

• Artigo: Orlikowski & Scott (2014): 

o Pergunta: Como as práticas de avaliação mudam quando são produzidas on-

line pelos consumidores? E quais resultados essas avaliações on-line geram para 

as organizações que estão sendo avaliadas? 

o Destaque: Desenvolvimento de uma lente baseada na prática para examinar a 

materialidade das avaliações, provendo um caminho de entendimento de 

diferenças que observamos em termos de performatividade. 

o Ponto principal: Como as avaliações geradas pelos consumidores por meio de 

mídia social on-line são diferentes das avaliações tradicionais? Quais são as 

transformações que são geradas nas organizações que estão sendo avaliadas on-

line? A importância do uso de uma visão que não privilegie somente as relações 

humanas ou somente tecnologia, mas a relação constitutiva do entrelaçamento 

de humanos e tecnologia. 

o Metodologia: Estudo de caso de dois esquemas de avaliação: AA e TripAdvisor- 

(TA). Foram realizadas 55 entrevistas em profundidade com proprietários, 

gerentes, diretores do AA e do TA, além de profissionais da indústria da 

hospitalidade. Foram também avaliadas as documentações de websites, artigos, 

revisões do AA, TA e da indústria.  As entrevistas eram focadas no entendimento 

do envolvimento com o processo de avaliações e incluía questões como: qual 

sua experiência com o esquema tradicional de avaliação? Ou sua experiência 

com a avaliação on-line via websites? E o papel que as avaliações exercem nas 

práticas do hotel? Os dados foram analisados de forma indutiva e iterativa 

segundo abordagem grounded com foco em práticas de avaliação, aparatos 

material-discursivo e resultados operacionais. 

o Resultados: As revisões on-line se transformam em produtos material-

discursivo diminuindo a autoridade de críticos, remodelando o uso e a prática da 
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avaliação, principalmente por constituição de entrelaçamentos (entanglements) 

de matéria e significado. Desenvolvimento de uma lente baseada na prática para 

examinar a materialidade das avaliações, provendo um caminho de 

entendimento de diferenças que observamos em termos de performatividade. 

Esta lente explica como avaliações são ativamente produzidas no uso diário e 

como a produção delas reconfigura significativamente as práticas diárias das 

organizações que estão sendo avaliadas. 

o Conclusão: As contribuições são: 1) Avaliações como constituídas na prática, 

2) avaliações são produzidas através de práticas material-discursivas, 3) as 

práticas de avaliações estão organizadas em aparatos e elas são performativas, 

4) A performatividade do aparato de avaliação reconfigurou o fenômeno das 

viagens assim como o próprio fenômeno da avaliação com significativos 

resultados organizacionais. 

o Como SM foi operacionalizada: Análise indutiva e iterativa dos dados com 

foco em práticas de avaliação, aparatos material-discursivos e resultados 

organizacionais levaram à   conclusão que os dois tipos avaliações (AA ou 

TripAdvisor) deveriam ser analisadas com dois aparatos distintos que ajudaram 

a explicar as consequências e mudanças para os negócios (hotéis). 

 

 

4.3. Operacionalização de SM para sistemas de reputação  
 

 

No tópico de metodologia, apresentaremos nosso estudo de caso com base no Uber. 

Vamos explorar o contexto deste caso para facilitar o entendimento de operacionalização da 

SM. Existe um sistema de reputação dos participantes-usuários, também conhecidos como 

riders, clientes ou passageiros. Há outro sistema de reputação dos participantes-provedores que 

por sua vez são conhecidos como motoristas ou Uber partners ou drivers. Para facilitar, vamos 

utilizar os termos motoristas e passageiros. O sistema de reputação dos passageiros é baseado 

na avaliação dos motoristas das corridas que foram feitas por este cliente. Ao final de cada 

corrida, o parceiro avalia o cliente de 1 a 5 estrelas conforme satisfação com a experiência com 

o passageiro. Cada avaliação é computada pelo Uber que as resume em uma nota média do 

cliente. Portanto, o cliente tem uma nota que se traduz em boa reputação se perto de 5 e má 

reputação se perto de um. Por sua vez, o parceiro deveria utilizar-se destas notas para aceitar 
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um passageiro desconhecido em seu carro e, desta forma, diminuir risco da colaboração (o 

processo descrito item 2.8). Estamos interessados em identificar como o sistema de reputação 

é realmente utilizado. Qual será a percepção dos motoristas sobre este sistema? Como ele é 

realmente utilizado na escolha de passageiros? Os motoristas realmente avaliam 

adequadamente os passageiros ao final da colaboração? O parceiro confia no sistema de 

reputação calculado pela Uber? Qual influência que o sistema de reputação de passageiros tem 

sobre o sistema de reputação dos provedores? Qual a opinião do parceiro sobre os outros 

motoristas da Uber e sobre a forma que realizam as avaliações? As reputações são confiáveis 

ou somente positivas mesmo quando a experiência com o cliente não é boa? Como ele utiliza o 

sistema de reputação para avaliação ou para aceitar as corridas? Como a reputação da empresa 

Uber afeta o sistema de reputação? A Uber anuncia que passageiros com nota baixa são 

desligados. É realmente uma punição real? Há motoristas ou passageiros que são realmente 

desligados? 

 De maneira mais sistemática, podemos resumir estas questões nos seguintes pontos 

principais em relação a como o sistema de reputação é utilizado pelo provedor da EC:  

● Incentivo: há uma percepção do provedor que o sistema incentiva um bom 

comportamento dos participantes (usuários e provedores)? 

● Penalidade ou Punição: há uma percepção do provedor que o sistema atua contra o 

mau comportamento dos participantes? 

● Contexto: compreensão de forma que os seguintes potenciais elementos podem 

interferir na percepção do provedor sobre a reputação e na forma de utilizá-la: 

o A reputação do intermediário; 

o A transparência do método computacional do cálculo da reputação;  

o O sistema de reputação dos motoristas feito pelos passageiros; 

o O sistema de reputação dos passageiros e como é utilizado pelos provedores; 

o O histórico de uso do sistema de reputação e suas consequências. 

Para exemplificar melhor as interferências e relações, utilizaremos as figuras abaixo. A 

Figura 6 representa a realização de uma colaboração por meio do intermediário Uber. Nessa 

figura, representamos a solicitação do passageiro à Uber (seta A) que busca o motorista mais 

perto do local do passageio e envia a solicitação de chamada a este motorista (seta B). A 

reputação dos passageiros está representada pela figura de banco de dados perto da seta 3 que, 

por sua vez, representa a utilização do sistema de reputação pelo motorista no selecionamento 

de passageiros (representada pelo ícone do funil). A seta D representa o aceite da solicitação da 



62 
 

 

Uber pelo motorista (ou rejeição), que por sua vez repassa o aceite ao passageiro, representada 

pela seta C. Ao final do serviço de transporte, a avaliação do motorista (representada pela seta 

6, dentro da seta D) e dos passageiros são recebidas pela Uber que as utiliza para atualizar os 

dois sistemas de reputação (motorista e passageiro), representados pela seta 1. Ainda na figura 

6, representamos a reputação da Uber e sua interferência na colaboração por meio da seta 2.  A 

seta 7 representa os cortes agenciais sobre incentivo e penalidade aos passageiros que falaremos 

em detalhes no item 4.4. 

 
Figura 6 - Versão esquemática da colaboração por meio do intermediário Uber. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

Na Figura 7, duplicamos a figura 6 para que possamos representar as interferências entre 

as colaborações e as simbolizamos por meio das setas 4 e 5.  A seta 4 representa a interferência 

do uso do sistema de reputação do motorista em outras colaborações. Em outras palavras são 

as notas atribuídas a motoristas pelos passageiros de outras colaborações e como elas interferem 

no selecionamento de passageiros de outras colaborações. A seta 5 representa a interferência 

do uso do sistema de reputação dos passageiros em outras colaborações, ou seja, as notas 

atribuídas aos passageiros pelos motoristas em outras colaborações. 
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Figura 7 - Representação do contexto e das influências das colaborações por meio da Uber. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Em resumo, as figuras apresentam as seguintes interferências, representadas pelas setas 

numeradas: 

1. A interferência do método e forma de cálculo das notas de reputação realizada pelo 

intermediário Uber; 

2. A interferência da reputação do intermediário Uber sobre a utilização do sistema de 

reputação;  

3. Representação do uso do sistema de reputação do passageiro na colaboração; 

4. A interferência do sistema de reputação do motorista em outras colaborações (as 

notas atribuídas a motoristas pelos passageiros de outras colaborações); 

5. A interferência do sistema de reputação dos passageiros em outras colaborações (as 

notas atribuídas a passageiros pelos motoristas em outras colaborações); 

6. Envio das notas e dos comentários do motorista sobre o passageiro após a realização 

da colaboração. 

E a seta 7 que representa os cortes agenciais. 

 

 

4.4. Cortes agenciais sobre incentivo e penalidade. 
 

 

Vamos operacionalizar o realismo agencial da seguinte forma: consideraremos o 

sistema de reputação como um aparato de medição da confiança inicial entre provedores e 
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usuários da colaboração. Promoveremos cortes agenciais com relação a incentivos e a 

penalidades no contexto descrito na Figura 7. Segundo a revisão teoria da reputação (item 3.4), 

estes são os principais pontos a serem promovidos pelo sistema, conforme Resnick & 

Zeckhauser (2002). Algo semelhante foi realizado em Orlikowski e Scott (2014) ao analisar 

como a prática de avaliação on-line transformou o setor de hotéis e de turismo, conforme 

descritos acima na lista de artigos. O artigo compara o sistema de avaliação tradicional de 

hotéis, baseado em avaliações padronizadas e estruturadas de avaliadores especializados, com 

o sistema de avaliação on-line de clientes. Mais especificamente, comparou-se o sistema 

especializado baseado em especialistas do Automotive Association (AA)6 com o sistema de 

avaliação por clientes do TripAdvisor7. As revisões on-line são sistemas de reputação dos hotéis 

fornecidas por clientes a clientes. É algo semelhante ao que gostaríamos de aplicar ao sistema 

de reputação da EC. Entretanto, a avaliação do TripAdvisor é a avaliação de clientes sobre o 

hotel. O que buscamos é o contrário:  como se hotel fosse escolher seus clientes pela nota dada 

por outros hotéis. Evidentemente TripAdvisor não é um intermediário da EC conforme 

definição no item 2.2 e não existe a avaliação mútua (ver item 2.8.5) como propomos estudar. 

Mas podemos aproveitar as informações do trabalho desenvolvido no artigo, principalmente de 

sua lente baseada na prática. O artigo de Orlikowski e Scott (2014) afirma que as revisões on-

line se transformam em produtos material-discursivo e diminuem a autoridade de críticos, 

remodelando o uso e a prática da avaliação, principalmente por constituição de entrelaçamentos 

(entanglements) de matéria e significado. O artigo propõe a desenvolvimento de uma lente 

baseada na prática para examinar a materialidade das avaliações, provendo um caminho de 

entendimento das diferenças que observamos em termos de performatividade. Esta lente explica 

como avaliações são ativamente produzidas no uso diário e como a produção delas reconfigura 

significativamente as práticas diárias das organizações que estão sendo avaliadas. 

Portanto, de modo análogo, esta lente sociomaterial vai permitir que exploremos o uso 

do sistema de reputação dos participantes clientes pelos participantes-provedores da EC e sua 

performatividade por meio de cortes agenciais de incentivo e penalidade. Representamos estes 

cortes agenciais na Figuras 6 e 7 pela seta 7. Os cortes são representados pelo ícone da lupa e o 

                                                 
6 AA não existe no Brasil, mas pode ser equiparado às publicações como guias Michelin 

(https://corporativo.michelin.com.br/guia-michelin) ou Quatro Rodas (que deixou de ser publicado em 2015, mas 

informações em https://pt.wikipedia.org/wiki/Guia_Quatro_Rodas). 

 
7 TripAdvisor é um portal de ajuda aos viajantes com informações de preços e avaliações de hotéis fornecidas por 
outros viajantes https://www.tripadvisor.com. 
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incentivo e a penalidade pelo ícone do feedback e do funil, caracterizando a eliminação dos 

passageiros com baixa reputação e o incentivo aos passageiros para manter uma boa reputação. 

 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar o uso do sistema de reputação por 

participantes-provedores da EC. Identificamos como eles utilizam esta informação no dia a dia. 

São dois momentos importantes: um refere-se ao momento da aceitação para realização de uma 

cessão de uso, e outro momento, quando ele avalia o participante-usuário ao final da cessão (e 

que será utilizada pelo próximo provedor deste cliente). O problema da pesquisa, como exposto 

nos objetivos, visa responder à questão: Como o sistema de reputação baseado em avaliação 

mútua é utilizado pelo participante-provedor da Economia Compartilhada? A revisão da 

literatura mostra que as TICs têm um papel importante na criação e manutenção da EC, para 

atingir uma escala além da massa crítica. Mas as TICs o fazem por meio de relacionamentos 

entre estranhos que necessitam desenvolver uma confiança inicial via sistemas de reputação. A 

revisão também mostra que não há muitos trabalhos conduzidos na investigação de uso do 

sistema de reputação pelo provedor da EC. Desse modo, este trabalho buscou aprofundar o 

conhecimento que se tem sobre o fenômeno. Identificamos como é o uso do sistema de 

reputação, compreendendo a forma que os provedores se utilizam da reputação identificando 

como se caracterizam os incentivos para bom comportamento, penalidades para o mau 

comportamento e as influências dos participantes e dos intermediários da EC. 

 

 

5.1. Justificativa do método 
 

 

Como este é um estudo exploratório de um fenômeno relativamente recente, a pesquisa 

qualitativa é a mais recomendada (Stake, 2005; Godoy, 1995a). Além disso, precisamos 

alcançar um entendimento mais abrangente do fenômeno, possibilitando identificar as 

interações e uso do sistema de reputação em um determinado contexto cultural (Morgan & 

Smircich, 1980; Stake, 2005). Como descrito em (Zickar & Carter, 2010), buscamos com a 
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inclusão da netnografia como uma das técnicas nesta dissertação, sendo  uma das melhores 

formas de se identificar as variáveis culturais e contextuais : 
Ethnographic research is more consistent with these alternative paradigms 
that stress the importance and validity of individual participant perspectives. 
Finally, there is a growing realization that typical quantitative studies may 
suffer from a lack of context and cultural understanding. Ethnographic 
studies, by their nature, are more likely to be sensitive to important contextual 
and cultural variables. (Zickar & Carter, 2010, p. 312). 

 

O estudo de caso vem se tornando a estratégia preferida quando os pesquisadores 

procuram responder às questões "como" e "por quê" certos fenômenos ocorrem (Godoy, 

1995b). De acordo com Stake (2005), a partir de um estudo de caso único é possível analisar 

um fenômeno mais geral que se estenda a um conjunto de casos, e não somente ao caso em 

estudo. Este é o nosso objetivo, utilizar um caso particular como possibilidade de investigação 

mais ampla, o que Stake (2005) define como instrumental. No entanto, não se pretende buscar 

uma generalização ou validade externa nos moldes de uma pesquisa positivista (Yin, 2005). O 

artigo de Mariotto, Zanni, & Moraes (2014) explora como é frequente o uso de estudo de casos 

únicos em administração e explora as características conflitantes deste tipo de estudo com a 

pesquisa positivista. 

Desta forma, será realizado um estudo de caso único de modo a descrever e explicar as 

experiências e relações dos provedores com os sistemas de reputação, com os outros 

participantes e com os intermediários da EC (Mack, Woodsong, McQueen, Guest, & Namey, 

2011). O estudo de caso se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade 

que se analisa profundamente, visando conhecimento detalhado. A seleção de um caso deve ser 

feita considerando as oportunidades de se observar o fenômeno selecionado de modo a ampliar 

o entendimento em larga escala (Stake, 2005). Por isso, escolhemos a maior intermediária  da 

EC do momento, com um volume grande de transações, que vai nos permitir ter conhecimento 

mais aprofundado sobre o fenômeno e as práticas de uso do sistema de reputação (Berg, 2012).  

Por meio do estudo de um caso específico, investigado segundo os critérios definidos 

para um estudo de caso instrumental e apoiado no framework teórico, vamos contribuir com 

novas e mais assertivas preposições sobre a questão do problema proposto (Berg, 2012). 

 

 

5.2. O estudo de caso Uber 
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A Uber foi oficialmente fundada em junho de 2010 em São Francisco (EUA) e está 

presente em cerca de 480 cidades, com cerca de cinco milhões de “corridas” diárias e 

aproximadamente 50 milhões de usuários. É considerada a maior intermediária da EC com 13 

mil funcionários e com um valor estimado de 70 bilhões de dólares (Uberworld, 2016; Fabio, 

2016). Com mais de 1,5 milhões de motoristas ativos no mundo e com mais de 50 mil no Brasil 

(Diogenes, 2016; Fabio, 2016), é um dos maiores exemplos do uso de sistemas de reputação de 

avaliação mútua (item 2.8.5). A Uber começou no Brasil em junho de 2014, no Rio de Janeiro, 

com foco na necessidade de transporte decorrente da realização da copa do mundo de futebol. 

Chegou em São Paulo em agosto de 2014 (Fabio, 2016). O Brasil é o terceiro maior mercado 

em número de corridas da Uber além do EUA e da Índia. A cidade de São Paulo é a segunda 

maior cidade em termos de volume de corridas, atrás somente da cidade do México (Newcomer, 

2016). O foco da pesquisa será o uso da Uber na cidade de São Paulo devido a sua capacidade 

de representação do fenômeno. Concorrentes da Uber que atuam na cidade de São Paulo com 

o mesmo conceito da EC, como Cabify e 99POP, não utilizam a avaliação mútua. Os motoristas 

não realizam avaliação do cliente, mas somente os passageiros avaliam os motoristas.  

Portanto, a Uber de São Paulo reúne as características importantes e representativas do 

objeto do estudo e é instrumental para questão de pesquisa (Stake, 2005). 

 

 

5.3. Coleta de dados 
 

 

A coleta de dados foi realizada a partir de quatro técnicas: observações participantes 

como passageiro e como motorista, entrevistas semiestruturadas, netnografia e análise de 

documentos. A ideia é que estas várias técnicas forneçam maior riqueza de informação e de 

compreensão, contribuindo para um melhor entendimento do fenômeno e aumentem 

plausibilidade dos dados (Pozzebon & Petrini, 2013; Stake, 2005). Inicialmente, foram 

realizadas duas atividades simultâneas: entrevistas semiestruturadas com os motoristas e 

netnografia utilizando-se de grupos específicos do Facebook e do WhatsApp, como forma de 

se melhor compreender as informações do campo. Depois realizamos a coleta e análise de 

canais de Youtube relacionados a motoristas da Uber e a documentação provida pela Uber em 

seus sites, blogs e canal de Youtube. Por último, realizamos a observação participante com 

inspiração etnográfica como motorista da Uber. A seguir detalhamos a coleta dos dados de cada 

uma das fases. 
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 Entrevistas semiestruturadas com motoristas 
 

 

As entrevistas com os motoristas foram realizadas com o suporte de um protocolo de 

entrevista semiestruturas definidas com base em Miles & Huberman (1994). Utilizando-se 

como referência modelo conceitual apresentado na Figura 7 e nos pontos de interesses 

levantados no 4.3, separamos a entrevista em quatro  grandes blocos: o relacionamento do 

motorista com a Uber (e com concorrentes como Cabify e 99), sobre o uso do sistema de 

reputação, sobre a avaliação dos motoristas pelos passageiros e por último como o sistema 

incentiva a manter boa reputação e como os de má reputação são punidos.   Realizamos 10 

entrevistas como teste para checar o protocolo em relação a seu objetivo.   Elas não estão foram 

consideradas como entrevistas válidas para a análise como as 24 entrevistas listadas na Tabela 

10.  Foram testes que possibilitaram ajustes no protocolo.   Também realizamos algumas 

mudanças com mais informações provenientes da netnografia. Acrescentamos perguntas sobre 

como interagiam com os outros motoristas e em que grupos de mídia social trocam informações. 

Como foram poucas alterações neste ajuste, realizamos outras 5 entrevistas como testes do 

protocolo alterado. Estas também foram entrevistas do tipo teste e não foram consideradas para 

a analise como as da Tabela 10.  Também realizamos outras 5 entrevistas teste do uso de 

somente notas de campo em função da impossibilidade de uso do gravador, conforme 

detalhamos a seguir.  No total foram 20 entrevistas para teste que somadas as 24 consideradas 

para analise, totalizam 44 entrevistas. Os testes também forma importantes para analisar as 

melhores formas de se fazer perguntas, utilizando-se formas, palavras e expressões mais 

comuns entre os motoristas. Aversão final do protocolo está no Apêndice A. O roteiro foi 

importante para manter o foco nas informações a serem avaliadas ou buscadas.  Como as 

entrevistas foram realizadas no interior do automóvel, durante viagem solicitada pelo 

entrevistador como um passageiro regular da Uber, as distrações eram muitas. A viagem no 

automóvel garantia a presença do contexto na entrevista e o roteiro tinha a função de manter o 

foco nos pontos de interesse. Para garantir a representação, foram escolhidos horários distintos. 

Entretanto, mantivemos as áreas do início e final de corrida para que pudéssemos utilizar 

caminhos semelhantes e comparar a qualidade de condução dos motoristas. O sorteio de 

motorista designado é realizado pelo próprio aplicativo da Uber ao escolher o motorista mais 

próximo do local da chamada. Foram selecionados motoristas distintos para cada corrida e não 
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entrevistamos o mesmo motorista nas corridas realizadas.   Utilizamos somente a modalidade 

UberX   para não acrescentar uma nova variável ao estudo como as diferenças entre os 

motoristas das várias classes (atualmente UberX, UberSelect e UberBlack). Para compreender 

melhor o incentivo do sistema de reputação patrocinado pela Uber, utilizamos também o Uber 

X VIP, destinado a passageiros VIP.  Passageiro VIP é um usuário frequente da Uber (com mais 

de 20 corridas mensais) que é conectado aos motoristas de melhores notas da região de chamada 

(notas superiores a 4,75) em uma tentativa de melhor tratar os seus passageiros mais frequentes. 

Entretanto, a nota do cliente não faz parte do critério de seleção a passageiro VIP (Leonardo, 

2017; Marlon, 2017).   

A tabela 10 apresenta um resumo das 24 entrevistas válidas (excluídas realizadas para 

teste) consideradas para a análise, realizadas entre outubro e novembro de 2017. 
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Tabela 10 – Dados dos motoristas entrevistados. 

# Data Inicio Id 
motoristas 

Distância Tempo Gasto Tipo 
Uber Km HH:min:seg BRL 

1 10/10/2017 07:00:00 uber 1 9,37 00:29:28  R$        27,78  uberx 
2 10/10/2017 11:45:00 uber 2 9,03 00:31:38  R$        25,23  uberx 
3 10/10/2017 19:15:00 uber 3 8,05 00:18:54  R$        20,13  uberx 
4 11/10/2017 08:37:00 uber 4 3,38 00:25:26  R$        13,74  uberx 

5 11/10/2017 11:15:00 uber 5 9,04 00:32:34  R$        25,30  uberx 
6 17/10/2017 07:08:00 uber 6 11,02 00:36:02  R$        26,84  uberx 
7 17/10/2017 13:30:00 uber 7 9,9 00:47:58  R$        31,07  uberx 
8 17/10/2017 19:23:00 uber 8 8,01 00:16:57  R$        20,01  uberx 
9 19/10/2017 17:16:00 uber 9 8,3 00:33:39  R$        24,04  uberx 
10 19/10/2017 22:30:00 uber 10 8,61 00:26:07  R$        22,11  uberx 
11 23/10/2017 12:30:00 uber 11 9,64 01:25:17  R$        39,37  uberx 
12 23/10/2017 16:40:00 uber 12 8,69 00:41:06  R$        36,06  uberx 
13 24/10/2017 07:00:00 uber 13 10,44 00:37:11  R$        33,70  uberx 
14 24/10/2017 14:20:00 uber 14 6,55 00:23:14  R$        22,35  uberx 
15 24/10/2017 16:40:00 uber 15 8,82 00:19:38  R$        21,64  uberx 
16 25/10/2017 12:12:00 uber 16 7,37 00:30:29  R$        25,37  uberx 
17 25/10/2017 17:09:00 uber 17 9,8 00:35:19  R$        45,43  uberx 
18 26/10/2017 16:40:00 uber 18 10,17 00:42:55  R$        24,72  uberx 
19 26/10/2017 00:00:00 uber 19 13,49 00:31:26  R$        31,16  uberx 
20 31/10/2017 07:05:00 uber 20 3,89 00:15:26  R$        23,45  uberx 
21 07/11/2017 07:00:00 uber 21 4,09 00:11:03  R$        13,04  uberx 

22 07/11/2017 12:04:00 uber 22 9,69 00:36:56  R$        23,64  uberx 
23 16/11/2017 17:00:00 uber 23 8,69 00:27:55  R$        23,06  uberx 
24 16/11/2017 22:00:00 uber 24 8,93 00:24:22  R$        24,08  uberx 
   Total  204,97  12:41:00  R$     623,32   

   Média  8,54  17:00:00  R$       25,97   

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

Em resumo, foram percorridos somente nestas 24 entrevistas quase 205 Km em 12 horas 

de entrevistas a um custo de 623 reais. A entrevista média percorreu 8,5 quilômetros, durou 17 

minutos e custou 26 reais. A grande maioria dos entrevistados é masculina (somente três 

motoristas eram mulheres ou 13% do total das entrevistas válidas). Destacamos os seguintes 

extremos de valores com relação às corridas: 

• Tempo de duração da corrida – entre 11 e 90 minutos; 

•  Distâncias percorridas entre 3 a 13 quilômetros; 

• Valores entre 13 a 45 reais por corrida. 

Como forma de caracterizar a relação com a Uber, coletamos as seguintes informações 

sobre cada motorista: número de corridas total, sua nota, tempo como motorista da Uber, 
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quantidade de notas 5 estrelas que recebeu dos passageiros. A Tabela 11 abaixo, apresenta as 

informações coletadas. 
Tabela 11 – Características dos motoristas entrevistados. 

Id 
motoristas 

# Viagens Nota Tempo 
Uber Notas 5 Índice 

UP   Meses # % 
total 

uber 1 292 4,92 12 100 34% 5% 
uber 2 484 4,76 3 100 21% 5% 
uber 3 419 4,82 12 200 48% 10% 
uber 4 43 4,96 1 ND 

 
0% 

uber 5 734 4,55 12 200 27% 9% 
uber 6 1.309 4,72 10 500 38% 25% 
uber 7 794 4,80 7 200 25% 10% 
uber 8 1.588 4,73 7 500 31% 25% 
uber 9 2.722 4,78 12 1.000 37% 50% 
uber 10 339 4,53 6 100 29% 5% 
uber 11 3.094 4,84 9 1.000 32% 50% 
uber 12 244 4,82 1 100 41% 5% 
uber 13 640 4,65 7 200 31% 10% 
uber 14 2.414 4,76 12 1.000 41% 49% 
uber 15 3.914 4,81 18 1.500 38% 75% 
uber 16 2.562 4,76 10 1.000 39% 49% 
uber 17 2.898 4,57 11 1.000 35% 48% 
uber 18 520 4,83 1 200 38% 10% 
uber 19 2.864 4,72 7 1.000 35% 49% 
uber 20 2.274 4,76 8 500 22% 25% 
uber 21 558 4,79 18 200 36% 10% 

uber 22 1.914 4,86 12 1.000 52% 51% 
uber 23 6.474 4,82 24 4.000 62% 200% 
uber 24 4.793 4,81 11 2.000 42% 100% 
Total 43.887 

 
231 17.600 

  

Media 1.829 4,77 9,63 765,22 36% 36% 

   Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

Podemos salientar que os dados apresentam os seguintes extremos de valores com 

relação aos motoristas: 

• Quantidade de viagens vão de 6.474 a 43 viagens; 

• Notas variam de 4,53 a 4,96; 

• Tempo como motorista Uber varia de 1 a 24 meses; 

• Quantidade de notas 5 estrelas varia de 100 a 4000 corridas. 

No total, este grupo de motoristas representa quase 44 mil viagens realizadas. Os 

números médios (como se representasse um motorista “típico”) são 1.829 viagens realizadas, 
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nota média de 4,77, cerca de 10 meses de trabalho e 765 viagens com nota 5 estrelas. Note que 

estas informações isoladamente podem não dar uma boa ideia da qualidade do motorista. Por 

exemplo, a nota do motorista calculada pela Uber só considera as notas das últimas 500 corridas. 

Ela não considera a quantidade total das corridas do motorista e como foram avaliadas.  Como 

manter nota alta com mais corridas é mais difícil, sugerimos a elaboração de um novo índice 

que combinasse a quantidade de viagens total com a quantidade de viagens 5 estrelas para se 

apurar melhor a reputação do motorista. Desta forma, propomos caracterizar a reputação do 

motorista por meio de um índice que denominamos índice UP- Uber Partner para classificar e 

resumir a informação sobre estes motoristas. O índice UP de cada motorista entrevistado é 

calculado da seguinte forma:  número de corridas total (x) nota do motorista (x) % de avaliações 

5 estrelas. O valor do cálculo é normalizado pela segunda maior nota do grupo para que se 

evitem a comparação com um ponto extremo.  Fizemos este cálculo em relação ou grupo de 

entrevistas e obtivemos uma porcentagem em relação a este grupo. No caso de conjunto total 

dos motoristas, a Uber poderia fazer o mesmo cálculo para o conjunto total de motoristas de 

uma cidade para um determinado mês ou semana..  Em nosso grupo de entrevistados, há dois 

destaques como motoristas. Uber 23 com 200% (o melhor índice) e Uber 24 com 100% (o 

segundo melhor índice).  Eles deveriam ter um destaque e um reconhecimento pelo esforço.  

Este ponto sera detalhado nos resultados em função das informações encontradas.  Um quadro-

resumo com todos os dados coletados na entrevista estão no Apêndice E. É importante destacar 

algumas lições aprendidas na realização das entrevistas: 

 

• Desenvolvimento da confiança do motorista - Quebra-gelos e comportamento 

do entrevistador   

 

Sabíamos da importância de se ganhar a confiança inicial dos motoristas de uma forma 

rápida e garantir a eficiência da entrevista. Buscávamos uma forma de quebrar o gelo da relação 

inicial e catalisar o desenvolvimento da confiança do motorista o mais rapidamente possível, 

ensaiamos algumas conversas antes de ir a campo. Gravamos a forma de se iniciar as entrevistas 

e apresentamos há alguns colegas.  Ensaiamos as abordagens de conversas sobre o tempo (calor, 

frio ou chuva) ou conversar sobre as características do carro do motorista que tinham sido 

ensaiadas. Elas nem sempre foram bem-sucedidas. A maioria das primeiras tentativas recebeu 

respostas lacônicas e pareciam as mesmas que outros passageiros já tinham feito. Mudamos 

para um inicial comprimento animado e sorridente e um silêncio de alguns segundos enquanto 

o motorista se acertava com os aplicativos do celular. Assim que ele chegava ao Waze ou 
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Google Maps, fazíamos comentários sobre os enganos e problemas dos aplicativos de mapas. 

Como a pergunta mais frequente dos motoristas relaciona-se a confirmação do destino, esta 

forma mais informal criava um ambiente mais favorável. O resultado foi um pouco melhor, mas 

ainda não tinha encontrado a melhor forma. Em uma das tentativas, contei o caso que fui parar 

na casa da minha mãe por engano, na escolha do endereço, mas que tinha conseguido um jantar 

grátis (endereço errado é um dos piores defeitos levantados pelos motoristas). Esta última 

forma, desenvolvida a partir da sétima entrevista, apresentou melhores resultados para quebra 

do gelo inicial da conversa. Sempre arrancava uma risada e me colocava em uma posição de 

humildade perante ao motorista. Sentia a nítida impressão de pensarem “Coitado não sabe nem 

colocar um endereço correto”. A partir desta introdução, a incorporação de um personagem de 

pesquisador humilde, confuso, intrigado e carente ajudava a manter a confiança inicial até o 

final da entrevista. Para manter esta atmosfera, mantínhamos a simpatia, humildade, 

simplicidade no linguajar e o estilo jocoso. Parecia uma conversa entre colegas ou amigos. De 

fato, em três entrevistas ganhei aperto de mão ao final da corrida (contato físico é algo muito 

raro), desejo de sorte na pesquisa e muitos “vai com Deus”. Creio que o objetivo foi alcançado 

pelas várias revelações de informações sensíveis como relatos de assédio moral e sexual e 

reportes de notas baixas em situações extremas (como defecação no carro, alcoolizados, etc.). 

O fato de existirem mystery shoppers 8 da Uber, realizando um trabalho parecido intimidou 

alguns (relatado pelos próprios motoristas). Nestes casos, mostrava meu cartão de estudante e 

o de visita da GV para convencê-los. Um dos mais desconfiados tinha sido motorista de um dos 

estacionamentos da FGV, e a carteira de estudante foi convincente.   

 

• Intimidação pelo uso de gravador e a utilização das notas de campo  

 

Nas primeiras entrevistas utilizamos um gravador digital para que as notas pudessem 

ser integralmente transcritas. Ao solicitar permissão de uso, já se notava o desconforto com o 

uso de gravador. Hesitavam em algumas respostas e pensavam muito antes de responder. 

Algumas vezes se atrapalhavam na condução do veículo buscando palavras menos 

comprometedoras. Alguns pediram explicitamente para não utilizarem o gravador. Desta forma, 

gravamos 5 entrevistas das sete primeiras que foram transcritas. Estas notas de campo não são 

                                                 
8  Clientes ocultos (mystery shoppers) são pesquisadores que agem como clientes para observar a equipe de vendas 
ou fazer compras comparativas para descobrir os preços das lojas concorrentes. Essa modalidade de pesquisa é 
bastante usada para verificar se procedimentos de atendimento ao cliente estão sendo cumpridos ou entender 
abordagens e práticas de marketing de players de um mercado específico. 
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detalhadas e trazem somente destaques da entrevista ou pontos de reflexão e dúvidas do 

entrevistador. Como o objetivo da pesquisa relacionava-se diretamente com a forma real de 

utilização do sistema de reputação, fomos buscar em  Spradley (1980)  como melhor utilizar as 

notas de campo e ter um bom subsidio para retratar a entrevista realizada.  Primeiramente, 

ensaiamos em 5  corridas teste  (não consideradas para a pesquisa e já mencionadas no total de 

44 entrevistas),  o desenvolvimento das seis  características de um observador participante 

proposto por Spradley (1980): dual purpose, explicit awareness, wide angle lens, 

insider/outsider experience, introspection e record keeping.  
The role of participant observer will vary from one social situation to another, 
and each investigator must allow the way he or she works to evolve. But as 
your role develops, you will have to maintain a dual purpose: you will want 
to seek to participate and to watch yourself and others at the same time. Make 
yourself explicitly aware of things that others take for granted. It will be 
important to take mental pictures with a wide-angle lens, looking beyond your 
immediate focus of activity. You will experience the feeling of being both an 
insider and an outsider simultaneously. As you participate in routine 
activities, you will need to engage in introspection to more fully understand 
your experiences. And finally, you will need to keep a record of what you see 
and experience. These six features of the participant-observer role distinguish 
it from what you already know as an ordinary participant. 

 

Mantivemos maior atenção no registro das informações, já que não teríamos a gravação 

disponível. Foi desenvolvido o seguinte procedimento baseado em  Spradley (1980):  

• utilizar somente o banco traseiro, mas não o banco atrás do motorista, como 

forma de facilitar a anotação dos dados, diminuir a intimidação durante a corrida, 

mas com manter a possibilidade de ver e ser visto pelo motorista,  

•  pedir licença para registrar alguns fatos e alegar que precisaria lembrar da 

conversa depois (falar que a memória não era a mesma também ajudava a 

quebrar o gelo) 

•  mostrar a prancheta com papel sulfite solto e não um caderno. Ajudava a 

transpassar uma ideia de algo temporário, descartável e somente para minha 

memória.  

Ainda assim sentíamos certa restrição por parte dos motoristas para divulgação de 

alguns fatos, particularmente os mais sensíveis. Estes lembretes e notas rápidas, feitas 

durante a corrida (condensed accounts), eram transformados em notas de campo, mais 

completas, ainda manuscritas, logo após o final da corrida (expanded accounts).  Assim 

que chegávamos a um lugar com conexão e possibilidade de uso do laptop (e antes da 

realização da próxima corrida), as notas eram digitadas, completadas e corrigidas em 
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um laptop.  As informações complementares e comprobatórias da realização da viagem 

como o recibo da viagem e demais dados do motorista (coletados com Printscreens da 

tela do celular) eram inseridos em uma pasta do Dropbox correspondente aquele 

motorista.  No final do dia, fazíamos uma revisão das notas com relação aos manuscritos 

originais e as notas digitadas, além da correção de erros de digitação e concordância. 

Durante a revisão, buscávamos identificar conceitos e padrões nas entrevistas 

realizadas. Alguns pontos importantes do texto eram salientados para exploração na 

análise dos dados. Limitamos a realização de no máximo três entrevistas diárias para 

que a devida absorção das informações e que sugestões ou alterações do procedimento 

das entrevistas pudessem ocorrer. De fato, o protocolo de entrevista foi alterado três 

vezes devido a estes intervalos, acrescentando perguntas e reformulando outras 

conforme apresentado no Apêndice A. Mas a utilização do gravador não era 

contornável.  

Para resumir, os entregáveis desta técnica são:  

• 5 entrevistas transcritas com notas de campo reduzidas e os seus respectivos áudios 

e as 19 entrevistas com notas de campo detalhadas;  

• Os recibos de cada viagem realizada com valores, horário, mapa do percurso, tempo 

duração e distância percorrida das corridas fornecidos pela Uber; 

• Printscreens das informações que a Uber disponibiliza aos passageiros sobre o 

motorista assim que ele aceita a corrida. São informações de números de corridas 

realizadas, quantas foram avaliadas com 5 estrelas, a nota do motorista e os principais 

elogios dos passageiros. Esta informação não está disponível na primeira página. É 

preciso clicar em saiba mais sobre seu motorista para obtê-las. 

Estas informações foram resumidas e inseridas em uma planilha que compõe o quadro-

resumo do Apêndice E. 

  

 

 

 

 Netnografia de motoristas e de passageiros  
 

 

Utilizamos a mídia social como fonte inicial do estudo da cultura dos motoristas em 

busca de seus valores, preocupações, papéis e forma de comunicação. Concomitantemente, 
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buscava-se informações que incrementassem a compreensão do uso do sistema de reputação no 

contexto desta cultura, que seria combinada com as informações provenientes de outras 

iniciativas off-line como as entrevistas com os motoristas, vídeos e outros documentos. Como 

está salientado em Kozinets (2010): 
O uso do termo netnografia, nesse caso, representaria a tentativa do 
pesquisador de reconhecer a importância das comunicações mediadas por 
computador nas vidas dos membros da cultura, de incluir em suas estratégias 
de coleta de dados a triangulação entre diversas fontes on-line e off-line de 
compreensão cultural, e de reconhecer que, como entrevistas ou semiótica, a 
netnografia tem seus próprios conjuntos de práticas e procedimentos 
exclusivamente adaptados que a distinguem da conduta de etnografia face a 
face. (Kozinets, 2010, p. 62). 

 

Referimos a netnografia como uma prática distinta da etnografia que segue um conjunto 

especifico de procedimentos, protocolos metodológicos e práticas investigativas 

compartilhadas, detalhadas e rigorosas (Kozinets, 2010). Entretanto há certa semelhança com 

etnografia. Elas compartilham de um mesmo conjunto de passos ou fases resumidos na figura 

8 abaixo: planejamento do estudo, entrada, coleta de dados, interpretação, garantia de padrões 

éticos e representação da pesquisa (Kozinets, 2010).  

 
Figura 8 - Fases da Netnografia. 

Fonte: adaptado de Kozinets (2010). 
 

Para a fase 2, relativa a identificação e selecionamento das comunidades, definimos que 

buscaríamos grupos de Facebook e de WhatsApp de motoristas de São Paulo que atendessem 

às necessidades de nossa pesquisa. Os grupos deveriam atender aos seguintes critérios 

(Kozinets, 2010): 

1. Relevantes - Foco da pesquisa;   

2. Ativos - Que tenham comunicações recentes e regulares; 

3. Interativos - Que haja interação e um fluxo de comunicação entre os participantes; 

4. Substanciais - Com uma significativa quantidade de comunicadores; 
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5. Heterogêneos - Com diferentes tipos de motoristas;  

6. Ricas em dados - Detalhados ou descritivamente ricos. 

Desta forma, foram identificados quatro grupos fechados (necessitando de aprovação 

do administrador para entrar) de motoristas no Facebook que poderiam ser interessantes para 

informação sobre motoristas de São Paulo. São os grupos: Uber Motorista SP (36.484 

membros), Uber X motorista SP (1968 membros), Uber da Depressão (47.139 membros) e Uber 

Black São Paulo (1521 membros). Também foi identificado um grupo de WhatsApp   

denominado Crazy Driver Channel SP com 123 motoristas de São Paulo ativos. 

Como já havia planejado uma etapa de observação participante com inspiração 

etnográfica, já havíamos nos credenciados como motorista Uber. Apresentamo-nos como 

motorista Uber e pesquisador da FGV, enviando-lhes um Printscreens da tela do aplicativo 

Uber driver. Portanto, a fase de entrada nos grupos não foi tão complicada como poderia ser em 

outros estudos netnográficos ou etnográficos como descrito em Cunliffe & Alcadipani (2016): 
This can be a time-intensive process that may involve contacting and 
negotiating with multiple organizations and organization members—who may 
or may not respond to requests—before a door opens. And while primary 
access may be granted, secondary access can be challenging as once inside 
the organization we may find multiple hallways with multiple doors that open 
and close at any time and are monitored by various gatekeepers. ). 

 

Explicitamos em páginas pessoais do Facebook que também éramos motoristas Uber. 

Obtivemos autorização dos grupos fechados e passamos para a terceira etapa descrita na 8, 

relativo a coleta de dados. Inicialmente fomos observadores passivos das informações dos 

grupos, compreendendo as preocupações, players, forma de comunicação, etc. Com o objetivo 

de facilitar a interação como os participantes, conforme descrito em Kozinets (2010): 
Se você está fazendo um estudo on-line de uma comunidade (ver Capítulo 4), 
então você também deve se familiarizar com algumas das práticas, 
terminologias, valores pessoais e ícones da comunidade em geral ligados a 
essa manifestação on-line. Você não precisa de um entendimento detalhado, 
como numa dissertação, de todas essas questões, mas uma compreensão 
pragmática operante que o ajude a escolher o seu campo de trabalho e, quando 
chegar a hora, inseri-lo de uma maneira culturalmente apropriada. (Kozinets, 
2010, p. 88).  

 

Foram coletados 204 Printscreens de tela dos respectivos grupos com informações para 

a pesquisa entre outubro e dezembro de 2017. Realizamos os Printscreens diretamente da tela 

do telefone celular ou do browser de computadores e os armazenamos no Dropbox para 

posterior análise. Após uma coleta dos primeiros 76 Printscreens, realizamos uma primeira 

classificação por tópicos principais em subpastas do Dropbox. Continuamos coletando 



78 
 

 

printscreens, mas já nos sentíamos confiantes para passarmos a coleta ativa das informações 

relativas à questão da pesquisa. Baseado no protocolo desenvolvido para entrevistas 

semiestruturadas, realizamos um processo de condensação e revisão para que chegássemos a 

um questionário on-line com o mínimo de perguntas abertas possíveis. O resultado deste 

processo é apresentado no Apêndice B. Ele foi operacionalizado através do software Survey 

Monkey que facilita o preenchimento e coleta dos dados. Neste ponto, revisamos os pontos de 

ética da netnografia explicitado em Kozinets (2010): 
Quatro questões difíceis foram apresentadas como fundamentais para nossa 
compreensão da ética em pesquisa netnográfica: 1. Se comunidades 
eletrônicas devem ser tratadas como espaços públicos ou privados; 2. Como 
obter consentimento informado dos membros da comunidade on-line; 3. A 
necessidade de evitar danos aos membros da comunidade; e 4. Como retratar 
os dados relativos aos participantes da pesquisa netnográfica. Quatro 
procedimentos gerais abordam essas questões: 1. Identificar e informar; 2. 
Pedir permissão; 3. Obter consentimento; e 4. Citar e reconhecer (Kozinets, 
2010, p. 146). 

 

Para seguir estes pontos relativos à ética, enviamos o questionário para aprovação dos 

administradores dos grupos. Explicamos o objetivo da pesquisa e a forma como os dados seriam 

utilizados somente anonimamente. Na realidade, o questionário não exigia a identificação de 

quem o respondesse, mas poderíamos identificar o endereço dos respondentes como forma de 

se evitar fraudes (recurso do próprio Survey Money). Em fase posterior, retiramos as 

informações que pudessem identificar os responsáveis pelas informações, para evitar potenciais 

danos aos membros da comunidade. Na fase de observação compreendemos que as chamadas 

que obtiveram mais respostas eram as chamadas com figuras provocativas. Então, buscamos 

elaborar uma chamada atrativa para que o questionário recebesse a atenção dos motoristas. 

Além de escolher a figura, utilizamos a forma de pergunta como chamariz. O resultado está no 

Apêndice B. Apesar deste esforço, somente nove motoristas responderam ao questionário. Os 

dados destes motoristas estão na Tabela 12 abaixo. Como esperávamos mais respostas ao 

questionário, voltamos a estudar os grupos e percebemos que não há muito tempo para 

responder questionários. Facebook só é utilizado durante os intervalos de descanso ou de 

alimentação dos motoristas. Como buscávamos alguma forma de interação, percebemos que a 

melhor maneira seria realizar uma única pergunta e aguardar as respostas dos participantes dos 

grupos. Depois passávamos a interagir on-line com estas pessoas que nos levava a outras 

interações e a outras respostas e a outras pessoas. Elaboramos então pesquisas de únicas 

perguntas. A Figura 9 abaixo mostra um exemplo desta interação com relação à pergunta do 

selecionamento de passageiros. Continuamos a interação via perguntas e esclarecimento com a 
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pessoa que respondeu (nome omitido propositalmente). Passamos pelo mesmo procedimento 

de aprovação do administrador do grupo e conseguimos uma informação mais detalhada e 

interativa. 

 
Figura 9 - Printscreen de interação direta com motoristas no Facebook. 
Fonte: Imagens da netnografia realizadas pelo autor, 2017. 
 

Tabela 12 – Dados dos motoristas do questionário on-line 
 Data 

preenchimento Corridas Tempo 
meses 5 estrelas Nota 

Uber 25 11/11/2017 66 6 6 4,42 
Uber 26 01/11/2017 2400 124 1250 4,89 
Uber 27 01/11/2017 1500 26 700 4,89 
Uber 28 23/10/2017 1308 10 618 4,86 

      
Uber 29 22/10/2017 1893 18 1123 4,77 
Uber 30 22/10/2017 1500  875 4,82 
Uber 31 22/10/2017 700 10 331 4,73 
Uber 32 22/10/2017 1800 9 700 4,84 
Uber 33 22/10/2017 2500 12 1400 4,79 
Uber 34 20/10/2017     

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

Como nossa pesquisa refere-se à avaliação mútua, realizamos o mesmo tipo de 

netnografia nos passageiros da Uber. Como não encontramos grupos específicos de passageiros, 

utilizamos grupo misto (passageiros e motoristas) como Uber São Paulo – Motoristas e 

Passageiros com 1.011 membros, a própria página dos pesquisadores do Facebook, e de grupos 

de WhatsApp ao qual os pesquisadores pertenciam para divulgação da pesquisa e do 

questionário. Outro questionário on-line foi elaborado por meio do Survey Monkey, com o 

intuito de avaliar a utilização e influência do sistema de reputação nos passageiros, notadamente 

influenciada por incentivos, punições e consequências sentidas pelos passageiros, conforme 
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objeto de nossa pesquisa. Os termos de confidencialidade e propósito da pesquisa estavam na 

chamada para resposta do questionário, assim como no próprio questionário representado no 

Apêndice C. Da mesma forma, o questionário não solicitou a identificação dos respondentes ou 

seus dados pessoais. Foram coletadas 95 respostas válidas entre 5 e 11 de novembro 2017. 

 

 

 Observação participante – pesquisador como motorista  
 

 

Compelidos a verificar diretamente as percepções e a compreensão adquiridas em outras 

fontes de dados, o pesquisador foi a campo como um motorista da Uber. Seguimos as 

recomendações descritas em Zickar & Carter (2010), para a reaproximação com o campo onde 

os acontecimentos realmente estão: 
This distance between researcher and participant has the potential to lead 
researchers to lose the reality of the workplace. We encourage researchers to 
make especial efforts to connect with the people they are studying, whether 
through formal focus groups or informal one-on-one interviews. These 
person-to-person interactions might provide useful information that would be 
important to communicate to readers even though that information might not 
fit into any particular section of a traditional empirical research article. 
(Zickar & Carter, 2010, p. 316). 

 

Entretanto, não podemos nos esquecer do aspecto prático da impossibilidade da 

realização de uma etnografia completa pelo pouco tempo disponível: 
We realize that it would be unrealistic to expect that most organizational 
researchers would conduct their own traditional ethnographic studies. The 
reality is that organizational researchers typically get trained on one 
methodological framework and use that predominantly throughout their 
career. The time commitment of traditional ethnographic research is intense 
and would require a reorganization of academic rewards and tenure policies 
given that ethnographic research often does not get published until 7 to 10 
years after the original fieldwork (...) (Zickar & Carter, 2010, p. 312). 

 

Desta forma, seguimos a quinta recomendação de Zickar & Carter (2010) de se realizar a coleta 

das impressões e preocupações dos motoristas por meio de observação participante com 

inspiração etnográfica: 
Recommendation 5—Talk with the People You Are Studying.If it is not 
possible to directly engage in ethnography (traditional or virtual or in 
collaboration), it certainly is possible to let the spirit of ethnography influence 
individual research programs. Researchers should make a point to talk with 
workers in the population who they are studying before they conduct their 
research. The spirit of ethnography is already part of the recommendations 
for job analysts who are recommended to observe workers even if they are 
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administering objective job analysis instruments; in fact, court decisions often 
criticize validity studies that are not based on job analyses that include on-
site observation of worker behavior. (see Harvey, 1991) (Zickar & Carter, 
2010, p. 315). 

 

 

 Outros documentos – vídeos e páginas web 

 

 

Foram analisados os documentos fornecidos aos motoristas da Uber por intermédio de 

portal especifico ou do aplicativo dedicado a motoristas como Uber blog e Uber partner. 

Acrescentamos vídeos do Youtube realizados pela própria Uber em seu canal de Uber 

Responde. Buscamos também canais abertos do Youtube, com dicas e informações destinadas 

aos motoristas de aplicativos como Uber. O mais popular, conforme resultado das entrevistas, 

é o canal Uber do Marlon (Marlon, 2017) com cerca de 305 mil inscritos, 23 milhões de 

visualizações e centenas de vídeos. 

Resumimos na Tabela 13 abaixo os dados obtidos em campo, assim como sua 

identificação, forma de armazenamento no Nvivo e os dados que foram armazenados. 
  Tabela 13 – Resumo dos dados coletados. 

TIPO Quantidade Identificação Nvivo Dados 

Entrevista motorista 
semiestruturadas 

24 
entrevistas 

Nomes reais 
foram trocados 
por uber1, 
uber2, ... 
uber24. 

Uma pasta 
por 
motorista. 

Notas de campo, 
transcrições, 
Printscreens dos 
dados dos 
motoristas e 
comprovantes das 
viagens 
realizadas. 

Netnografia observação 204 imagens 

Arquivos 
nomeados por 
origem 
(Facebook ou 
WhatsApp) e 
resumo da 
importância da 
figura. 
Exemplo: print 
net Facebook 
diminuir nota 5 
estrelas. 

Pasta única 
para os 

Printscreens 
(maioria do 

celular). 

Imagens 
(Printscreens). 
Algumas imagens 
têm campos do 
Nvivo com as 
informações da 
imagem para 
facilitar a procura. 

Netnografia 
questionário motorista 

9 
questionários 

Uber25, 
uber26... 
uber3, 4. 

Pasta com 
tabela de 
dados 
exportada do 

Tabela com 
perguntas e 
respostas por 
colunas. 
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Survey 
Monkey. 

Netnografia 
questionário passageiro 

95 
questionários 

Pax1. Pax96. Pasta com 
tabela de 
dados 
exportada do 
Survey 
Monkey. 

Tabela com 
perguntas e 
respostas por 
colunas. 

Outros documentos 
(Youtube, sites, etc.) 

22 
documentos 

PDF 

Nome de 
arquivo 
relacionado a 
seu conteúdo. 
Exemplo como 
funcionam as 
taxas de 
cancelamento. 

Nvivo - 
pastas por 
tipo de 
documento. 

Pdf do site ou 
vídeo do Youtube 
(convertido por 
Nvivo). 

Observação participante 
- Eu motorista 7 viagens 

Notas de 
campo por dia. 

Pasta 
etnografia 
por data. 

Notas de campo, 
dados da corrida 
por Uber e resumo 
de ganhos por dia. 

  Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

 

5.4. Análise de dados 
 

 

O processo de redução ou codificação dos dados é utilizado para transformar o grande 

volume inicial de dados coletados em temas ou conceitos, convertendo as frases, as palavras, o 

texto das notas de campo e imagens obtidas pela netnografia, etc. em conceitos principais, 

possibilitando que os dados brutos possam ser classificados e categorizados (Kozinets, Dolbec, 

& Earley, 2014; Spradley, 1980). Do ponto de vista procedimental, importamos o material bruto 

para um software de análise de dados assistida (CAQDAS ou Computer-Assisted Qualitative 

Data Analysis Software) para que a análise pudesse ser realizada de uma forma consistente, 

eficiente e organizada entre as várias fontes dos dados existentes. Como o material bruto contém 

texto, mas também dados multimídia como fotos e vídeos, optamos pelo Nvivo que inclui estas 

funcionalidades em suas várias opções de licenças. Como tratava-se de um software conhecido 

pelos colegas da FGV, optamos pela versão Nvivo Pro versão 11 para Windows com 

licenciamento a estudantes e alugado por 12 meses. O material bruto foi importado como fontes 

internas em diferentes pastas conforme abaixo:  
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• Pasta Entrevistas Motoristas – foram criadas pastas para cada um dos motoristas 

entrevistados com as seguintes informações: o recibo da corrida enviado pela Uber 

por e-mail (informações sobre a corrida), Printscreens das informações sobre o 

motorista (número de corridas, notas, tempo na Uber e elogios dos passageiros) e as 

notas de campo. Em alguns casos, anexamos o áudio da entrevista e sua transcrição. 

Na raiz desta pasta, incluímos o protocolo das entrevistas semiestruturadas e as 

respostas dos motoristas ao questionário on-line; 

• Pasta Printscreens com todas as imagens coletadas da netnografia realizada no 

Facebook e WhatsApp; 

• Questionários, as respostas de interações via com os grupos de motoristas e de 

passageiros; 

• Pasta etnografia com pastas para cada dia que fui um motorista da Uber. Inclui notas 

de campo, dados da corrida fornecido pela Uber (ganhos do dia e o resumo de cada 

viagem) e quando disponível, Printscreen com a evolução das notas de avaliação; 

• Pasta com documentos oficiais da Uber para motoristas e passageiros (pdf das 

informações do sites e vídeos); 

• Pastas com documentos multimídia como vídeos do Youtube, páginas da internet e 

outros documentos disponibilizados por outras entidades como motoristas, jornais, 

blogs, etc. 

De acordo com Fontana & Frey (1994), a primeira fase é a da codificação aberta, com 

códigos que emergem durante a análise. Realizamos a codificação aberta por meio da leitura 

integral inicialmente dos Printscreens coletados na fase passiva da netnografia na visão dos 

motoristas. Durante todo o processo, foram criados diagramas mentais ou rascunhos das ideias 

que surgiram da leitura e codificação aberta do material e atualizados a cada interação de 

codificação e releitura. Por meio de recursos interativos do software Nvivo, selecionamos os 

trechos do material bruto que foram identificados como sendo importantes e reduzimos a uma 

ou duas palavras que descreviam o conceito destacado. A Figura 10 abaixo, apresenta um 

exemplo de codificação do material nesta fase. O exemplo refere-se ao código motorista VIP.  
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Figura 10 - Exemplo do processo de codificação utilizando Nvivo. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

Após várias releituras do material bruto, acrescentamos vários novos códigos e 

identificamos o relacionamento entre eles. Foram algumas interações em que agrupamos alguns 

códigos conforme o relacionamento entre os conceitos que representavam, criando outros níveis 

superiores mais genéricos e mais amplos da informação codificada, seguindo o processo 

bottom-up. Foi um primeiro contato com os dados em um approach mais grounded, para tomar 

contato com o contexto e interferências descritas na Figura 7 da página 63. 

Para exemplificar este processo inicial de codificação, vamos nos focar nos elogios que 

encontramos no material bruto com relação a motoristas ou a corridas. Exemplo do resultado 

do processo pode ser visto na  

Figura 11 abaixo. Encontramos exemplos de aspectos positivos, como ar condicionado 

já ligado ao entrar no carro, o carro limpo, a mulheres motoristas, a simpatia do motorista, etc. 

Percebemos que havia elogios ao carro e juntamos todos os códigos relacionados a elogios ao 

carro, como ar condicionado, limpeza, sem barulho ou existência de objetos para mulheres 

(como espelho, etc.). Criamos um código ou classificação superior às já apresentadas e 

denominamos “sobre o carro”. Outros pontos positivos relacionados ao condutor, como 

atencioso, simpático, vantagens das motoristas mulheres, etc. juntamos na classe superior 

“sobre o motorista”. Depois juntamos todas estas classes como pontos positivos em contraponto 

aos pontos negativos levantados. Como eles ser referem a destaques que motoristas receberam 
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de passageiros, juntamos esta classe aos que já que estavam relacionados com o relacionamento 

dos motoristas com os passageiros. 

 
Figura 11 - Exemplo da codificação realizada. 
Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

Durante este processo inicial, em função do foco da pesquisa, já buscávamos identificar 

e separar de forma indutiva e iterativa, os principais pontos de nossa lente teórica: os cortes 

agenciais de incentivo e de punição de passageiros (seta 7 da figura 7) por meio do sistema de 

reputação e o selecionamento de passageiros (seta 3 da Figura 7) por reputação. Para isso, 

separamos estes dois pontos como os de destaque de nossa codificação ao qual agregamos 

novos códigos e informação. A  

Figura 12 abaixo representa de uma forma esquemática o relacionamento entre o modelo 

teórico e a codificação. Os códigos relacionados ao selecionamento de corridas se referem à 

seta 3 para selecionamento de passageiros e à seta equivalente para o selecionamento de 

motoristas. O mesmo ocorre com os códigos de incentivo e punição que se referem à seta 7 para 

passageiros (corte agenciais) e à seta equivalente para motoristas. 
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Figura 12 - Relacionamento entre a codificação e o modelo teórico. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

Foram vários ciclos agregando novos conceitos por meio de novos códigos que surgiam 

da releitura das informações coletadas. Durante este processo, conforme recomendado por 

Spradley (1980), buscávamos padrões de destaque nos dados, que pudessem criar classes de 

informação ou revelar novas combinações: 
Analysis of any kind involves a way of thinking. It refers to the systematic 
examination of something to determine its parts, the relationship among parts, 
and their relationship to the whole. Analysis is a search for patterns. In the 
social situation you are studying you have observed behavior and artifacts. As 
you have recorded what people do and say, you have been able to make 
inferences about what they know. But, in order to move on and describe the 
cultural behavior, the cultural artifacts, and the cultural knowledge, you must 
discover the patterns that exist in your data.  (Spradley, 1980, p. 85). 

 

Encontramos estilos distintos de motoristas que vamos detalhar na seção de 

apresentação de resultados. A partir do quarto ciclo de revisão e codificação, após 

identificarmos a existência de perfis de motoristas, incluímos uma codificação especifica para 

este conceito, como já havíamos feito com selecionamento, incentivo e punição. Novas 

releituras do material para inclusão de novas informações sobre perfis foram necessárias. O 

processo é muito semelhante ao descrito em  Orlikowski & Scott (2014) para identificação dos 

efeitos nas práticas da área de hotelaria com o surgimento das avaliações on- line: 

 



87 
 

 

We began with a grounded theory approach to analyzing the data (Dougherty 
2002; Strauss and Corbin 1990), informed by our focus on valuation 
practices, material-discursive apparatus, and organizational outcomes, while 
remaining alert to emerging ideas. As this study is exploratory, our process of 
data analysis was inductive and iterative, with the early stages being more 
open-ended than the later ones. We cycled through multiple readings of the 
interview transcripts, field notes, website postings, reports, articles, and 
archival documents. In our first round of coding, we focused on identifying 
the different practices through which valuation was conducted within the two 
schemes, and their varied outcomes for hotels. (Orlikowski & Scott, 2014, p. 
15). 

 

Concomitantemente a esse processo, os novos diagramas e mapas mentais eram criados, 

revisados e ampliados. Após essas novas análises, os dados foram agrupados em seis níveis 

com um total de 196 categorias, conforme apresentado no Apêndice D. No primeiro nível estão 

os pontos focais de nosso estudo como selecionamento de corrida, incentivo e punição, estilos 

de motoristas, relacionamento com motoristas, com passageiros e com a Uber, que estão 

representados na Figura 12.  

 

5.5. Garantia da Qualidade da Pesquisa  
 

Neste item, queremos destacar as ações que serão realizadas para se garantir a qualidade 

e a confiabilidade dos resultados, ressaltando a  validade do estudo  (Pozzebon & Petrini, 2013). 

Desta forma, utilizamos os critérios adaptados de Golden-Biddle & Locke (1993) e de Schultze 

(2000), propostos por Pozzebon & Petrini (2013), para a avaliação das pesquisas critico-

interpretativas: autenticidade, plausibilidade, criticidade e reflexividade como critérios que 

podem atestar a consistência do estudo. Na Tabela 14, apresentamos os seis critérios e as ações 

que serão realizadas nesta pesquisa para atender aos critérios propostos.  Ressaltamos que a 

reflexividade merece uma revisão quando o estudo se baseia na sociomaterialidade. Nesta 

abordagem, ao contrário de outras, não há possibilidade da separação entre a medição e o objeto 

de medição. Mas, ao contrário, é necessário reconhecer que ocorrem e que ganham contornos 

quando das suas intra-ações. Diante da impossibilidade da separação, o mais importante não 

nos parece salientar o papel pessoal e vieses do autor, já que são partes integrantes e 

inseparáveis, mas atestar que elas são partes da pesquisa e dos resultados apresentados.  

 

 

 

 



88 
 

 

  Tabela 14 – Critérios e ações para atestar a qualidade da pesquisa. 

Princípios Golden-
Biddle & Locke (1993) 

Critérios  de Avaliação  
Pozzebon & Petrini 

(2013) 
Ações realizadas  

Autenticidade 

1- O autor esteve lá? Comprovação da autenticidade foi realizada por 
meio dos comprovantes de viagens realizadas, 
fornecidos pela Uber, das anotações de campo 
realizadas durante as entrevistas e das 
transcrições das entrevistas cujas gravações 
foram autorizadas. Acrescentamos printscreens 
das imagens obtidas na netnografia para 
comprovar a “presença” virtual. 

2- O autor foi genuíno? 

Plausibilidade 

3- A história faz sentido? 

Utilizamos várias técnicas e várias fontes de 
informação para comprovar a plausibilidade das 
histórias e resultados. Checamos e legitimamos 
as informações encontradas por meio de 
entrevistas semiestruturadas, com a netnografia 
dos sites fechados de Facebook ou dos grupos de 
WhatsApp, assim como em informações oficiais 
da Uber, via seus canais de comunicação (portal, 
Youtube ou blog).  Exploramos também canais 
de Youtube de motoristas da Uber que fornecem 
dicas e informações a outros motoristas como o 
canal de Marlon. Para evitar o contestável, 
adicionamos evidencias empíricas a fim de 
fundamentar as afirmações e conclusões. 

4- O estudo oferece algo 
diferenciado? 

Apresentamos resultados inesperados em relação 
ao uso do sistema de reputação como o 
desenvolvimento de uso não previsto para 
contraposição da opressão da Uber por meio do 
processo de bricolagem material. Como a 
intenção é termos um caso instrumental, 
estávamos atentos à busca de padrões e a 
diferenciações que o caso poderia apresentar. 
Desta forma, identificamos diferentes perfis de 
motoristas e consequentes diferentes 
necessidades de confiança inicial. 

Criticidade 
5- O texto motiva os 
leitores a reexaminar os 
pressupostos subjacentes? 

Constantemente provocamos o leitor à reflexão 
com inclusão de "ganchos” e indagações no 
texto. Estimulamos o reconhecimento e exame 
das diferenças por meio de perguntas e desafios 
para estimular a criticidade do leitor. 

Reflexibilidade  
Schultze (2000) 6- O autor revela seu papel 

pessoal, vieses e 
premissas? 

A própria teoria sociomaterial, base deste estudo, 
salienta a impossibilidade da separação entre a 
medição e o objeto de medida. Portanto, o papel 
pessoal e vieses são parte do estudo realizado. 
Utilizamos os pronomes pessoais, revelando 
visões e pensamentos pessoais em relação aos 
detalhes ocorridos. As notas de campo são 
bastante reveladoras dos pensamentos e atitudes 
do pesquisador. Entrelaçamos conteúdo “real” e 
confessional, usando material autobiográfico 
desde que tenham relevância para o conteúdo da 
pesquisa e vamos qualificar vieses pessoais. 
 

  Fonte: Adaptada de Pozzebon & Petrini ( 2013). 
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6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

A análise dos dados foi realizada com foco em responder à pergunta de pesquisa, ou 

seja, como os motoristas utilizam o sistema de reputação. Concluímos na parte teórica, que o 

sistema de reputação seria uma maneira de se evitar a barreira inicial do compartilhamento entre 

estranhos. No caso da Uber, buscamos compreender como o sistema de reputação performava 

no selecionamento de passageiros. Esperávamos que o motorista selecionasse os passageiros 

que iriam entrar em seu carro, utilizando-se como base de escolha, a reputação deles (Josang et 

al., 2007; Resnick et al., 2000). Mas não foi isso que encontramos nos dados. Primeiramente, 

vamos destacar que identificamos a existência de diferentes perfis de motoristas com diferentes 

comportamentos. Para o foco de nossa pesquisa, destacamos que os perfis apresentam diferentes 

comportamentos em relação à necessidade de confiança inicial, influenciando o uso do sistema 

de reputação.  No tópico seguinte, analisamos como o selecionamento de passageiros e a prática 

do sistema de reputação são materializados pelos motoristas, face às idiossincrasias da Uber, 

como a baixa rentabilidade das corridas e o sistema de incentivo e punição aos motoristas.  Em 

nossa parte teórica, esperávamos que passageiros com notas baixas fossem rejeitados pelos 

motoristas e, de certa forma, punidos ou até eliminados do intermediário. Da mesma forma, os 

passageiros de boa reputação deveriam ter facilidade de serem aceitos pelos motoristas e até 

incentivados a manter ou melhorar sua reputação (Resnick & Zeckhauser, 2002), mas não foi 

isso que encontramos. O sistema de reputação não performa nos cortes agenciais de incentivo 

e de punição dos passageiros. Este ponto será explorado em detalhes no item 6.3. Há uma 

descoberta interessante em relação a como realmente o sistema de reputação é materializado. 

Por intermédio  de uma nova prática da utilização do sistema de reputação que está descrita no 

item 6.7 abaixo encontramos um exemplo de bricolagem sociomaterial (Johri, 2011). Esta é a 

resposta a nossa pergunta de pesquisa: “como o sistema de reputação baseado em avaliação 

mútua é utilizado por participantes provedores da Economia Compartilhada? A resposta está 

detalhada abaixo, mas, em resumo, o sistema de reputação tem sido utilizado como salva 

guardas da opressão gerencial da Uber com relação a imposição de disponibilidade máxima, 

incompetência na checagem de cadastramento, imposição por aceitação de pagamento em 

dinheiro e preferência pelos passageiros. Os motoristas contornam esta situação, construindo 

novas formas de se utilizar o sistema de reputação para evitarem os assaltantes, se defenderem 

de passageiros mal-intencionados e promovem a aceitação dos passageiros idôneos que são 
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recém cadastrados. Como vamos explorar nos tópicos seguintes com referência à Figura 7 na 

página 63, vamos reapresentá-la em cada um dos resultados com relação a esta figura para 

conectar os resultados com a parte teórica. 

 

 

6.1. Perfis de motoristas  
 

 

Uma das descobertas desta fase empírica, refere-se à identificação de perfis de 

motoristas. Na revisão de literatura, encontramos poucos artigos focados nos motoristas e 

nenhum indicava a existência de padrões ou perfis. Poucos são os artigos que focam nos 

provedores da EC e eles não mencionam a existência de perfis de motoristas. Exemplos são: 

Glöss, Mcgregor, & Brown (2016) que descreve as conclusões de 17 entrevistas de motoristas 

de Londres e de São Francisco ou Scotch (2015) que apresenta 30 entrevistas de motoristas na 

Cidade do Cabo ou Teodoro, Ozturk, Naaman, Mason, & Lindqvist (2014) que apresenta 

entrevistas com provedores de vários intermediários para identificar a motivação de provedores 

da EC. Este parece ser um item ainda não explorado na literatura de EC.   

O estalo sobre a existência de perfis ocorreu devido à sequência de duas entrevistas com 

motoristas que expunham bíblias no painel de seus carros. Este foi o primeiro perfil que 

identificamos e que chamamos de religioso. A partir desta coincidência, incluímos em nosso 

rol de observações, indícios de outros tipos padrões de comportamento, conforme orientação 

descrita em Spradley (1980) e resumidas na tabela 15. Foi o ponto inicial da identificação de 

outros perfis. Com estes indícios, passamos a rever os dados coletados e codificados para 

melhor identificá-los e caracterizar suas tendências, comportamentos e razões. Em particular, 

buscávamos também indícios de comportamentos distintos com relação à seleção de 

passageiros e viagens e do uso do sistema de reputação. 

Tabela 15 – Indícios iniciais para busca de perfis de motoristas. 

Tipos Vaidade 
Reci 
proci 
dade 

Terminar 
a corrida  Elementos 

religiosos  
Brindes Atenção 

ao carro 

Ar 
condicion

ado já 
ligado 

Escolhe 
pax 

Deixa 
pax 

abusar 

Raiz Não Não Rápido  Não Não Não Não Não Não 

Nutella Sim Não Dar as 
mãos - Sim  Sim Sim Sim Não 

Bajulador Sim Sim Sorriso  Não Sim Sim SIM Não Sim 
Religioso Não Não Rápido  SIM Não Não Não Não Não 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Desta forma, chegamos a quatro perfis de motoristas: nutella, raiz, bajulador e religioso. 

Cabe destacar o significado de nutella e raiz. Estes termos viraram “memes”9 da internet. O 

termo raiz significa algo da essência, fundamental. Em contrapartida, nutella está relacionado 

a algo exagerado, forjado, simulado, etc. É uma forma de apresentar jocosamente os extremos 

entre o que é essencial e o que é exagero. A origem é incerta, mas o registro mais antigo se 

refere a um post de twitter de setembro de 2016 relacionado a futebol. 10 È como se o motorista 

raiz só fizesse o básico de levar o passageiro sem frescuras. O motorista nutella é o que oferece 

brinde, é simpático, etc.  

Na tabela 16, resumimos os principais pontos de cada perfil:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 A expressão “meme” de Internet é usada para descrever um conceito de imagem, vídeos, gifs relacionados ao 
humor, que se espalha via Internet. O termo é uma referência ao conceito de “memes”, que se refere a uma teoria 
ampla de informações culturais criadas por Richard Dawkins em seu best-seller de 1976, o livro The Selfish Gene 
ou "O Gene Egoísta". https://pt.wikipedia.org/wiki/Meme_(Internet) 
10 http://abacusliquid.com/raiz-e-nutella/ 
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Tabela 16 – Principais características de cada perfil de motorista. 
Características Nutella Raiz Bajulador Religioso 
Como identificar Poucas 

corridas, 
vaidoso, 
veste-se bem, 
fala educada, 
carro alugado. 

Muitas corridas, 
notas no limite, 
erros de 
português, carro 
popular 
econômico, não 
liga o ar 
condicionado, 
anda devagar e 
fala o mínimo. 

Muitas corridas, 
boa nota, vários 
elogios, carro 
popular, 
normalmente 
VIP, ar 
condicionado 
ligado e brindes. 

Igual ao raiz 
com a presença 
ostensiva de 
itens religiosos. 

O que buscam? 
 

Experiências 
positivas. 

Prestar um serviço 
com o máximo 
lucro. 

Seduzir o cliente 
para corridas 
particulares. 

Prestar um 
serviço e talvez 
converter 
alguém. 

Como escolhe 
passageiros? 

Não aceita 
passageiros de 
notas baixas, 
nomes 
estranhos ou 
destinos 
perigosos. 

Não escolhe. 
Quem escolhe é 
vagabundo. 
Escolher é 
“mimimi”. 

Não aceita 
lugares perigosos. 

Não precisa 
escolher porque 
está com Deus 
que lhe protege. 

Sensível a risco  Sim Não, porque é 
macho. 

Sim Não - porque 
Deus protege. 

Evita pax 5 
estrelas?  

Sim Não Sim Não 

Relacionamento 
Uber 

Não hesita em 
cancelar 
corridas. 
Primeiro ele 
depois a Uber. 

Não se importa 
com a Uber e suas 
notas e 
comentários. 

Paranoia com as 
notas. Quer 
manter-se VIP. 

Não se importa 
com a Uber e 
seus 
comentários.  

Relacionamento 
passageiros (pax) 

Ter uma boa 
experiência, 
não se estressa 
com 
passageiros 
mala. 

Não se importa 
com o que pensam 
ou querem. O 
serviço é levar.  

Bajulador quer 
cativar os 
passageiros. Sabe 
como obter boas 
notas o que inclui 
brindes. 

Oportunidade 
de apresentar a 
religião e 
conversão. 

Representante 
típico 

UBER12 UBER20 UBER23 UBER8 

#Corridas 244 2274 6474 1588 
Reputação 4,82 4,76 4,82 4,73 
Índice UP 5% 25% 200% 25% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

Este tópico não estava presente na revisão literária. Na Figura 13 abaixo, apresentamos 

em destaque (em vermelho) como seria a representação da influência da existência de perfis de 

motoristas na utilização do sistema de reputação, utilizando a representação esquemática da 

figura 6 como base.  
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Figura 13 - Destaque para influência de perfil no uso da reputação. 
Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

Antes de descrever cada perfil em detalhes, gostaríamos de destacar a interação dos 

dados das entrevistas com os da netnografia. Isto ocorreu em dois perfis: nutella e raiz.  

Inicialmente denominamos estes perfis como eventuais (ou “mimimi”) e operário, 

respectivamente. Mas durante a realização de coleta de dados da netnografia, identificamos que 

os próprios motoristas mencionavam duas classes de motoristas: nutella e raiz, em função dos 

“memes” que tiveram um boom em fevereiro de 2017. A Figura 14 apresenta a imagem coletada 

na netnografia sobre nutella versus raiz. Elas eram muito semelhantes em várias características 

com os perfis identificados com outros nomes. A nomenclatura dos motoristas não incluía 

alguns dos pontos de nosso perfil, como selecionamento de viagem ou relacionamento com a 

Uber, mas havia muitos pontos em comum. Concluímos que seria mais aderente à lente teórica, 

que se baseia na criação intra-agencial, utilizar-se da nomenclatura criada pelos próprios, 

agregando nossos pontos à definição materializada pelo grupo.  
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Figura 14 - Características de motoristas raiz e nutella pelos próprios motoristas. 
Fonte: Imagem da netnografia realizada pelo autor, 2017. 

 

A seguir descrevemos cada um dos perfis, com base nos pontos levantados: 

 

 

 Perfil nutella 

 

 

Em nossa análise inicial das entrevistas, denominamos este grupo de eventuais ou 

“mimimi”. 

• Como identificá-los:  Gostos refinados, vaidosos, vestem-se bem e têm fala educada. 

Não têm tantas corridas como os outros motoristas.  O Carro típico é alugado novo 

do tipo popular, mas com design moderno como HB20 ou usa o seu próprio carro 

(que não é do tipo popular). A maioria tem um emprego e dirigir Uber é para algo 

eventual ou renda extra. 

• O que buscam: Valorizam suas corridas como uma oportunidade de relacionamento, 

experiências positivas e não somente levar passageiros.  
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• Como escolhe passageiros: Escolhe passageiros com quem vai se relacionar. Além 

dos de 5 estrelas, recusa passageiros com notas baixas (conforme esperávamos de 

todos os motoristas), nome estranhos e em locais de risco. 

• Relacionamento com a Uber: Ele está de passagem, (ou acha que está) e não se 

considera um motorista permanente, mas em uma fase transitória.  Ou já tem um 

emprego e dirigir Uber é algo adicional.  Uma segunda renda. Não quer encrenca, 

não é paranoico com os índices da Uber e não hesita em cancelar corrida. Não se 

considera dependente da Uber para viver e mantém o mínimo de atenção às notas. 

• Relacionamento com passageiros: Tenta criar um clima para uma boa experiência 

que inclui um ar condicionado ligado, playlist de músicas calmas, direção segura e 

boa conversa. Nem todos têm brindes. 

• Exemplos típicos: Uber 12, ex-vendedor de terno em loja de shopping center, mora 

em condomínio de casas caras, tem um carro particular e aluga um outro carro só 

para trabalhar como motorista. Foi um dos poucos a apertar a minha mão ao final da 

corrida e desejar boa sorte, como se fossemos amigos de bar. Uber 1, ex-promotor 

cultural e agora um empresário de aluguel de carros para motoristas da Uber.  Uber 

21 é outro exemplo do tipo nutella, com cabelo e sobrancelhas impecáveis, nível 

universitário, fala educada e carro bem cuidado. Foi o único que me perguntou como 

os passageiros avaliam os motoristas.   

• Algumas evidências empíricas: 

o Notas de campo da Uber 9: “por que será que está na Uber? Trata-se de um 

engenheiro mecânico especializado. Formou-se em 80... como a coisa está parada, 

faz bico na Uber. Dá consultoria no   escritório de engenharia de um amigo. .....  

Não considera Uber seu emprego principal... “ 

 
Figura 15 - Printscreen do resultado de netnografia motorista com perfil nutella. 
Fonte: Imagens da netnografia realizada pelo autor, 2017. 

 

Mas os motoristas do nutellas são a minoria dos motoristas que entrevistei. O nutella é 

o tipo de motoristas que a Uber diz que tem como motoristas em suas atividades de marketing 
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para angariar mais motoristas, conforme Figura 16. Mas a realidade é que este é um tipo raro 

de se encontrar como motorista de UberX. 

 
Figura 16 - Anúncio Uber para cadastramento de motoristas. 
Fonte: site Uber em português. 

 

 

 Perfil raiz   

 

 

Este perfil de motoristas é o mais frequentemente encontrado nas entrevistas realizadas. 

Inicialmente nomeamos operários da Uber ou topa tudo.  

• Como identificá-los: É o operário da Uber. Pensamentos e frases do tipo “Trata-se 

de um transporte e não de uma bomboniere ambulante. Quer balas, ou água, vai 

comprar na padaria. Transporte sem “mimimis” podemos chamar de taxista da nova 

era, sem a necessidade do alvará e vistorias da prefeitura. Faz muitas corridas, gasta 

o mínimo possível com extras e tenta economizar ao máximo, o que inclui não ligar 

o ar condicionado. Carro não tem luxo e é normalmente um carro popular, 

econômico, de três cilindros de 1.0. 

• O que buscam: O foco é realizar um serviço de transporte e só. Nada de amizades, 

relacionamentos, papos de bar.  O foco é entregar no local combinado com segurança 

e profissionalismo. Não quer fazer amigos e não busca experiências. Está para 

cumprir uma missão com o máximo de lucro. São os taxistas da Uber. 

• Como escolhe passageiros: Não recusa nenhuma chamada, mas fica esperto quando 

é 5 estrelas ou lugar perigoso. Mas macho que é macho não recusa chamada, porque 

isso é “mimimi”.  
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• Relacionamento com a Uber: Não liga muito para a Uber, suas notas ou seus 

comentários. Dirigem como sempre e nada os incomoda. Não se preocupam com 

notas ou comentários.  

• Relacionamento com passageiros: Não liga para passageiros tão pouco para suas 

notas. Não se importa com reclamações ou em agradar o cliente. Poderia ser uma 

entrega de comida da Uber Eats, pois prefere os passageiros que não falam. 

• Exemplos típicos: Uber 20: senhor já com certa idade, ex-taxista que alugava alvará, 

viu na Uber a oportunidade de livrar-se do aluguel de alvará e comprar um carro.  

Trabalha na Uber como trabalhava há vários anos no taxi. Só mudou de carro. Há 

vários exemplos deste perfil, mas destacamos o Uber 17 – ex- pedreiro do Sul, Uber 

5 - o motorista de ônibus e Uber 19, ex-motorista de lotação em cidade próxima a 

São Paulo.  

• Algumas evidencias empíricas: 

o Das notas de campo do Uber 20 

• “Quando começou no taxi em 1980, fez uma semana de curso... deviam fazer o 

mesmo aqui. Foi diarista por muitos anos... pagava 130 reais e já começava o dia 

devendo. Agora na Uber está muito mais feliz. Trabalha quando quer e não fica 

devendo. Perguntei do carro ... teve que comprar. Esta é a dívida atual.  Mas carro 

fica né? ” (E eu falando de Economia Compartilhada!). 

• Evidências da netnografia (Figura 17): 

 
Figura 17 - Evidências do perfil raiz retiradas da netnografia 
Fonte: Imagens da netnografia realizada pelo autor, 2017. 
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 Perfil bajulador 

 

 

• Como identificá-los: É do tipo bajulador está entre o raiz e o nutella. Tem várias 

viagens como o raiz e usa um carro popular, mas tenta manter as aparências de 

limpeza e tenta agradar com ar condicionado e alguns brindes para pedir notas ao 

final. Utiliza-se da reciprocidade como forma de ganhar notas altas.  È vaidoso, mas 

depende do rendimento para viver. São normalmente os de melhor nota. 

• O que buscam: Não busca experiências como o nutella, mas quer agradar os 

passageiros para manter-se bem na Uber e tentar seduzir o cliente para corridas 

particulares que são mais rentáveis (o que não é permitido pela Uber).   

• Como escolhe passageiros: Não escolhe seus passageiros somente recusa 

passageiros 5 estrelas e locais perigosos. 

• Relacionamento com Uber: preocupam-se com as notas que recebem e estão 

atentos aos comentários da Uber sobre avaliações. Querem manter o status VIP para 

ter acesso aos passageiros mais frequentes. 

• Relacionamento com passageiros: é o que mais sabe ganhar notas altas. Utiliza-se 

de todas as armas que tem para compensar o carro popular. São simpáticos, têm bom 

papo, dirigem bem e sempre tem brindes, alguns além da água e bala como 

carregador de celular, Wifi, etc.  

• Exemplos típicos: Uber 23 é o exemplo típico. Muito sorridente, ofereceu-me seu 

cartão de contato para viagens particulares e ao final perguntou-me o que poderia 

fazer para oferecer um melhor atendimento. 

• Algumas evidências empíricas: 

o Notas de campo de Uber 23: “Ele busca ter passageiros particulares. A água é 

uma das maneiras de fazê-lo. Conquistar clientes. E me ofereceu seus serviços, 

mas não respondi. Não insistiu. Sabe que não poderia concorrer com a Uber”. 

o Evidências de netnografia (Figura 18) 
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Figura 18 - Evidências empíricas do perfil bajulador. 
Fonte: imagens da netnografia realizada pelo autor, 2017. 

 

 

 Perfil religioso 

 

 

Não há porque escolher passageiros “porque somos todos filhos do mesmo pai”. 

• Como identificá-los: É muito parecido com o perfil raiz. Faz muitas corridas, gasta 

o mínimo possível com extras e tenta economizar ao máximo, o que inclui não ligar 

o ar condicionado. A diferença está nos detalhes como presença de santinhos e 

imagens, bíblias ou frases com referências a santos, Deus ou a passagens da bíblia. 

• O que buscam: O foco é realizar um serviço de transporte como o raiz.  Mas há um 

ar missionário de realizar certa conversão religiosa. Sutil, mas presente nas conversas 

sobre estresse com passageiros ou com a Uber. 

• Como escolhe passageiros: Não recusa nenhuma chamada, e não fica temeroso. 

Arrisca sem temer por ter uma fé religiosa. Está protegido por Deus e não está para 

escolher entre irmãos do mesmo pai.   

• Relacionamento com a Uber: Não liga muito para a Uber, suas notas ou seus 

comentários. Dirigem o melhor possível e confia em Deus. Não se preocupam com 

notas ou comentários.  

• Relacionamento com passageiros: Tem certa preocupação religiosa. Não oferece 

conforto ou bajulação, mas demonstra uma espécie de missão para salvar as pessoas. 
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A impressão é que o carro é parte da igreja e que pode acalmar ou ajudar as pessoas 

espiritualmente. Procura conversar, mas com foco em uma conversão ou experiência 

religiosa. 

• Exemplos típicos: Uber 8 era um técnico de manutenção que deixava a bíblia bem 

visível no painel do carro. 

• Algumas evidencias empíricas: 

• Das notas de campo do Uber 8: 

o “(...), mas, quais foram os casos que mereciam menos que cinco... 

mencionou casos de pessoas malcriadas, gente que vem da rua nervosa, mas 

que ele consegue acalmar. Tipo sou um santo. As pessoas gritam, e eu não 

grito, porque está na bíblia (mencionou uma passagem), que a melhor 

resposta a este tipo de situação é ficar calado, porque a pessoa se acalma”.  

• Das notas de campo do Uber 13: 

o “Segui o protocolo. Você viu minha nota quando aceitou a corrida? Sim e 

você rejeita uma corrida por nota? Nunca... (xii... começou mal). Cancela 

viagem por locais perigosos... por exemplo Brasilândia.  Teve problemas 

com taxa de rejeição por isso. Não olha para a foto. Aceita tudo... não olha 

muito. Todos são passageiros iguais. (Religioso... depois disse que deus é 

tudo..., mas não vi bíblia no carro) ”. 

 

 

 

Portanto, descobrimos algo inédito em relação ao selecionamento dos passageiros que 

não encontramos na literatura: a existência de perfis de comportamento em EC. Os motoristas 

dos tipos raiz, bajulador e religioso não recusam corridas. Estes tipos de motoristas consideram 

a escolha desnecessária e até negativa. Para os do tipo raiz e bajulador, escolher passageiros é 

coisa de pessoa mimada. Escolher trabalho é considerado coisa de vagabundo, pois a Uber lhe 

dá trabalho e vagabundo recusa.  Já os religiosos não recusam corridas por se considerarem 

protegidos por Deus e nada lhes afetará.  Desta forma , o uso do sistema de reputação depende 

do estilo do motorista, suas motivações e suas convicções, o que lhe permite aceitar riscos ou 

experiências ruins ou não. Isto é algo que não encontramos na literatura e que influencia na 

utilização do sistema de reputação. Botsman (2012),  Botsman & Rogers (2010), Mazzella, 

Sundararajan, Butt d’Espous, & Möhlmann, (2016) destacam a necessidade da existência da 
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confiança entre estranhos e como as TICs permitem a criação de uma confiança inicial.  Mas 

identificamos perfis que não a necessitam. Exemplo está nos perfis raiz e bajulador, para quem 

escolher é “mimimi”.  “Tem é que segurar o medo do risco e arriscar”. Não se utilizam de dicas 

ou critérios para desenvolvimento da confiança inicial. Já os religiosos se comportam como se 

confiança inicial fosse inata. Todos são igualmente bons e Deus protege. Não é necessário 

desenvolver uma confiança inicial, porque ela já existe.   

 

 

6.2. Por que não há selecionamento dos passageiros? 
 

 

Nosso foco é compreender se o motorista utiliza do sistema de reputação para selecionar 

seus passageiros (conhecido como pax pelos motoristas) e como o faz. Em nossa referência na 

Figura 7 estamos focados na seta três, utilização do sistema de reputação. Para isso, buscamos 

compreender o selecionamento de maneira mais ampla (passageiros e motoristas) para que se 

identificassem possíveis influências entre ambos, já que o sistema de avaliação é mútuo. Para 

isso, focamos em nossa análise dos dados, a codificação do selecionamento de passageiros e 

motoristas como um dos itens de mais alto nível na hierarquia das codificações. Utilizando-se 

do Nvivo, realizamos a codificação do material, visando especificamente à seleção. A estrutura 

hierárquica dos códigos está apresentada na Figura 19 abaixo. Dedicamos mais esforços e 

tempo na análise da seleção de passageiros, já que a pergunta de pesquisa se refere a este sistema 

de reputação.  Como mostra a Figura 19, o motorista tem três atitudes em relação à chamada 

disponibilizada pelo aplicativo: aceitar incondicionalmente as chamadas que são direcionadas 

a ele pelo aplicativo, cancelá-las após o aceite inicial ou não as aceitar. Especificamente sobre 

as razões por que não aceitariam uma chamada (ou selecionar um passageiro), encontramos 

cinco formas de selecionamento de passageiros: 

• Distância até o pax, ou seja, se a distância até o passageiro é muito grande, o 

motorista tem a tendência de não aceitar por dois motivos: 1- Alta chance de a corrida 

ser cancelada pelo passageiro pela demora (e no pior caso antes do prazo para 

recebimento da taxa de cancelamento) e 2 - O motorista tenta minimizar viagens sem 

passageiro, porque se trata de custo sem remuneração correspondente. Esta 

informação é apresentada na chamada do aplicativo em minutos até se chegar ao 

passageiro (e não em metros ou quilômetros). Chamadas com mais de que 5 minutos 

para se chegar aos passageiros são as mais rejeitadas; 
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• Pessoas com nomes raros ou estranhos como “Pescoçinho” “Vou te Roubar”, 

números, ou sem sentido etc. são normalmente rejeitadas já que para os motoristas 

parecem oportunidades de assalto por meio de perfis falsos (que normalmente e 

atribuída a Uber como falha de verificação na criação de perfis); 

• Pedidos de corridas do tipo pool ou compartilhadas em que assentos do carro são 

compartilhados por estranhos que vão na mesma direção (uber webpage, 2017). São 

viagens consideradas arriscadas, utilizadas por pessoas encrenqueiras, com vários 

relatos de discussão entre os passageiros e de pouca rentabilidade, já que a taxa do 

Uber é maior para esse caso (pode chegar a 30% de desconto); 

• Insegurança ou suspeita de potencial roubo que são levantadas pela combinação de 

alguns dos seguintes pontos: 1- Local do início da corrida é inseguro (inicialmente o 

motorista não sabe o destino da corrida), 2- Pagamento em dinheiro (informação não 

disponibilizada inicialmente ao motorista) e 3- Passageiro 5 estrelas (indicação de 

perfil recém-criado e provavelmente a primeira viagem desse passageiro). Portanto, 

passageiros que deveriam ser excelentes pela pontuação de 5 estrelas no sistema de 

notas e reputação da Uber, são os mais rejeitados; 

• Passageiros com nota baixa, pois nota baixa significa que há possiblidade de ser uma 

corrida ruim. Alguns motoristas têm a noção que passageiros com nota baixa fizeram 

algo sério para merecer esta nota, pois acham que os motoristas são muito 

benevolentes em dar notas. Dependendo do perfil do motorista, esses passageiros não 

são aceitos. Detectamos também que alguns motoristas ao final do dia, já cansados, 

evitavam passageiros de nota baixa para que o dia não terminasse ruim. A rejeição 

de passageiros com notas baixas confirma nosso referencial teórico, mas foram 

poucos os motoristas que afirmaram utilizar este critério para selecionar passageiros. 
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Figura 19 - Destaque da codificação de selecionamento de corridas. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

De maneira geral, poucos motoristas escolhem seus passageiros por reputação ou por 

suas notas. O ponto mais preponderante e frequente refere-se à proteção a situações de 

insegurança ou potencial assalto. O sistema de reputação é muito utilizado para rejeição de 

passageiros 5 estrelas. Se combinado com pagamento em dinheiro ou buscar passageiro em 

local de risco, esta chamada dificilmente será aceita pelos motoristas. Trata-se de uma situação 

de alta probabilidade de assalto. À primeira vista parece um contrassenso, pois trata-se da 

melhor avaliação possível. Mas o fato é que somente passageiros com perfil recém-criado tem 

nota 5 estrelas. Este ponto será mais explorado no item 6.7 quando falarmos do uso da reputação 

de forma inesperada.  Neste tópico, vamos focar em porque a reputação não é um forte critério 

na escolha de passageiros. Há evidências que os motoristas consideram passageiros de nota 

baixa um potencial problema como esperado em nossa parte teórica (Josang et al., 2007; 

Resnick et al., 2000).  Em referência a este ponto, há o comentário da Figura 9 na página 78: 

“Pax bom é aquele que fica entre 4,5 ~ 4,9. Os 5 estrelas podem ser assaltantes como você disse 

e abaixo de 4,5 são pax que dão calote”. Podem ser corridas estressantes, chatas ou corridas que 

podem abaixar sua nota como motorista. Como relata a Uber 21 por meio de notas de campo: 

“(...) nota baixa é uma boa probabilidade de viagem com problemas ou estresse e também um 
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alto indicio de receber nota baixa no final da corrida. Então quando o motorista está um pouco 

irritado ao final do dia, ou tem muito transito, prefere rejeitar cliente de nota baixa”. 

Mas por que não evitam corridas com esses passageiros?  Descobrimos que há outros 

fatores que forçam o motorista a ser menos seletivos e aceitar o máximo possível de chamadas. 

Estes fatores não foram encontrados na revisão teórica e influenciam decisivamente no uso do 

sistema de reputação. Há basicamente dois fatores que influenciam a aceitação de corridas: 

1. Baixa rentabilidade por corrida; 

2. Sistema de incentivo e de punição ao motorista mantido pela Uber. 

A representação da influência destes fatores está na Figura 20 abaixo. Eles acabam 

inviabilizando a utilização do sistema de reputação para escolha de passageiros, representado 

no destaque em vermelho pelo símbolo do círculo cortado. Na figura destacamos que ambos os 

fatores são causados pela Uber, sinalizados pelas setas que vão do Uber até os itens de 

rendimento, incentivo e punição a motoristas. 

 
Figura 20 - Influências de rentabilidade de incentivo e punição a motoristas no uso da reputação. 
Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

Vamos detalhar cada fator a seguir: 

 

 

 

 

 



105 
 

 

 Baixa rentabilidade por corrida  

 

 

A Uber adotou a estratégia de manter o preço da corrida baixo para atrair maior 

quantidade de passageiros. Quando a categoria UberX foi lançada em São Paulo em junho de 

2015,  as corridas de UberX  eram  30% mais baratas que as corridas de UberBlack que seria 

equivalente ao valor de uma corrida de taxi em bandeira 1 (Higa, 2015). Após cerca de seis 

meses do lançamento, a Uber reduziu em 15% o valor das tarifas do UberX e não o alterou 

mais. Os motoristas reclamam da necessidade de aumento das tarifas ou da redução do desconto 

da Uber (hoje em 25% do valor da viagem) para compensar os aumentos que ocorreram nestes 

dois anos nos custos de manutenção e dos combustíveis (Paranaiba, 2016). Os relatos desta 

defasagem estão na Figura 21. Para se ter uma ideia dessa defasagem, o preço do litro de 

gasolina subiu de 3 reais o litro em janeiro de 2015 para cerca de 4 reais em dezembro de 2017 

ou cerca de 33% de aumento. Somente em 2017, a gasolina aumentou cerca de 6,7% (Pamplona, 

2017). 

Além deste fator, os motoristas apontam que a Uber está em uma campanha muito 

agressiva para angariar mais motoristas, aceitando carros a partir de 2006 como elegíveis ao 

serviço (antes o mínimo era 2008), alugando carros aos que não o tem e oferecendo bônus em 

dinheiro por indicação de novos motoristas pelos motoristas atuais. O relato dos motoristas é 

que por esses motivos, eles são obrigados à trabalhar cada vez mais para manter o mesmo valor 

diário (Paranaiba, 2016). Ou seja, a cada corrida ganha-se cada vez menos e precisa-se trabalhar 

cada vez mais horas por dia. Diante deste fato, não se pode recusar corridas por qualquer 

motivo, ou terá que se trabalhar mais horas. Os motoristas culpam a Uber pela perda de 

rentabilidade por corrida por não subir os preços e ou não diminuir a taxa de cobrança.  
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Figura 21- Relatos sobre a baixa rentabilidade vindos da netnografia. 
Fonte: Imagens da netnografia realizada pelo autor, 2017. 

 

 

 A Uber não quer que o motorista selecione passageiros 

 

 

A Uber descreve como um dos seus diferenciais a facilidade e a rapidez com que um 

passageiro encontra um motorista a disposição  (Uberblog, 2016).  E utiliza este argumento para 

justificar a criação de duas medições dos serviços dos motoristas que podem gerar punições. 

São as taxas de cancelamento e as taxas de aceitação. Eles são medidos em um ciclo de sete 

dias contra uma meta. Se o motorista estiver fora da faixa, a conta pode ser bloqueada. São 

conhecidos como ganchos de 48 horas em que o motorista fica impedido de entrar no aplicativo 

e de receber corridas.  Não se trata de um bloqueio definitivo, mas uma espécie de punição para 

forçar o motorista a mudar seu comportamento. Conforme o texto no próprio site da Uber 

(Uberblog, 2016): 
As taxas de aceitação são calculadas como uma percentagem do número total 
de solicitações que você aceitou sobre todas as solicitações recebidas enquanto 
você estava on-line.  A manutenção de uma alta taxa de aceitação mantém o 
sistema Uber confiável para os passageiros e motoristas. Você deve aceitar 
pelo menos 85% dos pedidos de viagem para manter sua conta ativa. Note que 
o cancelamento de uma viagem pelo passageiro não afetará a sua taxa de 
aceitação. (Uberblog, 2016). 

 

As taxas de cancelamento se referem ao percentual das taxas de corridas aceitas que são 

canceladas pelo motorista. E funciona de modo semelhante, ou seja, acima de 15 % de 

cancelamento, motorista fica impedido de utilizar o aplicativo.  Em função da possiblidade de 

ficar sem rendimentos por dois dias seguidos, os motoristas não rejeitam viagens por qualquer 

motivo. Há de ser um bom motivo para que suas taxas sejam comprometidas. Trata-se de um 
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estímulo para não utilizar qualquer sistema de escolha, inclusive o de reputação. Desta forma, 

o motorista só não aceita corridas quando há risco muito grande como os descritos 

anteriormente. E paradoxalmente, estes riscos são criados pela própria Uber por incompetência 

de checagem de perfil falso e por forçar o aceite de pagamento em dinheiro (mais detalhes 

destes pontos estão no próximo item 6.3). Há impressão de uma relação estressante e injusta 

para como motorista. Forçá-lo a aceitar corridas perigosas e não se responsabilizar pelos efeitos, 

gera um sentimento de raiva e injustiça dos motoristas com relação à Uber. 

A situação de revolta e de uso do sistema está muito bem descrita pelo printscreen dos 

desabafos dos motoristas no grupo de Facebook conforme figura 22 abaixo: 

 

  

 
 

 

Figura 22 - Relatos de motoristas sobre taxa de cancelamento. 
Fonte: imagens da netnografia elaborada pelo autor, 2017. 

Estas são medidas punitivas para manter a disponibilidade do motorista ao máximo. 

Mas os incentivos que deveriam ser uma contrapartida a punição, também incluem 

disponibilidade como requisito. A Uber divulga que seus melhores motoristas se tornam um 

motorista especial e os incentivam a alcançar este patamar. Trata-se do motorista VIP e os 

critérios para se tornar um deles é descrito no site da Uber da seguinte forma (Leonardo, 2017): 
(...) UberX VIP, uma categoria exclusiva para quem tem avaliação média 
superior a 4,75 e taxa de aceitação e taxa de cancelamento dentro dos 
parâmetros da cidade*. Com o UberX VIP, os motoristas parceiros que forem 
reconhecidos pelos usuários pelo atendimento prestado, terão acesso aos 
melhores usuários, criando uma experiência diferenciada para todos os 
envolvidos. (Leonardo, 2017). 
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Portanto, para manter o status de motorista VIP é necessário manter as taxas de aceitação 

e cancelamento na meta, além da nota acima de 4,75.  Pelo lado das taxas o estímulo para não 

se escolher passageiros ou corridas é evidente. O texto da Uber induz a conclusão de que os 

motoristas VIPs irão transportar os melhores passageiros da Uber. Mas isso não é verdade. Os 

passageiros VIPs são os usuários mais frequentes da Uber e não os melhores. Basta ter mais 

que 20 viagens por mês que a opção de chamada de motorista VIP é disponibilizada no 

aplicativo. Nem sempre são os melhores passageiros. Na realidade, há uma percepção de que 

são os mais exigentes e que desta maneira dão notas mais baixas, forçando o motorista a melhor 

atendê-lo para manter notas acima de 4,75. Nem todos consideram um incentivo real, mas algo 

criado pela Uber para forçar a disponibilidade dos motoristas em troca de promessas falsas. A 

Figura 23 a seguir salienta este ponto com comentários de motoristas sobre como os passageiros 

VIP não são tão agradáveis. 



109 
 

 

 

 
Figura 23-  Comentários sobre os passageiros VIP. 
Fonte: imagens da netnografia elaborada pelo autor, 2017. 

A conclusão é que o sistema de punição e incentivo a motoristas da Uber força-o a 

selecionar o mínimo possível suas corridas sob o risco de perder o faturamento de dois dias. A 

Uber oferece uma espécie de incentivo para que o motorista mantenha uma boa reputação, mas 

que, na verdade, força-o a não selecionar viagens. Para piorar o cenário, o acesso aos 

passageiros VIPs que é caracterizado como um benefício exclusivo dos motoristas VIP, é 

considerado um embuste já que os passageiros VIPs não são considerados os melhores, “mas 

umas malas”. Desta forma, está evidente que há necessidade de reconhecimento e incentivo aos 

melhores motoristas. Nossa sugestão remete-se a utilização índice UP (Uber Partner) descrito 

no item 5.3.1 como base para criação de uma politica de incentivo aos motoristas bem avaliados, 

independentemente de sua disponibilidade.  Por exemplo reconhecer os motoristas com 
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melhores índices UP do mês ou da semana através de divulgação de seus nomes e conquistas 

aos outros motoristas associados a incentivos monetários (prêmios, bônus, melhores tarifas, 

etc.) ou até mesmo acesso vantajoso a aquisição de produtos destinados ao carro (pneus, 

gasolina, etc.) ou a serviços ao motorista como corte de cabelo, assistência médica e odontologia 

ou a aquisição de roupas. 

 

 

 

6.3. Não há performatividade de incentivo e de punição para passageiros 
 

 

No item quatro, explicitamos que iriamos explorar o uso de sistema de reputação dos 

participantes clientes pelos participantes-provedores da EC e sua performatividade por meio de 

cortes agenciais de incentivo e penalidade. No caso da Uber, seria a performatividade do 

sistema de reputação com relação a incentivo e a penalidade dos passageiros por intermédio das 

notas dos motoristas. Verificamos por meio dos cortes agenciais realizados durante a 

codificação que não há performatividade em relação a incentivo e penalidades. Para facilitar a 

compreensão, utilizamos Figura 24, cópia da figura 7, para destacar que este tópico se refere à 

seta 7 e os ícones da lupa, funil e feedback. 

 
Figura 24 - Representação do incentivo e penalidade para passageiros. 
Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 
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 Inexistência de punição a passageiros  

 

 

A análise dos dados permite concluir que na percepção dos motoristas, a Uber não pune 

os passageiros de notas baixas. Eles não acreditam que os passageiros sejam bloqueados ou 

eliminados do aplicativo. A grande maioria dos entrevistados não acredita em corte de 

passageiros por nota. Como já aceitaram passageiros de notas baixas em suas corridas, eles 

acreditam que não há punições para passageiros. De maneira geral, acreditam que em casos de 

relatos de atividades extremas como assédio moral, sexual, etc. ambos são bloqueados pelo 

aplicativo. Mas não acreditam em bloqueio de passageiros por nota. Não têm dúvidas que há 

punição de motoristas por nota baixa por conhecerem casos reais. A noção é que como o cliente 

traz dinheiro, não se mexe com ele. Essa informação aparece em várias entrevistas.  Para 

mencionar alguns casos: Notas de campo do Uber 16: “Não acredita que funcione para os 

passageiros. Não acha que são desligados por nota... sabe como é.... precisamos deles... já pegou 

cliente com nota 3...”  Ou notas de campo da Uber 24: “Pois é.... já pegou cliente com 3,4 ... 

não acredita que a Uber cancele clientes por nota. Somente fatos graves. Acha que pegou um 

caso de passageiro bloqueado que disse que o aplicativo não funcionava... uma outra pessoa 

pediu para ele”. 

Esta informação também se confirma pela netnografia conforme Figura 25 a seguir: 

 
Figura 25 - Printscreen da inexistência de bloqueio de passageiro por nota. 
Fonte: imagens de netnografia elaborada pelo autor, 2017. 

Ele também aparece nos comentários de vídeos do Youtube em canais destinados à 

motoristas Uber. Como exemplo, citamos o comentário 76 do vídeo “notas de passageiros” do 

canal Marlon (citamos o uso deste canal em outros documentos no item 5.3.4): “Já recebi 

chamado de passageiro de nota 3,40. Nota de corte da Uber não existe para passageiro”. 

O próprio site da Uber é dúbio com relação a isso: 
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Feedback constante entre usuário – motorista parceiro 
O que garante o nível de qualidade da plataforma Uber é sistema de avaliação 
mútua, onde usuários avaliam os motoristas parceiros e vice-versa. Desta 
forma, motoristas parceiros que não mantenham uma nota mínima de 
aprovação (4,6) por parte dos usuários são desconectados da plataforma. O 
mesmo acontece com usuários que não mantenham uma nota mínima de 
aprovação por parte dos motoristas parceiros. Assim, o respeito, a igualdade, 
a integridade e a transparência são valores fundamentais levados em conta na 
plataforma. É importante destacar que as notas são anônimas e apresentadas 
de forma compilada, apenas. Nenhuma avaliação individual de motoristas 
parceiros ou usuários é compartilhada com a outra parte. 

 

A descrição oficial da Uber é de promoção do respeito, da transparência e da igualdade. 

Mas, nas entrelinhas percebe-se a desigualdade e falta de transparência. Não há clara definição 

de nota de corte para os passageiros. Motorista é muito claro: abaixo de 4,6, há bloqueio. Qual 

é esta nota mínima para passageiros? Não encontramos esta definição no site da Uber. Os 

passageiros entrevistados não sabem da existência de um mínimo. Os motoristas acham que é 

nota três por que não conhecem passageiros com nota mais baixa que isso. O processo com o 

motorista é bem definido e tem algumas etapas até o desligamento completo. Os motoristas o 

descrevem como um gato de três vidas (ao invés de sete). A primeira vez em que está com nota 

abaixo de 4,6, o motorista recebe um aviso e tem um prazo para subir sua nota.  Se subir neste 

prazo, o motorista continua até a próxima vez. Na terceira vez, ele é bloqueado definitivamente. 

E como se sentem os passageiros com relação à nota dada pelos motoristas? Muitos 

desconhecem a existência da sistemática das notas e de suas próprias notas. Os que sabem da 

nota, não ligam e nunca foram avisados de notas baixas e não sabem que podem ser bloqueados 

por nota baixa. Nenhum dos 95 entrevistados foi bloqueado ou conhece alguém que foi 

bloqueado por nota. Alguns comentários refletem a percepção do motorista sobre o sentimento 

de poder que o passageiro tem com comentários do tipo: “Estou pagando, por que sou avaliado? 

”, “É um prestador de serviço qualquer que estou pagando. Por que seria avaliado pelo 

prestador? ”. 

 

 

 Inexistência de incentivos a passageiros  
 

 

Com relação a incentivos a passageiros, o único programa identificado foi o programa 

para os passageiros frequentes, denominado VIP.  Ele não se refere a passageiros bem avaliados, 

mas a quem mantem mais que 20 viagens mensais, conforme mencionamos no item 6.1.2.  
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Não é um incentivo para se manter bem avaliados. É um simples programa de milhagem, 

ou seja, não existe um programa de incentivo ou de reforço para os que tem boas notas ou boa 

reputação.  

 

 

 

 

 

6.4. Influência da avaliação de motoristas por passageiros 
 

 

O sentimento dos motoristas é de injustiça e de revolta com relação ao sistema de notas 

em relação às notas que recebem dos passageiros.  Por um lado, sentem a pressão da Uber, 

bloqueando os motoristas por notas dos passageiros.  Mas, por outro lado, eles reclamam da 

falta de transparência, pois não têm direito de defesa, não compreendem o cálculo das notas 

(“parece que desce muito rápido e sobe lentamente”) e acham que os passageiros não foram 

instruídos da importância da nota e sobre o que devem avaliar. Não acham justo que sejam 

penalizados pelo trânsito ruim, pelo preço alto da corrida, pela dificuldade de encontrar 

motoristas, ou pelos passageiros não respeitarem as regras da Uber, etc. Ou seja, o sistema de 

avaliação não tem uma imagem favorável entre os motoristas por serem vítimas do passageiro 

e da Uber. A reputação do sistema de notas acaba afetando a outra avaliação relacionada aos 

passageiros. Somente o motorista é obrigado a avaliar ao final da corrida. O passageiro não é 

obrigado a avaliar cada corrida e tem um prazo de até sete dias para realizá-lo. Isto gera 

desconforto e sentimento de tratamento preferencial aos passageiros.  A combinação de 

irritação e de revolta do motorista com relação ao sistema de notas provoca duas contrarreações: 

ignorar o sistema de notas ou usá-la para se defender dos passageiros. Vamos explorar estas 

reações ou práticas mais detalhes abaixo, mas destacamos que estas práticas materializam o 

sentimento social de injustiça e raiva do grupo por meio da rejeição do sistema de reputação ou 

de sua utilização para defesas em casos extremos.  A Figura 26 abaixo retoma o modelo da 

Figura 7, com destaque às setas 1 e 4 que se referem a este tópico: 
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Figura 26 - Representação da influência do uso da reputação do motorista e do cálculo das notas. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 Algumas evidências empíricas são apresentadas na Figura 27 abaixo.  
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Figura 27 - Evidências da revolta dos motoristas com relação às suas notas. 
Fonte: imagens de netnografia elaborada pelo autor, 2017. 
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6.5. Rejeição do uso do sistema de avaliação de passageiros 
 

 

Considerando que a avaliação dos passageiros pelo motorista é obrigatória e que o valor 

prático desta avalição é baixo (ou porque o motorista que muito seleciona sai prejudicado ou 

porque passageiros não são eliminados por nota), o que ocorre na prática é a rejeição do uso do 

sistema de avaliação de passageiros. Ela ocorre de duas maneiras: não fornecendo uma 

avaliação (sempre 5 estrelas) ou não utilizando o sistema de reputação para selecionamento de 

corridas (aceita todas). O Sempre 5 estrelas é aquele que ao final da corrida sempre avalia os 

passageiros com 5 estrelas.  Transforma-se em um processo automático: encerrar a corrida e já 

avaliar em 5 estrelas. A pergunta é: para que avaliá-los se não serão punidos ou bloqueados?   

Este é um dos motivos apresentados pelos motoristas para não gastar muito tempo com a 

avaliação de passageiros. “Não serve para nada, por que não dar 5 estrelas a todos? ”. Algumas 

evidências empíricas deste fato são: 

• Notas de campo da entrevista com Uber 10; 

• “E como ele dá nota? Dá sempre 5! Mesmo para os que não merecem.  Aí aproveitei. 

Mas, quais foram os casos que mereciam menos que cinco? Mencionou um caso de 

pessoa que reclamou do caminho. Por isso, pergunto no começo se vamos usar o 

GPS.... Insisti sobre como daria nota   ou 3 estrelas e ele reafirmou: `Fecho a corrida 

e já dou 5 estrelas automaticamente.... Não uso e pronto´”; 

• Notas de campo da entrevista com Uber 17; 

• “Para falar a verdade não presta muita atenção nisso... Só quando é muito grave que 

dá uma estrela. Do resto, 5 estrelas. Porque isso não vale nada mesmo”. 

O “Aceita todos” é o que não encontra utilidade para o uso das notas dos passageiros. 

Há várias razões. Ou porque não confia nas avaliações feitas por outros motoristas, ou porque 

acha que todos os seus colegas dão 5 estrelas a todos (como talvez o próprio) ou porque as 

avaliações não resultam em eliminação de passageiros ruins. Então, por que utilizá-las?    

Frequentemente, os motoristas “Sempre 5” e o “Aceita todos” são as mesmas pessoas.  

Eles foram a grande maioria dos motoristas que foram entrevistados. Algumas evidências são: 

• Notas de campo da entrevista com Uber 11; 

• “Pega passageiro nota baixa. Não vê problemas. O passageiro de menor nota foi 

quatro, 40. Não sabe dizer porque tinha nota baixa. Não confia nas notas dos colegas. 

Muito exigente. Cheio de “mimimi”, escolhendo corridas. (Opa! Me deu um estalo. 

Recusar é sinônimo de fraco? De fresco) ”; 
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• Notas de campo da entrevista com Uber 19; 

• “Do resto, aceita todos. Vamos que vamos! Escolher corrida é ruim. Uma coisa leva 

à outra (senti um ar de quem não quer trabalhar que fique em casa). ” 

Retomando o modelo da Figura 7, estamos especificamente nos referindo às 

interferências do contexto referentes às setas 5 e 6 do modelo representado: 

• 5 - A interferência do uso do sistema de reputação dos usuários em outras 

colaborações e por outros provedores; 

• 6 – O Envio das notas e dos comentários do provedor sobre o usuário após a 

realização da colaboração 

Mas, este tipo de rejeição acaba ajudando os poucos que se utilizam das notas para 

selecionamento. Como a maioria superavalia os passageiros, o que tem nota baixa deve ser 

realmente ruim. Desta forma, os motoristas nutella já consideram ruim transportar passageiros 

com nota abaixo de 4,5, o que pode transparecer muita exigência, mas que se explica pela 

supervalorização das notas dos passageiros. 

 

 

6.6. Uso do sistema de avaliação de passageiros como defesa  
 

 

A recomendação dos motoristas com relação a passageiros problemáticos ou viagens com 

problemas é relatar o quanto antes, se possível, antes dos passageiros. Os motoristas acham que 

a Uber favorece os passageiros, com exceção das ocorrências que os motoristas reclamam antes. 

Por isso, após uma viagem problemática, eles normalmente estacionam logo após a corrida, 

ficam off-line para encaminhar a reclamação pelo aplicativo. Normalmente, referem-se aos 

casos mais graves como assédio moral e sexual, falta de pagamento, danos ao carro, etc., mas 

também são usados para passageiros embriagados, discussões entre passageiros de Uberpool 

ou quando percebem que o passageiro vai reclamar para a Uber por algo.   Para estes casos, até 

os que não se utilizam muito do sistema de notas, acabam utilizando-o para dar nota um e 

explicar os motivos pelo aplicativo. Não há informação nos canais da Uber, mas é uma 

recomendação recorrente entre os motoristas via WhatsApp e Facebook. Trata-se de algo não 

encontrado na literatura.  Proteger-se de uma avaliação ruim de passageiros é um fato novo que 

tem raiz no favoritismo da Uber pelos passageiros e a falta de um canal de discussão sobre 

avaliações questionáveis. A descrição deles é que a melhor defesa neste caso é o ataque.     Estes 

fatos comprovei em uma de minhas viagens como motoristas de Uber.  A revolta por receber 
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uma nota baixa é notória.  Como estive monitorando a alteração da nota recebida por cada 

viagem, pude isolar a única nota baixa que recebi como motorista. Foi notadamente uma nota 

baixa que recebi por cancelar uma corrida fora dos padrões. Da minha nota de campo: “Aprendi 

como realmente é ficar bravo com avaliações injustas. Ganhei 3 estrelas por não aceitar uma corrida 

muito louca. Um tal de xxx (nome de homem omitido) pediu e eu aceitei. Quando cheguei ao local, vi 4 

mulheres. Nenhuma tinha conta no Uber, claro. E aí uma delas me perguntou onde poria a escada (!!) 

que tinha trazido. E eu pensei... no próximo uber que aceitar a corrida. No meu carro não cabe... e elas 

insistindo.... E cancelei, pois, dois pontos estranhos já seria demais. E acho que dele é que ganhei 3 

estrelas. Faz coisa errada (como chamar para outras pessoas) e eu é que levo duas vezes na cabeça?  

Na taxa de cancelamento e na nota!!!... Eita povo!!...pede um caminhão, pô. ” Poucos minutos após 

este cancelamento, recebi um 3 e minha nota caiu.  Oficialmente, viagens canceladas não são 

avaliadas.  Também não há como receber a informação de quem lhe avaliou mal. Não consegui 

atenção da Uber nos canais de comunicação.  Foi até difícil que entendessem que se tratava de 

uma viagem cancelada. Recebi respostas padrões sem nenhuma atenção ao meu caso. E a nota 

continuou baixa.  De uma forma kafkaniana, senti na pele a falta de apoio aos motoristas e 

preferência aos passageiros,  

Um exemplo foi dado por Uber 23 que nos relatou que a passageira forneceu endereço 

errado ao aplicativo e reclamou quando chegou ao local, culpando o motorista aos berros pelo 

ocorrido.  Apesar de ser um motorista do tipo bajulador, ele prontamente reportou o caso a Uber 

como nota uma estrela pela falta de educação, assédio moral e tratamento inadequado.  Ele 

recebeu uma resposta de lamento pela situação, mas acredita que suas notas não caíram por ter 

reclamado antes. Não há como confirmar este fato, mas esta é a impressão dele. Outra evidência 

está na Figura 28 abaixo. 

 
Figura 28 - Exemplo do uso do sistema de notas como defesa. 
Fonte: imagem de netnografia elaborada pelo autor, 2017. 
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6.7. Uso do sistema de reputação como resultado de Bricolagem Sociomaterial 
 

 

Os motoristas não confiam na Uber com relação ao processo de cadastramento de novos 

passageiros. Eles consideram que é muito fácil criar um cadastro novo pelo aplicativo e 

imediatamente solicitar uma viagem. Por isso não se arriscam com passageiros que acabam de 

se cadastrar e não foram avaliados por ninguém, como é o caso de passageiro 5 estrelas.  

Mas o que isso tem de arriscado? O problema está na obrigação de se aceitar corridas 

com pagamento em dinheiro, o maior motivo do assalto.  Os assaltantes buscam principalmente 

o dinheiro que o motorista Uber possui. Por sugestão da própria Uber, o motorista tem que 

manter algo como 125 reais em dinheiro vivo trocado no começo de seu dia de trabalho (Uber, 

2017) . Além disso, ele recebe em dinheiro por outras corridas, o que pode chegar a 200 reais 

em dinheiro vivo ao final do dia de trabalho (incluindo a taxa da Uber da qual o motorista é 

uma espécie de fiel depositário). Este é o principal alvo do assalto que, geralmente, também 

inclui perda do celular e do carro do motorista. São raros os relatos de sequestro relâmpago ou 

de latrocínio (Teixeira, 2016). O motorista Uber não sabe a priori se a viagem será paga em 

dinheiro ou qual será o destino final da corrida (Uber, 2017). 

 

 
Figura 29- Printscreen da tela do aplicativo do motorista com os dados da chamada. 
Fonte: imagem da netnografia elaborada pelo autor, 2017. 



120 
 

 

A Figura 29 mostra a tela do aplicativo com as informações que são enviadas ao 

motorista para que possa decidir aceitar ou não a próxima corrida. A principal informação em 

destaque na figura é quantos minutos levam para se chegar ao local da chamada (na Figura 29 

aparece 12 minutos para chegar a este ponto, o que já é considerado longe) e o multiplicador 

do preço dinâmico (esta viagem será 50% mais cara que o valor da tarifa comum por que há 

alta demanda de corridas neste local). Na linha abaixo, há informação da distância em 

quilômetros (5,7 km), tipo de chamada (Uberx), a nota do passageiro (3,67). Como esta nota de 

pax e distância até o embarque, esta viagem dificilmente seria aceita. Somente ao dar início à 

corrida é que as informações sobre forma de pagamento e destino são apresentadas. Por falta 

de opção, os motoristas desenvolveram uma espécie de código de conduta que os orienta a dar 

uma nota baixa aos passageiros 5 estrelas que não são riscos para os motoristas (passageiros 

normais).  Funciona da seguinte forma: há alguns motoristas que em determinadas situações 

acabam aceitando passageiros 5 estrelas, ou porque não rejeitam nenhuma corrida (pelo tipo ou 

perfil do motorista), ou porque consideram que o local ou o horário não são de grande risco. 

Estes motoristas realizam uma avaliação falsa para, propositadamente, abaixar a nota do 

passageiro, sem nenhum motivo em relação à corrida propriamente dita. O intuito é que ele não 

seja considerado um risco para os demais motoristas, já que não terá mais 5 estrelas como nota 

final.  Eles dão 4 estrelas aos passageiros, já que dar notas muito baixa como uma estrela exige 

o envio de um relatório à Uber. Dar 4 estrelas ao passageiro não demanda reporte detalhado à 

Uber. Normalmente, avisam os passageiros que vão avaliá-lo com nota baixa para evitar que 

tenha dificuldade de conseguir motorista nas próximas corridas. O objetivo principal é ajudar o 

passageiro a conseguir corridas e, por consequência, ajudar os motoristas das próximas corridas. 

Este código é trocado entre os motoristas por meio de grupos fechados de WhatsApp e de 

Facebook ou em encontro de membros grupo em postos de gasolina, criando uma espécie de 

código informal de conduta dos motoristas conforme relata a Figura 30. 
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Figura 30 - Avalição falsa para abaixar nota de passageiro. 
Fonte: imagem da netnografia elaborada pelo autor, 2017. 

Os motoristas apontam alternativas que poderiam eliminar este problema. Relatam que 

já enviaram até sugestões a Uber como, por exemplo, a alteração de procedimentos de 

cadastramento como envio de documentação pelo aplicativo como identificação, comprovante 

de endereço ou até antecedentes criminais, ou a validação rápida dos dados via entrevista com 

alguns sorteados pelo celular cadastrado, etc. Outra sugestão foi apresentar o número de viagens 

já realizadas pelo passageiro quando do encaminhamento da chamada ao motorista, além das 

informações que já são apresentadas, conforme Figura 31 abaixo.   
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Figura 31 - Sugestão de inclusão do número de viagens dos passageiros. 
Fonte: imagens de netnografia elaborada pelo autor, 2017. 

A reação da Uber foi a de anunciar a exigência do fornecimento de CPF quando o 

pagamento for em dinheiro,  mas os motoristas não confiam (Ribeiro & Leite, 2017). 

Frequentemente, os motoristas realizam testes como se fossem passageiros e para verificar a 

possibilidade de se cadastrar com pagamento a dinheiro, sem nenhuma checagem. O sentimento 

relatado é que os motoristas não são ouvidos nem tão pouco suas reclamações e suas sugestões. 

Normalmente, acrescidos de comentários sobre o favoritismo explicito da Uber com relação 

aos passageiros.  

Outro sentimento relatado é o de abandono ou falta de suporte nos momentos críticos 

como após um assalto. Os motoristas se sentem traídos pela Uber que é a responsável por lhes 

indicar um o passageiro falso e, ainda por cima, não lhe dá nenhum apoio. A Figura 32 abaixo 

apresenta a irritação com as mensagens pré-formatadas de lamentos do aplicativo e com a 

cobrança da parte em dinheiro da taxa da Uber da qual eram fiéis depositário, que também foi 

roubada. 
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Figura 32 - Printscreen da netnografia sobre pagamento em dinheiro. 
Fonte: imagens de netnografia elaborado pelo autor, 2017. 

Fizemos algumas corridas com motoristas da Uber que também são motoristas de outros 

aplicativos como Cabify e 99. Tivemos a oportunidade de checar como esta situação de risco é 

resolvida por outros aplicativos, já que somente a Uber permite que motoristas avaliem 

passageiros. Está muito claro que a insegurança está relacionada a pagamento em dinheiro.  

Empresas como a Cabify só aceitam pagamentos com cartão de credito, o que livra o motorista 

de ter dinheiro para dar troco aos passageiros. Além disso, os passageiros com cartão de credito 

possuem informações que foram checadas e podem ser rastreadas em caso de algum problema. 

Os aplicativos, normalmente, fazem um teste de validade do cartão antes de aceitá-lo, evitando 

o uso de cartões bloqueados, roubados ou com problemas. O aplicativo 99 permite que o 

motorista escolha as viagens conforme a forma de pagamento. Os motoristas podem configurar 

o aplicativo para aceitar somente viagens com pagamento em cartão de crédito. O uso de 

dinheiro foi reportado pelos motoristas como o principal motivo para procurar outros 

aplicativos, apesar de serem menos conhecidos pelos passageiros e possuírem menor 

quantidade de corridas.  Mas, por que permitir que se paguem corridas em dinheiro? Os próprios 

motoristas são categóricos em afirmar que a quantidade de corridas cresceu muito com a 

liberação de pagamento em dinheiro. Ou seja, há uma espécie de inclusão que a Uber traz para 

mobilidade urbana. Motoristas relatam que há mais pagamento em dinheiro na periferia da 
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cidade. Os próprios motoristas posicionaram a Uber como um fornecedor de viagens a varejo 

em que o volume é o importante. Mencionam o Uberpool, tarifas mais baixas e a política de 

desconto para viagens da periferia, como pontos que realçam a tendência de massificação de 

transporte que a Uber quer promover. Alguns motoristas a chamam de Uberbus, como forma 

de salientar que o público alvo são os passageiros de ônibus da cidade. Outra forma jocosa, é 

dizer que a próxima forma de pagamento da Uber será com vale transporte. Neste aspecto, o 

pagamento em dinheiro está coerente com a política de massificação proposta pela Uber, que 

não inclui a satisfação dos motoristas. 

Como conclusão, esta prática é materializada por meio de uso dos recursos existentes, 

de uma forma não prevista.  Trata-se do resultado de bricolagem sociomaterial (BSM) que já 

foi apresentada como a combinação das duas perspectivas: bricolagem e sociomaterialidade 

(Johri, 2011).  No item quatro, por meio da análise de Johri (2011), descrevemos a sua utilização 

para destacar como artefatos ganham novos significados e são constituídos por agenciamento 

social.  Johri argumenta que os artefatos já disponíveis podem ser utilizados de maneiras não 

previstas ou criativamente utilizadas de maneiras a atender as necessidades existentes, 

adicionalmente as necessidades previstas para os artefatos. A principal descoberta de Johri 

(2011) foi identificar como desenvolvedores de software de uma empresa, geograficamente 

dispersos, criam práticas que lhes permitem trabalhar de forma a manter o balanceamento entre 

trabalho e vida pessoal por intermédio de aparatos já disponíveis.  A Figura 33 abaixo, baseada 

em figura do artigo, apresenta esquematicamente o conceito de bricolagem sociomaterial com 

base no caso do artigo. Destaca-se que a multiplicidade dos meios de comunicação (e-mail, 

mensagens instantâneas, telefone, wiki, blogs, intranet, etc.)  e a possibilidade de personalização 

da comunicação (referente a opção de utilização de diferentes tecnologias, conforme a 

preferência dos participantes) foram elementos importantes para que as novas práticas 

pudessem surgir por meio da bricolagem sociomaterial. 
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Figura 33 - Representação de Bricolagem Sociomaterial de Johri (2011). 

Fonte: Adaptado de Johri (2011), 

 

De forma análoga, o uso do sistema de reputação pelos motoristas da Uber é resultado 

de uma bricolagem sociomaterial.  Em resposta as idiossincrasias da Uber e de riscos de assalto, 

os motoristas criaram novas práticas de utilização dos sistemas de reputação que lhes permite 

trabalhar com um mínimo de segurança. A Figura 34 abaixo representa esquematicamente o 

processo de forma semelhante à utilizada por Johri (2011). O motivo principal é evitar assaltos 

em decorrência da criação de perfis falsos, separando-os dos novos usuários cadastrados, que 

são idôneos e que não representam riscos. Na Figura 34, colocamos à esquerda da bricolagem 

sociomaterial, os fatores criadores do risco como a existência de pagamento em dinheiro, a 

obrigatoriedade de aceitar corridas com esta forma de pagamento e as falhas de checagem de 

informação no processo de cadastramento de novos usuários da Uber. À direita da referida caixa 

de BSM, temos os efeitos da bricolagem sociomaterial: a cocriação de novas práticas (uma 

espécie de código de conduta entre os motoristas), produzindo notas propositalmente baixas e 

falsas, para a diminuição do risco de assaltos e a identificação de usuários novos idôneos, por 

meio do uso inovador do sistema de reputação. 
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Figura 34- Representação esquemática da Bricolagem Sociomaterial de Motoristas. 

Fonte: elaborada pelo autor (2017). 

 

De forma análoga ao caso descrito em Johri (2011), há dois fatores importantes para que 

a BSM fosse possível: a possibilidade de comunicação entre motoristas para divulgação dessas 

práticas e o desinteresse pelas notas dadas pelos motoristas à passageiros pela Uber e pelos 

próprios passageiros, reafirmando os resultados encontrados com relação à falta de 

performidade dos cortes agencias de incentivo e de punição à passageiros. Destacam-se 

diferenças importantes entre o caso da Digitech, explorada por Johri e o nosso estudo de caso 

da Uber. O ambiente da Digitech era favorável à criação de novas práticas: funcionários da 

mesma empresa, do mesmo departamento, facilidade para encontrar os dados das pessoas como 

telefone, e-mail, etc., facilidade para se comunicar por meio da infraestrutura da empresa, 

disponibilidade de vários recursos de comunicação e um interesse comum, amparado pela 

empresa para desenvolvimento de software. Em nosso caso, encontramos um ambiente não tão 

favorável. A Uber não facilita e não promove troca de informações entre motoristas ou entre 

passageiros e motoristas. Não há facilidade de comunicação, disponibilidade de dados dos 

motoristas ou uma infraestrutura comum.  Trata-se de um trabalho de divulgação de informação 

confidencial, incriminadora e sigilosa entre pares, via mídias sociais de grupos fechados de 

Facebook e WhatsApp, com excelentes resultados, dado o grau de conhecimento destas práticas 

pela maioria dos motoristas que foram entrevistados. Trata-se de um excelente exemplo de 

alcance da bricolagem sociomaterial, além das fronteiras das organizações ou de intermediários, 

em um canal de transformação e comunicação entre pares da EC, que poderia gerar outras 

transformações como mobilizações para aumento de rentabilidade, aumentos de preços das 

corridas por demandas criadas artificialmente ou melhorias nos processos da Uber, mas que 

está além dos objetivos deste trabalho. 
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7. CONCLUSÃO  

 

 

A partir da proposta de se analisar como as TICs podem auxiliar na eliminação da 

barreira inicial da colaboração em EC, concluirmos pela parte teórica que o sistema de 

reputação poderia ser utilizado para catalisar a geração de confiança inicial entre provedores e 

usuários da EC. Neste contexto, utilizamos o realismo agencial, para avaliar o sistema de 

reputação com um aparato de medição da confiança inicial entre provedores e usuários da 

colaboração, por meio de cortes agenciais com relação a incentivos e a penalidades. Utilizando-

se de estudo de caso único da Uber, esperávamos que o motorista selecionaria os passageiros 

que iriam entrar em seu carro, utilizando-se como base de escolha, a reputação deles. Mas não 

foi isso que encontramos. Também esperávamos que passageiros com notas baixas fossem 

rejeitados pelos motoristas e, de certa forma, punidos pelo aplicativo. Mas não foi isso que 

encontramos. O sistema de reputação não performa nos cortes agencias de incentivo e de 

punição dos passageiros. Isto não responde à pergunta de pesquisa de como são utilizados os 

sistemas de reputação. Ao contrário, mostra como não são utilizados. 

 Mas há descobertas interessantes em relação a como realmente o sistema de reputação 

é materializado. Em um exemplo de bricolagem sociomaterial, foi criada uma nova prática de 

uso do sistema, por intermédio da avaliação falsa de passageiros idôneos de 5 estrelas, com 

utilização dos recursos já existentes para que os riscos dos motoristas fossem diminuídos. 

Identificamos também que o sistema de reputação se materializa como uma defesa contra 

passageiros ou contra viagens problemáticas, na crença dos motoristas que esta é a única forma 

de se proteger do favoritismo da Uber para com os passageiros. Apesar de termos identificado 

que o sistema de reputação é um claro indício de bons e maus passageiros, que confirmam nossa 

parte teórica, não encontramos a aplicação desses critérios no dia a dia dos motoristas. Isto se 

dá por que a Uber não os quer selecionando corridas. A Uber quer ser a única selecionadora de 

passageiros segundo a ótica de incrementar ao máximo a quantidade de passageiros e de 

corridas, expondo seus motoristas a corridas arriscadas por sua inépcia e ganância. 
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7.1. Contribuições teóricas  
 

Podemos dizer que a utilização do realismo agencial para análise de performatividade 

de sistemas de reputação com relação à confiança inicial em EC já pode ser considerada uma 

contribuição teórica, pois não encontramos algo semelhante na literatura revisada, sobre esta 

lente, neste contexto. Também identificamos contribuições na identificação de diferentes perfis 

de provedores e sua propensão ao uso do sistema de reputação. Há provedores que não sentem 

a necessidade de utilizá-lo (como os religiosos) e os que sempre vão utilizá-lo, mesmo em 

ambientes pouco propícios, como os da Uber (como os nutella). Outra contribuição refere-se à 

forte interferência que os intermediários podem exercer no uso do sistema de reputação ao criar 

outras formas de avaliação do provedor. Não encontramos na literatura referência a estes 

bloqueios ao uso do sistema de reputação por parte dos intermediários de EC. E por último, 

contribuímos com um exemplo de bricolagem sociomaterial na geração de uma nova prática de 

utilização do sistema de reputação para compensar as idiossincrasias da Uber, permitindo que 

o trabalho tenha um mínimo de segurança. 

 

 

7.2. Contribuições práticas 
 

 

Como contribuições práticas, gostaríamos de realçar a importância do tratamento 

igualitário a provedores e usuários de plataformas de EC. Em particular em sistemas de 

reputação de avaliação mútua. O favorecimento de uma das classes acaba contaminando a 

avaliação e sua utilização, invalidando-a como aparato de medição da confiança inicial.  Desta 

forma, está evidente a necessidade de divulgar aos passageiros que eles são avaliados como 

promover incentivos e realizar punições de forma concreta. A sugestão a criação de um índice 

semelhante ao índice UP (item 5.3.1) para os passageiros.  O índice UR (Uber Rider) teria a 

mesma forma de cálculo que o  índice UP. A Uber poderia promover divulgar os melhores 

passageiros de índice UR a cada semana e compensá-los monetariamente através de descontos, 

preços ou até brindes. 

Também salientamos a necessidade de se regular o funcionamento dos intermediários 

com relação a seus abusos na manipulação de informação, gerenciamento de provedores (como 

direito a defesa) e de práticas de preços abusivos. Há também várias sugestões de melhorias dos 
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recursos dos aplicativos. Para listar alguns: incluir o número de viagens do passageiro na tela 

do motorista antes de aceitar uma nova viagem, oferecer a opção de não aceitar corridas pagas 

em dinheiro, forçar a realização da avaliação dos motoristas assim que a viagem termina ou 

somente permitir que seja realizada até alguns minutos após o final dela. Destaques para 

melhorias no processo de cadastramento de novos passageiros para se evitar fraudes, ampla 

divulgação das notas de corte de passageiros e suporte a provedores em situação de risco como 

assalto.   Salientamos a necessidade de reconhecimento e de incentivo aos melhores motoristas. 

Nossa sugestão remete-se a utilização índice UP (Uber Partner) descrito nos itens 5.3.1 e 6.2.2 

como base para criação de uma política de incentivo aos motoristas, independentemente de seus 

índices de cancelamento e aceite de corridas.  Por exemplo reconhecer os motoristas com 

melhores índices UP do mês ou da semana através de divulgação de seus nomes e conquistas 

aos outros motoristas associados a incentivos monetários (prêmios, bônus, melhores tarifas, 

etc.) ou até mesmo acesso vantajoso a aquisição de produtos destinados ao carro (pneus, 

gasolina, etc.) ou a serviços ao motorista como corte de cabelo, assistência médica e 

odontologia, cursos de línguas ou a aquisição de roupas. 

 

 

 

 

 

7.3. Limitações da pesquisa  
 

 

Em função de ser um estudo de caso único há limitações com relação à generalização 

dos resultados para outros aplicativos, outras regiões ou em outras situações onde a Uber está 

presente. É preciso analisar se as mesmas práticas ocorrem em outras regiões em que pagamento 

em dinheiro é aceito (como, por exemplo, África do Sul explorado em Scotch (2015). Outra 

limitação é a de não existir outro intermediário da área de transporte individual, que se utilizasse 

do sistema de avaliação mútua para contraponto dos resultados encontrados   
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7.4. Trabalhos futuros 
 

 

Como sugestões de trabalho futuro, incluímos a remoção das limitações com inclusão 

de outros países em que a Uber esteja presente ou inclusão de outros intermediários de 

transporte individual. Um aspecto interessante seria acompanhar os efeitos da concorrência de 

outros aplicativos como Cabify e 99 sobre os motoristas da Uber e sobre a própria Uber. 

Também poderíamos incluir intermediários de outros segmentos para verificação da ocorrência 

destas práticas em outros segmentos. Seria interessante verificar o efeito da eliminação de 

intermediários nas relações entre provedores e usuários, por meio do uso de outras tecnologias 

como a blockchain e como seria possível a confiança inicial neste novo contexto.  
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APÊNDICE 

 

 

APÊNDICE A - O roteiro das entrevistas semiestruturadas  
• Sobre a Uber:  

• Quanto tempo você é motorista da Uber? 

• O que você acha da empresa?   

• Você recebeu suporte quando precisou? 

• Você já teve problemas de cálculo de valor de viagem?  

• Trabalha para outra empresa? Cabify? 99? Como comparar? 

 

• Sobre Sistema de reputação  

• Geral: 

o O que você acha do Sistema de avaliação do Uber? 

o Como e por que você o usa? 

o Que benefícios ele lhe traz? 

o Poderia ser melhor? 

o Sobre o uso na escolha de passageiros 

o Recusa passageiros com notas baixas ou altas? 

o Quando, como e porquê? 

• Sobre avaliação do passageiro  

o Você já deu notas abaixo de cinco para alguém? Por que? O que fizeram? 

o Qual critério para dar nota quatro ou três a passageiros? 

• Sobre os outros drivers 

o Você acha que seus colegas fazem uma avaliação correta dos passageiros? 

o Quando e porquê? 

• Sobre a avaliação dos motoristas 

o Sabe sua nota? 

o Acompanha a evolução? Se importa? 

o Já tomou gancho por nota baixa?  

o Conhece alguém que tomou gancho? 

o Acha justo? Poderia ser melhor? Quais são as críticas? 

o Quanto isso influencia a nota que você dá para os passageiros? (Vingança) 

• Incentivo – 
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o Este Sistema te ajuda a trabalhar melhor? 

o Este sistema incentiva quem trabalha bem? Exemplos? 

• Punição 

o Este sistema pune os maus colegas? 

o Elimina quem tem que ser eliminado 

Incluídos a posteriori  

Uso de WhatsApp ou Facebook. Qual? 

Em qual você se destaca? O que poderia ser melhor? 

Qual a nota mais baixa dos passageiros que pegou? 

Foi vítima de algum assalto? 
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APÊNDICE B – Questionário on-line para motoristas: chamada no Facebook e 
questionário  

 

 

Chamada nos grupos fechados de Facebook para motoristas responderem questionário on-line  

 
 

Texto do questionário 1 – Survey Monkey  

Estudo das notas dos pax. Como são utilizadas pelos motoristas e como os motoristas 

dão notas para os pax.  Os campos são para escrever as respostas.  Você pode 

responder não sei ou não conheço também. Ao final de cada resposta clique o.k. Você 

não precisa se identificar. Se tiver mais comentários ou sugestões, preencha a última 

questão. Obrigado parceiro! 
 

1. A nota do pax (estrelas) já foi motivo de cancelamento de viagem? Por que? (Resposta 

obrigatória) 

2. Para o que você utiliza as notas dos pax 

3. O que um pax fez (ou faria) para ganhar 4 estrelas? Ou 3 estrelas? 

4. O que um pax fez (ou faria) para ganhar 2 estrelas? Ou 1 estrela? 

5. Você sabe ou tem dúvida de como a Uber calcula as notas dos pax? 

6. Você acha ruim levar pax com nota baixa?  Por que?  Já levou algum pax com nota abaixo 

de 4,5?  Como foi? 
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7. Há algum incentivo para os motoristas manterem notas altas? É realmente um incentivo? 

Vale a pena batalhar? 

8. Você acredita que pax com nota baixa é impedido de utilizar a Uber? Conhece algum caso? 

9. Você tem outros comentários ou sugestões? 

10. Um pouco sobre você: quantas corridas você tem? Quanto tempo está na Uber? Quantas 

corridas 5 estrelas? Qual é a sua nota? 
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APÊNDICE C – Questionário on-line para passageiros  
 

 

Olá. Sou aluno da FGV onde estudo o uso de sistema de reputação (notas ou estrelas) em 

plataformas de Economia Compartilhada como a Uber. Você poderia me ajudar e responder as 

questões abaixo?   São cinco minutos.  Trata-se de uma pesquisa acadêmica. Seus dados 

particulares bem como sua identidade não serão revelados.  

Obrigado. 

 

1. Você já recusou algum motorista por nota? Por que?  

2. Você se importa com a nota que recebe do motorista? Por que? 

3. Você acha que o motorista recusa passageiros com nota baixa? Por que? 

4. Você sabe sua nota? Você a acha justa? Por que? Há quanto tempo você utiliza a Uber? 

5. Você sabe como sua nota foi calculada pela Uber?  Importa-se? Por que? 

6. Você acha que o sistema de notas elimina os passageiros ruins? Por que? 

7. Você acha que o sistema de notas incentiva os passageiros a se comportarem bem?  Por 

que? 

8. Por qual motivo você daria 2 ou 1 estrela a um motorista? 

9. Por qual motivo você acha que um motorista daria 2 ou 1 estrela a um passageiro? 

10. Você tem sugestões para melhorias do sistema de notas? Comentários ou Sugestões? 
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APÊNDICE D – Codificação do material coletado  
 

 

Printscreen da tela do Nvivo com o nível mais alto das classificações realizadas 
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Gráfico com os vários subcódigos de cada classe 

 
 

 

 

  



160 
 

 

APÊNDICE E – Quadro resumo das entrevistas  
 

 

 

DATA INICIO SAIDA DISTANCIA TEMPO GASTO IPO UBE# VIAGENS NOTA
TEMPO NA 
UBER

VIAGENS 
NOTA 5

% VIAGENS 
5

VIAGENS 
POR MÊS

# Id km HH:min:seg BRL MESES VIAGENS  INDICE UP
1 10/10/2017 07:00:00 LAPA uber 1 H 9,37 00:29:28 27,78R$   uberx 292 4,92 12 100 0,3424658 24,33333 1,21667 5%
2 10/10/2017 11:45:00 PAULISTA uber 2 H 9,03 00:31:38 25,23R$   uberx 484 4,76 3 100 0,2066116 161,3333 8,06667 5%
3 10/10/2017 19:15:00 LAPA uber 3 M 8,05 00:18:54 20,13R$   uberx 419 4,82 12 200 0,477327 34,91667 1,74583 10%

4 11/10/2017 08:37:00 LAPA uber 4 M 3,38 00:25:26 13,74R$   uberx 43 4,96 1 não disponivel 43 2,15 0%
5 11/10/2017 11:15:00 PAULISTA uber 5 H 9,04 00:32:34 25,30R$   uberx 734 4,55 12 200 0,2724796 61,16667 3,05833 9%
6 17/10/2017 07:08:00 LAPA uber 6 H 11,02 00:36:02 26,84R$   uberx 1309 4,72 10 500 0,381971 130,9 6,545 25%
7 17/10/2017 13:30:00 PAULISTA uber 7 H 9,9 00:47:58 31,07R$   uberx 794 4,8 7 200 0,2518892 113,4286 5,67143 10%
8 17/10/2017 19:23:00 LAPA uber 8 H 8,01 00:16:57 20,01R$   uberx 1588 4,73 7 500 0,3148615 226,8571 11,3429 25%
9 19/10/2017 17;16 LAPA uber 9 H 8,3 00:33:39 24,04R$   uberx 2722 4,78 12 1000 0,3673769 226,8333 11,3417 50%
10 19/10/2017 22:30:00 PAULISTA uber 10 H 8,61 00:26:07 22,11R$   uberx 339 4,53 6 100 0,2949853 56,5 2,825 5%
11 23/10/2017 12:30:00 LAPA uber 11 H 9,64 01:25:17 39,37R$   uberx 3094 4,84 9 1000 0,3232062 343,7778 17,1889 50%
12 23/10/2017 16:40:00 PAULISTA uber 12 H 8,69 00:41:06 36,06R$   uberx 244 4,82 1 100 0,4098361 244 12,2 5%
13 24/10/2017 07:00:00 LAPA uber 13 H 10,44 00:37:11 33,70R$   uberx 640 4,65 7 200 0,3125 91,42857 4,57143 10%
14 24/10/2017 14:20:00 PAULISTA uber 14 H 6,55 00:23:14 22,35R$   uberx 2414 4,76 12 1000 0,4142502 201,1667 10,0583 49%
15 24/10/2017 16:40:00 Vila Olimpiauber 15 H 8,82 00:19:38 21,64R$   uberx 3914 4,81 18 1500 0,3832397 217,4444 10,8722 75%
16 25/10/2017 12:12:00 PAULISTA uber 16 H 7,37 00:30:29 25,37R$   uberx 2562 4,76 10 1000 0,3903201 256,2 12,81 49%
17 25/10/2017 PAULISTA uber 17 H 9,8 00:35:19 45,43R$   uberx 2898 4,57 11 1000 0,3450656 263,4545 13,1727 48%
18 26/10/2017 16:40:00 LAPA uber 18 H 10,17 00:42:55 24,72R$   uberx 520 4,83 1 200 0,3846154 520 26 10%
19 26/10/2017 00:00:00 PAULISTA uber 19 H 13,49 00:31:26 31,16R$   uberx 2864 4,72 7 1000 0,349162 409,1429 20,4571 49%
20 31/10/2017 07:05:00 LAPA uber 20 H 3,89 00:15:26 23,45R$   uberx 2274 4,76 8 500 0,2198769 284,25 14,2125 25%

21 07/11/2017 07:00:00 LAPA uber 21 H 4,09 00:11:03 13,04R$   uberx 558 4,79 18 200 0,3584229 31 1,55 10%
22 07/11/2017 12:04:00 PAULISTA uber 22 M 9,69 00:36:56 23,64R$   uberx 1914 4,86 12 1000 0,522466 159,5 7,975 51%
23 16/11/2017 17:00:00 LAPA uber 23 H 8,69 00:27:55 23,06R$   uberx 6474 4,82 24 4000 0,617856 269,75 13,4875 200%
24 16/11/2017 22:00:00 PAULISTA uber 24 H 8,93 00:24:22 24,08R$   uberx 4793 4,81 11 2000 0,4172752 435,7273 21,7864 100%
25
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