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As sociedades progrediram na medida em que elas 

próprias, os seus subgrupos e, enfim, os seus 

indivíduos, souberam estabilizar as suas relações, 

dar, receber e, enfim, restituir. Para comerciar, era 

primeiro necessário saber depor as lanças. Foi então 

que teve êxito a troca dos bens e das pessoas, não 

apenas de clãs para clãs, mas de tribos para tribos e 

de nações para nações e - sobretudo - de indivíduos 

para indivíduos. Foi só depois que as pessoas 

souberam criar para si, satisfazer-se interesses 

mútuos e, enfim, defendê-los sem terem que recorrer 

às armas. Assim, o clã, a tribo, os povos souberam - 

e é assim que amanhã, no nosso mundo dito 

civilizado, as classes, as nações e também os 

indivíduos devem saber - opor-se sem se 

massacrarem e dar-se sem se sacrificarem uns aos 

outros. Aí está um dos segredos permanentes da sua 

sabedoria e solidariedade. 

Marcel Mauss (1974) 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Este projeto de pesquisa tem por propósito investigar o tema da confiança em 

plataformas digitais de consumo colaborativo, tendo por objeto as relações intermediadas pelo 

aplicativo Tem Açúcar?.  

Metodologia: A natureza da metodologia selecionada para esta pesquisa é qualitativa, 

descritiva e exploratória, e construída com base em netnografia e entrevistas semiestruturadas 

com usuários do Tem Açúcar?. 

Resultados: Os resultados da presente pesquisa explicitam uma relação direta entre laços 

sociais e confiança. Se por um lado é notória a importância da confiança e dos mecanismos de 

reputação para a materialização de transações através de plataformas digitais, por outro essa 

confiança é elemento-chave para o surgimento de laços sociais entre os usuários. Esses laços, 

por mais superficiais ou intermitentes que sejam, já que se limitam ao ambiente virtual, honram 

o propósito do Tem Açúcar? de fomentar o senso de comunidade. 

Limitações: A dificuldade de acesso aos dados da plataforma e aos usuários frequentes da 

mesma limitou o número de pessoas entrevistadas. Além disso, problemas técnicos com o 

aplicativo tornaram seu estudo mais lento. Com maior disponibilidade de pessoas e uma 

usabilidade mais fluida do aplicativo, pesquisas futuras poderão conhecer mais experiências e 

interpretar a partir de uma base de dados mais vasta. 

Contribuições Práticas: Diante desta pesquisa, empresas ancoradas na economia colaborativa 

podem entender melhor o perfil de seus usuários e desenhar estratégias ainda mais consistentes 

de geração de confiança, seja a partir de soluções para assegurar a reputação dos usuários, ou 

para promover laços sociais mais íntimos, profundos e frequentes.  

Originalidade: O objeto, o contexto e as questões aqui aprofundadas foram pouco exploradas 

nas pesquisas brasileiras. Conforme entendimento, este estudo aprofunda de maneira única o 

tema da confiança e da reciprocidade na plataforma Tem Açúcar? e seus usuários na cidade do 

Rio de Janeiro e municípios arredores.  

 

Palavras-chave: Comunidade; Confiança; Consumo; Economia Colaborativa; Reciprocidade 

e Reputação. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado 



ABSTRACT 

 

Purpose: The purpose of this research project is to investigate the role of trust in collaborative 

consumption digital platforms, focusing on the rapports among users, promoted by the app Tem 

Açúcar?. 

Methodology: The nature of the methodology chosen for this research is exploratory and 

founded on the analysis of the existing bibliographical references about collaborative economy, 

as much as it is based on the netnography produced from the extracts of semi-structured 

interviews. 

Results: The results of the present investigation expose a direct link between social connections 

and trust. It has become clear that trust and reputation mecanisms are vital when it comes to 

transactions via digital platforms and trust, alone, is the key to producing truthful social 

connections among users. These social connections, as superficial and unfrequent they might 

be, manifest community and reinforce the purpose of Tem Açúcar? to foster a sense of 

community. 

Limitations: The difficulty to access data about the platform and to access its users have limited 

the number of people interviewed. Besides that, technical problems have made the navigation 

on the app very slow. A better access to users, as much as a better usability of the app will help 

future research understand more experiences and interpret the rapports from a bigger database. 

Pratical Implications: Based on this research, companies that operate in the collaborative 

economy may have a better understanding of their users and design more consistent strategies 

to generate trust, create solutions to secure the reputation of users and promote deeper, more 

intimate and frequent social connections. 

Originality: It is assumed that the present research explores, in a unique way, the theme of trust 

and reciprocity on the platform Tem Açúcar? and its users in the city of Rio de Janeiro and 

surrounding municipalities. 

 

Keywords: Community; Trust; Consumption; Collaborative Economy; Reciprocity and 

Reputation. 

Paper category: Master`s thesis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prática de compartilhar esteve, historicamente, presente como uma estratégia de 

sobrevivência da humanidade. Se no passado a lógica da partilha residia na escassez, hoje ela 

se manifesta a partir de uma consciência acerca da abundância e do desperdício, da valorização 

do uso em detrimento da posse. Seria razoável manter um carro que passa a maior parte do 

tempo estacionado na garagem? Comprar uma furadeira que será utilizada no máximo duas 

vezes em um ano? A economia colaborativa, aqui entendida segundo a definição de Botsman e 

Rogers (2011), propõe uma revisão do desperdício, apoiada na revolução digital, nas trocas 

entre pares e na conscientização.  

Numerosos são os bens materiais produzidos em larga escala e que são utilizados 

raramente no ambiente doméstico. Modelos de compartilhamento como revenda, doação, troca, 

empréstimo ou locação praticados entre particulares ou por intermédio de empresas, ou 

associações, permitem explorar ao máximo o potencial de utilidade dos bens e, como 

consequência, diminuir o desperdício, os gastos com a produção industrial e o volume de 

rejeitos, dejetos e lixo. 

Os modelos contemporâneos de economia colaborativa (revenda, doação, troca, 

empréstimo) são diversos e podem envolver todos os tipos de bens materiais, ou trocas 

envolvendo serviços. Entre os exemplos mais famosos estão o modelo praticado pelo aplicativo 

Uber, no qual a troca se faz no serviço de transporte, e o de trocas entre serviços proposto pela 

plataforma Bliive1, onde usuários podem trocar conhecimentos por meio das experiências 

vividas. Eles estão hoje disponíveis em plataformas de internet, com tráfego de uso massivo 

(Ebay, por exemplo) e também em aplicativos emergentes, pelos quais é possível estabelecer 

relacionamento de troca ou empréstimo de objetos por um período de tempo determinado.  

Todos esses modelos constroem a atual economia colaborativa, modelo econômico 

construído ao redor de redes conectadas de indivíduos e comunidades (BOTSMAN; ROGERS, 

2011), renovado pela tecnologia e pelas plataformas digitais, com baixo custo operacional. 

Além da redução dos desperdícios, nota-se um propósito específico de mobilizar o potencial 

ambiental da colaboração e partilha de bens como meio de reconstruir o tecido social e o 

sentimento de comunidade. Embora a política desses esforços de compartilhamento seja 

diferente em todo o mundo, o que é comum é o desejo entre os participantes de criar sociedades 

                                            
1 Disponível em: <https://bliive.com/home>. Acesso em: 16 abr. 2018. 

https://bliive.com/home%3e.%20Acesso%20em:%2016%20abr.%202018
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mais justas do ponto de vista social e ambiental, através do acesso mais democrático e mais 

horizontal (SCHOR, 2014). 

Fundamentada nessa nova realidade, a economia colaborativa cresce e é entendida como 

uma nova alternativa ambiental na medida em que dispõe os recursos para uso comum e aporta 

uma solução para o chamado “materialismo” e o "hiperconsumo" (BOTSMAN; ROGERS, 

2011). Ela oferece uma resposta à economia de mercado tradicional. Segundo Vaughan e 

Hawksworth (2014), a economia colaborativa tem o potencial de aumentar as receitas globais 

de US$ 15 bilhões alcançados em 2014 para US$ 335 bilhões em 2015. Descrita como futuro 

do capitalismo, a economia colaborativa favorece a otimização do uso de bens, partindo da 

premissa de que é melhor utilizar do que possuir. Trata-se de um modelo econômico que implica 

o uso de tecnologias para conectar grupos diversos de pessoas a fim de melhor utilizar objetos, 

talentos, serviços, capitais e também espaços, partilhando o acesso, reduzindo a propriedade e 

reconstruindo as conexões de vizinhança, e pertença à vida comunitária.  

As tecnologias que agilizam a dinâmica da economia colaborativa se manifestam muitas 

vezes na forma de sites, grupos fechados ou abertos de redes sociais, ou também aplicativos de 

celular. Na presente proposta de investigação a intenção é analisar um aplicativo de empréstimo 

de objetos domésticos chamado Tem Açúcar?2 e compreender de que maneira, ao longo de seus 

anos de existência, tem entregado o que apresentou ao público como seu propósito: promover 

um sentimento de comunidade entre vizinhos. Para tanto, propõe-se uma análise do aplicativo 

em questão, seus mecanismos de funcionamento, seus discursos de propósito, abrangência de 

impacto e desafios para a entrega de seu objetivo último, alinhado ao entendimento na visão 

dos usuários, suas experiências, motivações e inspirações para utilização o Tem Açúcar?.  

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

  

Observar e identificar estruturas, padrões e hábitos em redes sociais virtuais tem sido 

tarefa tradicionalmente desafiadora, pois pede o mapeamento de interações humanas complexas 

entre numerosos indivíduos. Uma das principais unidades de análise desta pesquisa reside 

precisamente na conexão entre comportamento individual e coletivo, isto é, relacionar 

comportamentos “micro” com comportamentos “macro”. 

                                            
2 Disponível em: <http://www.temacucar.com>. Acesso dia 20/01/2018. 
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Há diversos desafios operacionais para manter viáveis os modelos de estabelecer trocas 

“alternativos” ao tradicional modelo de mercado. Baseada na premissa do consumo entre pares, 

a economia colaborativa demanda que seus usuários depositem uma quantidade considerável 

de confiança nas pessoas e nas plataformas com as quais lidam. O aplicativo Tem Açúcar? opera 

atualmente em aproximadamente 10 mil bairros e registra atividades em todos os estados do 

país, seja em metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, seja em cidades com menor 

densidade demográfica. Por se tratar de uma proposta que promove a interação entre pessoas 

que não necessariamente se conhecem, através de perfis que podem ou não conter informações 

verossímeis, o aplicativo Tem Açúcar?, como a maior parte dos aplicativos de economia 

colaborativa, tem como desafio oferecer um ambiente virtual seguro, capaz de transmitir a 

confiança de que as interações entre os usuários são mediadas, formalizadas e passíveis de 

identificação. Assim, a confiança vem sendo tratada como o principal elemento dessa 

alternativa econômica (BOTSMAN; ROGERS, 2011; ZERVAS et al., 2015; 

SUNDARARAJAN, 2016) e o “lubrificante social” dos negócios baseados na relação de 

consumidor para consumidor (ARROW, 1974).  

O objetivo principal da pesquisa é discutir a problemática da confiança nas plataformas 

de consumo colaborativo, tomando por objeto as relações de troca do aplicativo Tem Açúcar?. 

A plataforma apresenta-se como uma intermediária que facilita as relações de troca entre 

vizinhos, mediando a comunicação para empréstimo, troca ou doação de objetos e/ou serviços.  

Identificar as relações de confiança nos usuários do aplicativo de troca é fundamental 

não só para entender como as redes sociais e de troca se formam a partir da ferramenta, mas 

especialmente para o entendimento da formação de acordos sociais implícitos nas sociedades 

contemporâneas: o que faz uma pessoa acreditar que um desconhecido irá agir conforme uma 

expectativa acordada? 

O que se pretende é, portanto, compreender como aplicativos tecnológicos como o 

supracitado podem ter uma utilidade pública. O compartilhamento entre pessoas desconhecidas 

implica graus mais elevados de risco, e muitos dos intercâmbios neles propostos são bastante 

íntimos – ir a casas de estranhos para trabalhar ou comer alimentos preparados por cozinheiros 

desconhecidos. Assim, vale debruçar-se sobre o modo como as plataformas e os usuários 

desenvolvem estratégias para reduzir esses riscos e aumentar a confiança e reputação, como é 

o caso da publicação de informações sobre os usuários por meio de feedback e classificações 

(SCHOR, 2014). 
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Em suma, o projeto de pesquisa aqui apresentado tem a intenção de investigar e 

responder à seguinte pergunta: Como se constroem os laços sociais nas transações 

intermediadas pela plataforma de economia colaborativa Tem Açúcar?  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal da pesquisa é discutir a problemática dos laços sociais nas 

plataformas de consumo colaborativo, tomando por objeto as relações de troca do aplicativo 

Tem Açúcar?. Para tanto, os parâmetros da supracitada performance estarão ancorados na 

percepção e construção de confiança na materialização da mesma na forma de encontros 

presenciais para realização da troca do objeto, seja ele empréstimo ou doação.  

Para além do objetivo central da presente proposta de pesquisa, apresentam-se mais 

quatro objetivos específicos. O primeiro deles se refere a identificar de que maneira os usuários 

percebem a premissa básica do aplicativo e, de fato, compartilham do desejo de criar sociedades 

que desperdicem menos, sejam mais sustentáveis e socialmente conectadas. O segundo objetivo 

específico trata do diagnóstico da confiança entre os usuários recorrentes do aplicativo Tem 

Açúcar?. Dar continuidade a esta indagação trazendo questão (ões) específica (s). O terceiro 

objetivo é compreender a percepção de reciprocidade nas interações entre os usuários, isto é, 

investigar os valores e os sentimentos que impulsionam ou impedem uma ação de dar, receber 

ou retribuir. Finalmente, o quarto objetivo específico é o de identificar quais são os objetos e 

serviços mais comumente demandados e trocados pelos usuários do aplicativo, com vistas a 

entender como o tipo ou o significado desses objetos se relaciona com o tipo ou o significado 

das interações e trocas sociais. 

 

 

1.3 DELIMITAÇÃO 

  

Este projeto estará focado na análise do aplicativo de trocas, empréstimo e doações Tem 

Açúcar? e seu impacto no comportamento de consumo e, especialmente, na relação entre 

confiança e economia colaborativa. Por se tratar de uma investigação eminentemente empírica, 

o locus de observação desta pesquisa se concentra no município do Rio de Janeiro e região 

metropolitana, e se ocupa, portanto, de investigar a dinâmica, os discursos, hábitos, e 

comportamentos dos usuários do aplicativo em questão.  
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Finalmente, o universo populacional da presente pesquisa consiste de jovens adultos, 

com idades entre 25 e 40 anos, com residência na região metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro e ativos no mercado de trabalho (empregados, autônomos ou em situação momentânea 

de desemprego).  

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Produção de resíduos sólidos, poluição, desperdício de recursos. Os argumentos que 

impulsionaram o surgimento e expansão da economia colaborativa possuem em comum o tema 

da sustentabilidade. Do ponto de vista social, a percepção dominante é que em um mundo com 

crescimento considerável de sua população será fundamental uma gestão mais eficiente dos 

recursos disponíveis (GANSKY, 2010). O argumento econômico que motiva a colaboração, 

por sua vez, está centrado na valorização do acesso a bens e serviços em detrimento da posse e 

na descrença em modelos e instituições financeiras tradicionais (BOTSMAN; ROGERS, 2011). 

Há ainda a motivação das facilidades possibilitadas pelas tecnologias, por serem capazes de 

mediar relacionamentos, transações, eliminar intermediários a partir da revolução digital e do 

acesso amplo à internet (SUSTER, 2013). 

Há no senso comum o eco dessas visões de mundo descritas acima e uma das 

consequências é o surgimento de projetos, programas e empreendimentos desenhados para 

colmatar os desafios de superpopulação, produção de lixo, gestão ineficaz de recursos. Muitos 

desses empreendimentos se manifestam como plataformas mediadoras de relações 

transacionais entre pares, algumas das quais são não monetizadas. 

Dentro dessa categoria de atividade da economia colaborativa é possível destacar outras 

plataformas internacionais. A NeighborgGoods3 é um tradicional website que publica listas de 

bens que as pessoas têm interesse em compartilhar, oferecendo-se como marketplace para 

interação peer-to-peer. Nesse sentido, a plataforma apresenta atributos como perfil de usuário, 

espaços para revisão e atribuição de notas a usuários, privacidade e segurança de transações 

(KESSLER, 2015). Por sua vez, a startup de Amsterdã Peerby4 foi lançada oficialmente em 

2012 por Daan Weddepohl, também com o propósito de encurtar a distância entre vizinhos por 

meio da troca, do empréstimo e do compartilhamento de objetos, uma opção mais moderna e 

que funciona tanto por website quanto por aplicativo – seu diferencial em relação a plataformas 

                                            
3 Disponível em: <http://www.neighborgoods.net>. Acesso em: 18 mar. 2018. 
4 Disponível em: <https://www.peerby.com>. Acesso em: 18 mar. 2018. 

http://www.neighborgoods.net/
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semelhantes diz respeito a como os usuários se conectam. O usuário que pega emprestado não 

pode filtrar outros usuários no mapa, pode apenas lançar sua demanda a usuários 

geograficamente próximos. Assim, a interação e os relacionamentos através da Peerby são bem 

diferentes e mais amplos do que em outras plataformas do tipo (YUNHE, 2017). 

Outra plataforma internacional de destaque é a inglesa Streetbank5, fundada em 2010 

pela dupla Sam Stephens e Ryan Davies com o objetivo de promover uma existência mais 

sustentável. Conectando vizinhos que querem emprestar, pegar emprestado ou compartilhar 

seus pertences, a Streetbank tem duas missões maiores: curtir as coisas por mais tempo e curtir 

mais os vizinhos (YUNHE, 2017).  

Inserida nessa mesma categoria e criada com o objetivo de aproximar vizinhos e 

promover consumo consciente, o Tem Açúcar?, aplicativo capitaneado pela empreendedora 

Camila Carvalho, foi lançado em 2014 originalmente na forma de uma landing page, isto é, um 

site de página única, para dois anos depois se transformar em aplicativo e alcançar mais de 150 

mil usuários em todo o Brasil e outros 23 países. Em 2018, enfrentando desafios e obstáculos 

de empreender, o aplicativo se encontra operacional, ainda que sob ameaça de interrupção. A 

plataforma, que intermedia doações, trocas e empréstimo de objetos, ainda não encontrou o 

modelo adequado de monetização, um modelo que possa responder ao mesmo tempo às 

demandas de manutenção do aplicativo e às premissas da economia colaborativa e do consumo 

consciente. 

Com quatro anos de existência, o Tem Açúcar? manifesta uma leitura de mundo que 

identifica o distanciamento entre as pessoas como oportunidade e se propõe a ser um 

intermediário para uma possível reaproximação, em nome de transações mais conscientes de 

bens, combatendo a compra e a aquisição “desnecessárias” e promovendo confiança. Trata-se 

da plataforma de compartilhamento de bens mais difundida no Brasil, com volume de 

transações considerável. Até meados do segundo semestre do ano de 2017 o aplicativo já 

possuía aproximadamente 150 mil usuários em mais de 10 mil vizinhanças, acumulando uma 

economia de aproximadamente 7,8 milhões de reais (AUTOSUSTENTÁVEL, 2017) e, por 

isso, campo fértil para um estudo mais profundo sobre seu modo de operação. 

Finalmente, a relevância do estudo aqui apresentado reside também em prover destaque 

à solidificação e expansão do ecossistema de economia colaborativa na cidade do Rio de Janeiro 

e região metropolitana. 

                                            
5 Disponível em: <https://www.streetbank.com>. Acesso em: 18 mar. 2018. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico está organizado em quatro partes distintas. A primeira é referente 

à economia colaborativa, uma vez que se trata do tema principal em que esta pesquisa se situa. 

A segunda parte é dedicada ao conceito de consumo colaborativo, que também define as 

origens, o embasamento e a perspectiva macro do trabalho. A terceira parte adentra nas questões 

mais específicas de conceituação das relações de confiança na economia colaborativa; e, por 

fim, trabalha-se o aporte da perspectiva de dádiva e da reciprocidade por consistir em uma 

leitura sociocultural da economia e das trocas de bens. 

 

 

2.1 ECONOMIA COLABORATIVA 

 

Economia colaborativa, consumo colaborativo, economia da partilha: são numerosos os 

nomes existentes para definir esse modelo centrado na partilha de recursos e com a utilização 

de novas tecnologias. Eles se distinguem do modelo tradicional por um ponto em comum 

essencial: distribuem o poder no sentido em que este não está mais nas mãos das grandes 

instituições, mas nas mãos dos indivíduos e das comunidades que formam uma rede, 

fundamentada no coletivo (BOTSMAN; ROGERS, 2011). 

A economia colaborativa é descrita como um modelo econômico construído ao redor de 

redes conectadas de indivíduos e comunidades (BOTSMAN; ROGERS, 2011). A ideia central 

da economia colaborativa é repensar o uso de bens e serviços, através de práticas e um modelo 

econômico organizados em redes e comunidades de uso. Nesse sentido, o campo de aplicação 

deste novo modelo é grande e leva em conta o conjunto de procedimentos de troca, de partilha, 

de troca ou empréstimo de recursos entre pessoas ou empresas. Os recursos da economia 

colaborativa se traduzem em uma modificação de hábitos de consumo e também na maneira de 

produzir, financiar ou aprender (OWYANG, 2015). 

Como contraponto, Belk (2010) aborda o tema como ação e processo de distribuição do 

que se possui com outras pessoas para que possam usar, e também como ação e processo de 

recebimento de coisas de outras pessoas para uso. Trata-se, portanto, de um processo não 

necessariamente recíproco de comportamento favorável à sociabilidade e que acontece com 

mais frequência entre familiares, parentes e amigos, descrito como "partilha interna" (BELK, 

2010), enquanto, no caso de um processo que acontece entre pessoas estranhas, que não se 

conhecem, esse acontecimento é descrito como "partilha externa". 
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É notável que no modelo novo que esta pesquisa propõe a abordar exista uma 

horizontalidade. Trata-se de uma rede sem hierarquia definida, que reduz ao mínimo a ação de 

intermediários entre duas partes em uma transação. Assim, o único verdadeiro intermediário 

necessário é a plataforma por meio da qual os "pares" irão se comunicar. 

Um dos principais segmentos da economia colaborativa é o consumo colaborativo, 

termo cunhado por Algar (2007), que o definiu como um movimento comum entre 

consumidores que colaboram para trocar bens e serviços (ALGAR, 2007). O termo é revisitado 

também por Rachel Botsman e Roo Rogers (2011) na segunda década dos anos 2000, afirmando 

que o consumo colaborativo é um modelo que favorece o uso em detrimento da posse, da 

propriedade, permitindo otimizar os recursos por meio da partilha, troca, revenda, locação, 

empréstimo ou doação de bens e serviços (BOTSMAN; ROGERS, 2011). 

A economia colaborativa tem uma premissa central e atua como movimento em rede, 

sendo considerada mais ágil, mais equilibrada e mais barata do que outras formas de economia 

(BOTSMAN; ROGERS, 2011). Sua premissa central é o crowdsourcing, uma prática de 

obtenção de informação ou contribuição para uma tarefa ou projeto a partir da participação e 

envolvimento de diversas pessoas, voluntárias ou pagas, normalmente à distância e trabalhando 

em rede. Assim, em rede, a economia colaborativa atua a partir do engajamento civil, da 

colaboração em massa, da inovação aberta, das comunidades on-line, de negócios sociais e 

muitas outras formas (MASELLI et al., 2016).  

A economia colaborativa apresenta quatro categorias amplas de atividade (SCHOR, 

2014), todas elas tendo em comum a relação de peer to peer, com o intuito de obter, oferecer e 

compartilhar acesso a bens e serviços (HAMARI et al., 2015): recirculação de bens; utilização 

de bens duráveis; intercâmbio de serviços; e compartilhamento de atributos produtivos.  

Na economia colaborativa a recirculação de bens, primeira categoria acontece a partir 

de páginas de internet que promovem transações entre usuários. Esse modelo de economia 

colaborativa foi impulsionada pelo site eBay: o site reduz os custos de transação 

tradicionalmente altos dos mercados secundários. E, também, no eBay, as informações sobre 

reputação dos vendedores são obtidas por crowdsourcing (SCHOR, 2014), ou seja, 

compradores avaliam os vendedores reduzindo assim os riscos de transacionar com estranhos 

– o principal exemplo no Brasil é o Mercado Livre. Quanto à atividade de utilização de bens 

duráveis, outra categoria da modalidade de econômica colaborativa, ela se dá por meio de 

plataformas que facilitam o acesso ao uso de carros (ZipCar), sofás (Couchsurfing) ou bicicletas 

(VéloLib). Essa categoria de atividade da economia colaborativa manifesta também iniciativas 



9 
 

 

não monetizadas que promovem o compartilhamento de bens duráveis, tais como o Tem 

Açúcar? ou a plataforma holandesa Peerby.  

No que tange ao intercâmbio de serviços, terceira categoria identificada por Schor 

(2014), é possível notar que são plataformas multilaterais em que a unidade de troca 

normalmente é o tempo, e a premissa principal é a coincidência de interesses entre os usuários. 

Um exemplo de plataforma de intercâmbio de serviços que usa o tempo como moeda de troca 

é a brasileira Bliive. Através dessa plataforma, usuários podem disponibilizar o tempo livre 

para ensinar ou aprender algo. O usuário que executa um serviço é pago com uma moeda de 

tempo que pode ser usada dentro da própria plataforma, para consumo de qualquer experiência 

de aprendizado. 

A quarta e última categoria de atividade da economia colaborativa (SCHOR, 2014) trata 

do compartilhamento de atributos (vide P2PU - Peer to Peer University 6 ) ou espaços 

produtivos, tais como coworkings (vide Goma7, Templo8, Nex Coworking9 e WeWork10). 

Segundo Botsman e Rogers (2011), a confiança é o principal elemento dessa alternativa 

econômica, a que se chama de economia colaborativa. Um dos principais desafios da economia 

colaborativa é, portanto, o desenvolvimento e também a manutenção da confiança em 

plataformas digitais.  

 

 

2.2 CONSUMO COLABORATIVO 

  

As pesquisas sobre consumo são diversas e normalmente aparecem em múltiplas 

disciplinas científicas. A partir dessas pesquisas é possível notar alguns padrões sociais, 

econômicos e ainda psicológicos do consumo. Entre os padrões normalmente identificados no 

hábito de consumo se encontra aquele que existe para dar prazer ao indivíduo por meio do 

objeto. Esse tipo de consumo, chamado hedonista, porque se manifesta nas compras ligadas ao 

prazer, é um conceito sentimental e espontâneo. (ODABASI, 1999). Nesse contexto, o consumo 

hedonista se refere aos aspectos subjetivos e estéticos, e significa um universo onde os produtos 

aparecem como símbolos (SUBHASHINI, 2006). 

O consumidor moderno, segundo Baudrillard (1996), vive um círculo vicioso de 

                                            
6 Disponível em: <https://www.p2pu.org/en>. 
7 Disponível em: <http://goma.org.br>. 
8 Disponível em: < https://www.templo.cc/>. 
9 Disponível em: <https://nex.work/rio>. 
10 Disponível em: < https://www.wework.com/pt-BR/>. 

https://www.p2pu.org/en%3e
http://goma.org.br/
https://nex.work/rio%3e.
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satisfação e frustração, dado o hábito recorrente de consumo hedonista. Entretanto, há também 

a definição do consumo como meio de formação de identidade, em que marcas e produtos se 

manifestam como signos que retratam o engajamento com uma existência social, uma 

autodenominação, um caráter que reflete identidade (ODABASI, 1999). 

Ainda que sujeito a muitas controvérsias e debates, o conceito de consumo colaborativo 

pode ser considerado como fenômeno social (ERTZ; DURIF; ARCAND, 2015), isto é, como 

prática em que pessoas coordenam a aquisição e a distribuição de um recurso tangível ou 

intangível em troca de um valor ou compensação, incluindo escambo, transação, troca, 

empréstimo, entre outras (BELK, 2014). Trata-se, ainda, de uma atividade baseada na 

valorização do acesso em detrimento da propriedade, sendo posicionada como categoria 

inserida no contexto macro de economia colaborativa (HAMARI et al., 2015).   

Diferentemente de Ertz, Durif e Arcand (2015), Hamari et al. (2015) conceituam o 

consumo colaborativo como fenômeno essencialmente tecnológico em que tanto a oferta quanto 

o uso de recursos se veem intimamente conectados por redes de pares, se manifestando por 

meio da obtenção, doação ou partilha de acesso a bens e serviços por uma comunidade on-line. 

Em teorias sociológicas recentes sobre esse tema, o consumidor é visto como cuidadoso 

construtor da própria identidade, como interface da própria personalidade, das relações sociais 

e do contexto externo (ABDELAL et al., 2003). Nesse sentido, os produtos consumidos por um 

indivíduo revelam mais sobre uma identidade desejada do que uma identidade verdadeira 

(SCHAU; GILLY, 2003), reforçando o consumo como atividade que expõe o indivíduo, seja 

ele mais ou menos consciente. 

Assim, é possível afirmar que a identidade é algo que conecta a personalidade de um 

indivíduo com um ambiente social ao longo do tempo. Quando uma identidade é compartilhada, 

seja entre vizinhos de prédio, bairro, cidade – ou aplicativo –, há um senso de pertencimento e, 

ainda, de solidariedade no consumo colaborativo (BELK, 2007). 

 

 

2.3 CONFIANÇA NA ECONOMIA COLABORATIVA 

 

O conceito de confiança, central no paradigma das trocas, é objeto de diversas pesquisas 

em ciências sociais. Ela é definida como um traço de personalidade (ROTTER, 1967), um 

cálculo de risco (WILLIAMSON, 1993), ou uma produção institucional (QUÉRÉ, 2001). No 

campo das ciências de gestão, ela suscita diversas pesquisas, especialmente no que se refere ao 

comportamento do consumidor e sua relação com uma marca (FOURNIER, 1998; FRISOU, 
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2000).  

Para Botsman e Rogers (2011), o principal elemento dessa alternativa econômica é a 

confiança – entendimento, também, compartilhado por outros autores (ZERVAS et al., 2015; 

SUNDARARAJAN, 2016). A economia colaborativa se inscreve em um duplo movimento de 

afastamento de intermediários e reintermediação (BOREL et al., 2015). Dessa forma, os pares 

são colocados em relação direta (afastamento de intermediários), ainda que essa relação seja 

mediada por plataformas (reintermediação) que organizam os encontros e favorecem as trocas.  

A ligação direta entre pares é, portanto, feita por um terceiro que, sem tomar parte na 

troca, serve de mediador. Como reforça Möhlmann (2016), a relação entre consumidor e 

empresa é substituída por uma relação tripla, na qual a empresa faz um papel de intermediário 

na transação. Neste sentido, as empresas normalmente apostam na reputação pessoal e buscam 

estabelecer a posição de elemento que garante a transação resolvendo assim a questão da 

incerteza e promovendo o engajamento na relação por meio da plataforma (GURVIEZ; 

KORCHIA, 2002). 

Entretanto, admite-se que o comércio on-line implica sempre, da parte do consumidor, 

a aceitação de uma certa vulnerabilidade. A assimetria de informação inerente a esse tipo de 

situação é capaz de gerar comportamentos oportunistas (AKERLOF, 1970), o que leva alguns 

autores a enfatizarem o caráter fundamental da confiança nessa modalidade de troca. Grande 

parte dos relacionamentos transacionais é caracterizada por alguma forma de assimetria de 

informação (KINGSLEY; GRAY; SURI, 2015). Ainda que algumas plataformas busquem 

reduzir tal assimetria oferecendo mais informações sobre a reputação de usuários e suas trocas, 

é possível argumentar que plataformas restringem acesso à informação sobre potencial de lucro 

em transações, limitando tomadas de decisão (ROSENBLAT; STARK, 2016). Além disso, 

plataformas também controlam (em muitos casos) os termos das trocas, negando ao usuário 

provedor (pessoas que oferecem serviços e/ou produtos) a oportunidade de barganha, de 

estabelecimento de preços pelos serviços prestados (ROGERS, 2015). A fim de construir uma 

confiança suficiente, plataformas colaborativas têm como opção reforçar a confiança na 

organização, de modo a facilitar a transferência da confiança na direção de terceiros. A 

plataforma oferece então uma infinidade de ferramentas que permitem aos usuários mais 

reticentes validar elementos que certificam a segurança do procedimento (SUNDARARAJAN, 

2016). 

A economia sem intermediários, baseada na premissa do consumo entre pares, demanda 

também que seus usuários depositem uma quantidade considerável de confiança nas pessoas e 

nas plataformas com as quais lidam. Essa confiança, considerada como o principal lubrificante 
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social para trocas (ARROW, 1974), se mostra como o principal fator de sucesso de longo prazo 

para negócios baseados no consumo de consumidor para consumidor (C2C), pois, ainda que os 

argumentos pragmáticos a favor da economia colaborativa sejam suficientemente fortes 

(GANSKY, 2010), a confiança é entendida como elemento-chave, como "cola social" que 

permite o funcionamento dessa nova alternativa de economia com o mínimo de fricção (RINNE 

et al., 2013). 

Por sua vez, o desenvolvimento e a manutenção da confiança dependem diretamente do 

contexto no qual estão inseridos (STOLLE, 2002) e também da variação a que uma confiança 

está submetida, uma vez que não se trata de um relacionamento absoluto e que é impactado pela 

entrega ou execução de uma ação específica de uma das partes para que a outra nutra confiança 

(GRANDISON; SLOMAN, 2000). 

O perfil do usuário é um exemplo de ferramenta que confere segurança aos 

procedimentos de troca por meio de plataforma, pois limitam o anonimato na transação. 

Atualmente é possível notar que as plataformas de economia colaborativa disponibilizam e 

compartilham muitas informações que buscam diminuir o anonimato dos pares, para além de 

multiplicar informações referentes às transações, de modo a garantir a coincidência ideal de 

interesses entre os pares e reduzir a assimetria de informação. Outra ferramenta de construção 

e comunicação de confiança é o sistema de reputação dos participantes na plataforma. Esses 

sistemas de reputação permitem que cada um dos participantes troque apreciações mútuas com 

a comunidade usuária da plataforma no que se refere à qualidade das trocas realizadas e ao 

comportamento dos pares (RESNICK et al., 2000).  

Em suma, as plataformas inseridas no contexto de economia colaborativa que 

promovem trocas entre pares excluem o fato da garantia, que é habitualmente ligada a uma 

transação tradicional. É possível levantar a hipótese de que a garantia das trocas se desenvolva 

a partir da confiança entre pares que é construída a partir das relações interpessoais. Essa 

hipótese é reforçada pelo fato de a economia colaborativa normalmente implicar o nascimento 

de relações interpessoais off-line, como nota Möhlmann (2016).  

No que se refere ao contexto on-line, trata-se de um cenário bastante peculiar para a 

investigação da confiança, pois as interações digitais, entendidas como uma mistura complexa 

entre pessoas e tecnologia (FRIEDMAN et al., 2000), ocorrem através de ambientes virtuais 

em que indivíduos se relacionam, sem intermediários, uns com os outros (GOLBECK, 2009). 

Esse cenário inteiramente novo possibilita que a confiança possa ser constantemente negociada. 

A internet, na condição de ambiente no qual regras convencionais e conhecimento cotidiano 

não necessariamente se aplicam, acaba por tornar propícia a percepção de que se trata de um 
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ambiente de risco, de disputa por confiança e reputação constante, especialmente no que tange 

a comércio eletrônico (RUTTER, 2001). 

Assim, em transações de peer-to-peer, através de plataformas digitais, a confiança é 

crucial, pois os usuários precisam gerenciar o risco de cada transação sem que para isso possam 

contar com a presença de um terceiro envolvido ou autoridade (XIONG; LIU, 2002). Nesse 

sentido, a centralidade da confiança na economia colaborativa gira em torno de dois fatores: a 

natureza impessoal dos ambientes on-line e assimetria de informação inerente em qualquer 

transação digital (FINLEY, 2013). A ausência de interação física, de contato presencial e 

pessoal impacta diretamente o processo de validação e autenticação de transações (KWAN; 

RAMACHANDRAN, 2009), enquanto a assimetria de informação impacta o desconhecimento 

sobre a identidade real dos pares usuários e a qualidade real dos bens ou serviços envolvidos na 

transação, gerando maior risco de venda oportunista (PAVLOU; GEFFEN, 2004). 

Fundamental em momentos de risco, incerteza e interdependência (BELDAD et al., 

2010), a confiança assume protagonismo na economia colaborativa, pois esses três cenários são 

muito comuns em plataformas que intermediam relações de consumo entre pares. Há um risco 

claro em oferecer seu sofá para estranhos, alugar sua casa de veraneio para turistas estrangeiros, 

entrar no carro de um motorista de aplicativo ou ainda contribuir financeiramente para projetos 

de impacto social que talvez nunca saiam do papel. As preocupações acima descritas são muitas 

vezes o principal empecilho ao engajamento de novos usuários na economia colaborativa 

(KATZ, 2015). 

A confiança, definida como vulnerabilidade voluntária (MAYER; DAVIS; 

SCHOORMAN, 1995), é a vontade de uma pessoa em acreditar que outra pessoa irá agir 

conforme uma expectativa pré-acordada, sem que para isso precise ser supervisionada por um 

terceiro ou instituição. Ela é baseada em diferentes mecanismos que influenciam diretamente o 

sistema de crenças de cada indivíduo. No que toca a pesquisa aqui presente, é interessante 

abordar esse tema a partir de quatro ângulos: Crenças e confiança para com o vendedor 

(provedor de serviço e/ou produto); Crenças e confiança para com o comprador (usuário); 

Crenças e confiança para com a plataforma; e Crenças e confiança para com a comunidade. 

Em se tratando do primeiro ângulo, aquele que se refere a crenças e confiança para com 

o vendedor – aqui descrito como provedor de serviço e/ou produtos –, diversos estudos colocam 

a reputação do provedor como elemento que influencia diretamente as crenças de confiança dos 

usuários (BENTE et al., 2012). Através de sistemas de reputação ,tais como mecanismos de 

feedback, avaliações por pontos e revisões por escrito, é possível notar o impacto positivo de 

indicadores de reputação no comportamento e no engajamento do usuário (BA; PAVLOU, 
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2002). A reputação é um elemento sensível da confiança do usuário e sofre impactos bastante 

específicos. O impacto de uma revisão negativa é muitas vezes maior do que o de uma revisão 

positiva (BA; PAVLOU, 2002), bem como uma revisão deliberadamente positiva e desonesta 

gera também impactos nocivos à reputação de uma plataforma. Outros fatores influenciam por 

demais a reputação, tais como a experiência interativa de uma plataforma, o uso de vídeos e a 

qualidade da informação disponível, evidenciando a importância desse elemento para a 

confiança do usuário no vendedor (provedor de serviço e/ou produto). 

Com relação a crenças e confiança para com o comprador (usuário da economia 

colaborativa), é possível afirmar que reputação é ainda o elemento central e que não só 

avaliações por pontos e revisões escritas geram impacto na confiança para com o comprador, 

mas também a verificação e a sinalização. Em outras palavras, o comprador que pode ser 

identificado a partir de uma foto, um endereço de e-mail ou número de telefone, e que pode 

sinalizar sua popularidade em redes sociais, acaba por gerar maiores oportunidades de 

confiança (MITTENDORF, 2016). A criação de confiança entre comprador e vendedor, 

conforme se pode notar, depende de diversos elementos característicos, porém entre eles um se 

destaca: mecanismos de verificação de reputação. 

O desenvolvimento de confiança para com plataformas que intermediam as relações de 

consumo da economia colaborativa parece depender de medidas de segurança do usuário e da 

transação (ZHANG et al., 2014). Proteção à privacidade, medidas de autenticação e garantias 

oferecidas pela plataforma contribuem diretamente para confiança do usuário. É possível notar 

que plataformas que fizeram um movimento para oferecer mais qualidade de serviço e 

segurança para seus usuários gozaram de maior confiança, enquanto plataformas que não 

podem ou decidem não oferecer garantias sobre transações acabam por viver a desconfiança de 

usuários. Outros fatores também influenciam diretamente na construção de confiança para com 

plataformas: qualidade do site, usabilidade, estética, tecnologia e apelo emocional (GREGG; 

WALCZAK, 2010), bem como o reconhecimento de qualidade por parte de instituições e 

terceiros (KANG et al., 2016). 

Finalmente, o último ângulo se refere a crenças e confiança para com a comunidade 

gerada e alimentada pela economia colaborativa. Neste campo, é possível afirmar que as 

interações sociais entre os membros de uma comunidade acabam por impactar diretamente a 

confiança dos indivíduos nessa mesma comunidade (CHEN et al., 2009). 
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2.4 RECIPROCIDADE 

 

A compreensão das influências que alimentam a economia colaborativa demanda uma 

análise ampla, que dê conta de uma corrente de pensamento das ciências sociais: a economia 

da dádiva. Essa corrente não trata somente de formas não monetárias de trocas, mas também de 

formas de produção, de educação e consumo colaborativo. O paradigma (antropológico) da 

dádiva considera que os indivíduos são, antes de mais nada, seres sociais e políticos que buscam 

reconhecimento como doadores, e a sociedade se organiza ao redor de uma obrigação tripla de 

dar, receber e retribuir (MAUSS, 1974). As dádivas (objetos, bens, serviços, etc.) em circulação 

nutrem alianças e relações pelo endividamento positivo e mútuo entre as pessoas. Nesse sentido, 

os indivíduos são interdependentes e conectados entre eles por bens (as dádivas oferecidas) que 

circulam e que simbolizam o “espírito” do doador (MAUSS, 1974). 

Há também que se reconhecer uma corrente que trata da economia da dádiva high-tech 

(BARBROOK, 1998), que se desenvolveu no contexto do compartilhamento de arquivos via 

on-line. Essa corrente se caracteriza pela cooperação livre entre produtores e consumidores de 

conteúdo, associados sem que haja espera por contrapartida monetária. O reconhecimento nesse 

caso passa pela identificação de talentos e méritos dos pares, de maneira igualitária. É possível 

compreender essa cultura como uma combinação entre coletivismo e individualismo, na qual a 

dádiva é o que torna o indivíduo um "herói" aos olhos de seus pares, implicando assim uma 

assimetria de relações de poder (BERGQUIST; LJUNGBERG, 2001). 

Os pontos mais importantes que conectam a economia da dádiva e a economia 

colaborativa se articulam ao redor da primazia das relações interpessoais e do valor da conexão 

sobre as relações instrumentais e funcionais, sobre o valor dos bens em si e, finalmente, ao 

redor do conceito de propriedade como sendo, antes de tudo, uma rede de relações sociais que 

estabelece a primazia do uso antes da posse individual e exclusiva. Na prática, a economia da 

dádiva influencia a produção colaborativa (atividade de trabalho como prazer de fazer, com o 

outro), o consumo colaborativo (dar e emprestar objetos entre pessoas a partir de plataformas 

na internet), cooperativas de produção e consumo local (dar, receber e retribuir entre próximos 

ou estranhos, em equilíbrio entre produtores e consumidores), partilha de tempo, saber, 

conhecimento e competências on-line e off-line. 



16 
 

 

3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são apresentados e descritos todos os aspectos relevantes e necessários 

para buscar o conhecimento objetivo proposto por essa pesquisa, e, além disso, uma 

apresentação detalhada do método de pesquisa selecionado para tratar os objetivos e colmatar 

todos os propósitos desejados.  

De forma a entregar o objetivo central e objetivos intermediários da presente pesquisa, 

a abordagem metodológica partiu da análise bibliográfica e propôs o uso de metodologia de 

pesquisa qualitativa. Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a 

representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da compreensão 

de um grupo social (GOLDENBERG, 2001). 

No intuito de explicar a mecânica de funcionamento do aplicativo Tem Açúcar?, foi 

realizada uma netnografia que inscreveu a pesquisadora no universo observado. Assim, para 

apresentar a experiência de uso do Tem Açúcar?, foram feitas descrições de suas 

funcionalidades, sob o ponto de vista do usuário, assim como registros de uma experiência 

pessoal da pesquisadora como usuária. Com o objetivo de compreender os sujeitos de estudo, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas para identificar o comportamento dos usuários do 

aplicativo em questão. Cabe dizer que o referencial teórico foi norteador da construção de 

questionário e roteiro das 9 (nove) entrevistas realizadas.  

 

 

3.1 APRESENTAÇÃO E DEFINIÇÃO DO MÉTODO 

 

Vergara (2000), ao falar sobre metodologia, apresenta um modelo em que são 

apresentados dois aspectos diferenciados, porém complementares, quanto aos fins e meios 

estudados. Na primeira fase de pesquisa do presente estudo se desenvolve a metodologia a partir 

da análise do fim de forma descritiva. Segundo Vergara (2000, p. 53), “a pesquisa descritiva 

expõe as características de determinada população ou fenômeno, estabelecendo correlações 

entre variáveis”; neste caso, o instrumento em avaliação será a validação das características de 

confiança a partir do referencial teórico alinhado à motivação do uso do aplicativo Tem 

Açúcar?.  

Para tanto, propõe-se a utilização de método de pesquisa qualitativa com entrevistas 

semiestruturadas, técnica que requer que o pesquisador proporcione situações de contato, ao 

mesmo tempo formais e informais, de forma a “provocar” um discurso mais ou menos livre, 
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mas que atenda aos objetivos da pesquisa e que tenha significado no contexto investigativo 

(DUARTE, 2004). Além do desafio da técnica, o método de pesquisa com entrevistas 

semiestruturadas apresenta diversas vantagens, tais como: (i) possibilidade do entrevistado 

discorrer sobre o tema proposto; (ii) elasticidade quanto à duração, permitindo uma cobertura 

mais profunda sobre o tema proposto; (iii) os entrevistados podem se expressar melhor falando 

do que por escrito; (iv) possibilidade de utilização de recursos visuais como cartões, fotografias, 

deixando-o mais a vontade para se lembrar de fatos.  

Quanto ao meio, a investigação irá assumir aspectos de pesquisa de campo, que segundo 

Vergara (2000, p. 53) apresenta-se como “investigação empírica realizada no local onde ocorreu 

o fenômeno”, utilizando o método de pesquisa netnográfica. O trabalho netnográfico aborda, 

no meio on-line, o estudo de fatos, eventos e relações a partir de diversas ferramentas, tais como 

a hermenêutica, a observação participativa, o aprendizado participativo ou, ainda, a pesquisa 

interpretativa.  

Entendida como observação holística dos modos, ritos e fenômenos sociais, a etnografia 

é, portanto, uma abordagem antropológica para fins de descrição sobre manifestações materiais 

e imateriais de etnias designadas. É uma disciplina da etnologia, que compreende o saber 

científico e sistemático sobre o outro. É possível notar que a materialização de uma etnografia 

compreende um período longo de dedicação à observação, tempo necessário para que o 

pesquisador possa coletar, interpretar, traduzir e validar significados da forma mais fidedigna 

possível. 

Sabendo que um dos sujeitos de estudo se encontra em ambiente digital, por se tratar de 

um aplicativo para smartphones, a pesquisa etnográfica será desenvolvida em um novo método 

de pesquisa, a "netnografia" (KOZINETS, 2010). Segundo Hine (2000), é sim possível que um 

etnógrafo, trancado em seu escritório e de frente para uma tela, explore o espaço social da 

internet e seja capaz de produzir uma descrição, uma etnografia (HINE, 2000). 

Tal etnografia, dita digital, considera a forma como se vive e pesquisa ambientes 

digitais, materiais e sensoriais, explorando metodologias e teorias de forma a produzir uma 

descrição ao mesmo tempo interativa e indutiva, que entende o papel do pesquisador em contato 

"mediado" com o sujeito de pesquisa e busca, da mesma forma que a etnografia clássica, 

interpretar, dar sentido. A netnografia se inscreve no campo dos estudos qualitativos e se apoia 

sobre uma comunidade para coletar seus dados. Assim como no método etnográfico clássico, o 

pesquisador é chamado a mergulhar em seu objeto de pesquisa.  

 



18 
 

 

3.2 SUJEITOS DE ESTUDO 

 

O objetivo central da pesquisa é, conforme ressaltado anteriormente, é discutir a 

problemática dos laços sociais nas plataformas de consumo colaborativo, tomando por objeto 

as relações de troca do aplicativo Tem Açúcar?, e identificar de que maneira os usuários 

percebem a premissa básica do aplicativo e compartilham o desejo de criar sociedades que 

desperdicem menos, mais sustentáveis e socialmente conectadas disseminando o consumo 

consciente entre seus usuários.  

Para tanto, propõe-se a abordagem de dois sujeitos essenciais para entregar uma 

validação completa e conclusiva. O primeiro dos sujeitos é o aplicativo Tem Açúcar?, que será 

analisado em todos os seus detalhes de trajetória, funcionamento, estrutura organizacional, 

proposta de valor e entrega.  

O segundo sujeito a ser abordado é o usuário do aplicativo, elemento fundamental para 

compreender o modus operandi do Tem Açúcar? e seus reais impactos nas relações econômicas 

e sociais.  

A partir dos dois sujeitos apresentados acima, entende-se que é possível produzir um 

estudo profundo e consequente sobre uma iniciativa ancorada na economia das trocas que atinge 

diretamente um público de mais de 80 mil pessoas e que pode servir de modelo para 

diagnosticar a relação do sentimento de confiança com o modelo econômico de colaboração. 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

3.3.1 Netnografia 

 

A coleta inicial de dados foi realizada por meio da observação do aplicativo e suas 

funcionalidades entre os meses de julho a setembro de 2018 em um processo observatório, 

interação da plataforma e de descrição das jornadas dos usuários, para compor a primeira etapa 

da pesquisa.  

Para tanto, durante o período estudado a pesquisadora, também, interagiu com a 

plataforma do Tem Açúcar? e seus usuários em diversas formas, seja doando, pedindo 

emprestado ou dando informações.  
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3.3.2 Entrevistas semiestruturadas 

 

A coleta de dados do segundo sujeito da pesquisa foi realizado através de um roteiro de 

entrevista, disponível no Apêndice A, com usuários entendidos como heavy users, no período 

de setembro a outubro de 2018. Entrevistas semiestruturadas, presenciais e à distância foram 

realizadas de modo a colher insumos sobre as experiências de uso da plataforma de 9 (nove) 

entrevistados. 

O roteiro da entrevista foi desenvolvido com base nas discussões desenvolvidas no 

referencial teórico. As questões norteadoras da entrevistas foram construídas para que o 

entrevistado percorresse um caminho, buscando coletar depoimentos que evidenciem a prática 

de cada usuário com o aplicativo, os obstáculos, escolhas e os sentimentos que seu uso desperta. 

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos, com o roteiro de pesquisa desenvolvido, os 

entrevistados foram convidados inicialmente a se apresentarem com nome, estado civil, idade, 

formação, e na sequência a compartilharem suas principais experiências como usuário do 

aplicativo, as relações criadas a partir das trocas, a refletirem sobre os limites da troca, seu 

entendimento sobre a principal função do aplicativo, entre outras reflexões. 

Para a construção da pesquisa foram identificados usuários do aplicativo, moradores da 

cidade do Rio de Janeiro e municípios dos arredores que conheçam e utilizem o aplicativo ou 

tenham “curtido” a página do Tem Açúcar? pela plataforma de rede social Facebook. Uma das 

seleções do público participante foi realizada pela plataforma do Tem Açúcar?, “pedindo uma 

mãozinha”. A mensagem em tom coloquial, o mesmo registro de fala utilizado pelos usuários 

cadastrados, foi postada para visualização em um raio de 2,1km de um endereço cadastrado no 

bairro de Botafogo – RJ convidando-os a participarem da pesquisa, com o seguinte texto: “Olá 

vizinhos, me chamo Natalia e estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado sobre o Tem 

Açúcar?, estou procurando usuários do aplicativo para entrevistar, quem topa participar de 

uma entrevista?” conforme a Figura 1 a seguir:  
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          Figura 1 - Tela convite para entrevistas 

                                                              Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  

                                                              Acesso em: 17 set. 2018. 

 

 

Além do convite realizado pela plataforma do Tem Açúcar?, para a segunda seleção do 

público participante, inicialmente por motivo de conveniência, foi escolhido um perfil de 

pessoas que tenham curtido ou interagido pelo menos uma vez pelo aplicativo, seja solicitando 

algum objeto ou emprestando. Seguindo essa premissa a construção da rede participativa 

também se estabeleceu pelas indicações realizadas ao final de cada entrevista.  

Diante do exposto do método da coleta de dados das entrevistas semiestruturadas foram 

realizadas 9 (nove) entrevistas, sendo 6 (seis) presenciais e 3 (três) à distância, que 

compartilharam suas experiências, percepções e manifesto para conclusão desta presente 

pesquisa. A distribuição demográfica dos entrevistados foi de 7 mulheres e 2 homens, sendo 8 

entre os 9 entrevistados com idade entre 30 e 40 anos, e 1 entrevistado com idade entre 20 e 30 

anos.  
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       Tabela 1 - Tabela demográfica 

 
                     Fonte: Elaborada pela autora 
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4. RESULTADO DA PESQUISA 

 

4.1 TEM AÇÚCAR?  

 

Eu enxergo a economia de compartilhamento como um processo inteligente, 

divertido, natural e necessário para um planeta que tem recursos finitos. Para a 

criação de novos bens, recursos naturais são extraídos de forma não renovável, 

gasta-se energia com transporte e produção, lixo é gerado e isso impacta socialmente 

trabalhadores que ganham cada vez menos – ou muitas vezes nada, o trabalho 

escravo – para dar conta de uma demanda sempre crescente. - Camila Carvalho 

(HYPENESS, 2015) 

 

Inspirado em plataformas estrangeiras de empréstimo, doação e troca de objetos, o Tem 

Açúcar? foi lançado em junho de 2014 e se baseia na premissa de que é “melhor usar do que 

ter”. Fundamentado em princípios de economia colaborativa e consumo consciente, apresenta-

se como o intermediário que facilita as relações de consumo (pela troca, empréstimo ou doação) 

entre vizinhos. O objetivo da plataforma é promover relações de vizinhança mais estreitas e 

despertar consciência para o consumo e meio ambiente através da ressignificação de objetos e 

menor geração de lixo. 

A história do Tem Açúcar? nasce de um incômodo sentido por Camila Carvalho, 29 

anos, ex-modelo natural do Rio de Janeiro e fundadora da plataforma. Antes de se tornar 

empreendedora social, ela foi estudante de Comunicação Social e Artes Cênicas, para depois 

ingressar na carreira de modelo e trabalhar para grandes marcas do mercado da moda no mundo 

todo. Em viagens por países como Índia e China, Camila teve contato com a diversidade cultural 

e especialmente com uma visível desigualdade social entre Ocidente e Oriente. (ÉPOCA 

NEGÓCIOS, on-line, 2015). 

O impacto de ter vivido e convivido com essa desigualdade impulsionou suas reflexões 

sobre o modo de funcionamento do capitalismo de consumo e especialmente as dinâmicas de 

poder, produção industrial, política e impactos ambientais. A expansão de consciência sobre os 

efeitos da economia de mercado motivou o interesse em estudar Design em Sustentabilidade 

pela instituição internacional Gaia Education e, posteriormente, a criação da plataforma em 

questão. (ÉPOCA NEGÓCIOS, on-line, 2015). 

Outro elemento motivador para a criação do Tem Açúcar? foi a percepção de que as 

relações de vizinhança estavam menos estreitas, menos sólidas. Essa mesma percepção havia 

sido fundamental para a criação de plataformas internacionais que foram fonte de estudo e 

referências para o Tem Açúcar?: a holandesa Peerby e a inglesa Streetbank. (O GLOBO, 2015) 
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Depois de passar por uma campanha de financiamento coletivo (matchfunding) em 

outubro de 2016, o Tem Açúcar? se transformou em aplicativo para smartphones e se tornou 

mais acessível e responsivo. (TEM AÇÚCAR?, 2016). A campanha contou com o apoio da 

empresa seguradora Youse e também com a contribuição individual de 395 pessoas, tendo 

arrecadado R$ 61.562,00 (sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais). 

(BENFEITORIA, on-line, s/d, n.p.). Hoje a plataforma de troca opera exclusivamente como 

aplicativo, possuindo (até 2017) um total de 127 mil usuários espalhados em 3.700 cidades de 

vários estados brasileiros (TRIGUEIRO, 2017). 

Em outubro de 2017 a plataforma Tem Açúcar? foi umas das homenageadas no Prêmio 

GOL Novos Tempos, que reconhece iniciativas de profissionais e empreendedores com foco 

em oferecer melhor qualidade de vida para as pessoas. 

Para fazer uso do Tem Açúcar? o usuário deve baixar o aplicativo, disponível 

gratuitamente no Google Play ou na Apple Store (conforme o tipo de aparelho celular) e se 

cadastrar.   

 

 
                       Figura 2 - Ilustração de funcionamento do aplicativo 

                       Fonte: TEM AÇÚCAR?. Disponível em: <http://www.temacucar.com>. Acesso em:  

                       20 jan. 2018. 

 

Na página principal do aplicativo o usuário pode descobrir quantos vizinhos na sua área 

estão cadastrados e assim ter uma ideia do universo de trocas possíveis e quais foram os pedidos 

mais recentes efetuados pela comunidade no seu entorno. Ainda sobre funcionalidades, dentro 

do aplicativo é também possível se associar a comunidades específicas, direcionadas a públicos 
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particulares (comunidades de mães e pais, comunidades de compras coletivas, etc.), para que 

dessa forma se mantenha ainda mais próximo e integrado ao que acontece nas redondezas, 

propósito maior do aplicativo. 

Assim que é realizado o login para utilização do aplicativo, o usuário pode selecionar 

através do Editar Perfil o endereço em que deseja consultar os vizinhos e quantos são os 

vizinhos disponíveis no endereço cadastrado. A Figura 3 abaixo mostra o exemplo de dois 

endereços diferentes, o primeiro com 1.298 usuários cadastrados no bairro de Botafogo, da 

cidade do Rio de Janeiro, e o segundo com 468 usuários disponíveis no bairro de Vital Brazil 

na cidade de Niterói, localizada próximo à cidade do Rio de Janeiro.  

 

 
                                                                Figura 3 - Home - Indicação de quantidade de vizinhos  

                                                                cadastrados bairro Botafogo - RJ 

                                                                Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  

                                                                Acesso em: 17 set. 2018 
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                                                 Figura 4 - Home - Indicação de quantidade de vizinhos  

                                cadastrados bairro Vital Brazil - Niterói - RJ 
                                                                     Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  

                                                                     Acesso em: 17 set. 2018 

 

As trocas são variadas: é possível encontrar pedidos de empréstimo de objetos como, 

por exemplo, mochilão para viagem, barraca de camping, projetor de vídeo para casamento, 

furadeira, livros para estudos ou, então, pedidos de ajuda para montagem de armário, 

companhia para atividades físicas como corrida, até doações de livros ou comidas, como 

papinhas de crianças.  

 
                                                              Figura 5 - Exemplos de trocas 

                                                              Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  

                                                              Acesso em: 17 set. 2018 
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Durante todo o processo de produção da presente pesquisa, observaram-se diversas 

postagens com pedidos variados dentro do aplicativo, desde doação de composteiras ou camas, 

até empréstimo de itens pessoas, tais como tênis, livros, lentes fotográficas, mochilas, panelas, 

kefir, furadeiras, e ainda pedidos de troca de informações. Diante dessa variedade, é preciso 

admitir a impossibilidade de afirmar com precisão quais itens são mais demandados através da 

plataforma, pois o aplicativo não permite o acesso a esses dados. 

 

 

4.2 JORNADAS DOS USUÁRIOS 

 

O aplicativo Tem Açúcar? é gratuito e distribuído tanto no formato "Android" quanto 

"ios". A jornada de um usuário de primeira viagem no aplicativo começa com a necessidade de 

fazer o download do aplicativo, seja pelo Google Play ou pela Apple Store. Já com o aplicativo 

instalado em seu telefone celular, o usuário é levado para uma tela de boas vindas e pequena 

introdução em formato carretel, logo ao abri-lo. Em seguida, é apresentada ao usuário uma tela 

com opção de cadastro, na qual se pode optar por cadastro através da rede social Facebook ou 

cadastro manual (há também uma opção "já tenho cadastro", para usuário já inscrito). 

 

 
 Figura 6 - Telas de boas-vindas e introdução Tem Açúcar? 

 Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  

 Acesso em: 18 set. 2018 

 

 

 

O usuário que opta pelo cadastro através do Facebook precisa apenas de alguns cliques 

de autorização, enquanto o usuário que opta pelo cadastro manual precisa inserir nome, 
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sobrenome, endereço de e-mail e criação de senha para concluir o processo. Com o processo 

finalizado e o aceite dos termos e condições gerais, o usuário recebe em seu endereço eletrônico 

uma nova mensagem de boas vindas (Anexo A) com o link para acessar o guia de bom uso 

(Anexo B). 

 

 
                                         Figura 7 - Tela login de acesso Facebook 

                                         Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  

                                         Acesso em: 18 set. 2018 

 

 

 

 
 Figura 8 - Telas Termos de Condições Gerais 

 Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  Acesso em: 18 set. 2018 

 

 

De volta ao ambiente do aplicativo, o usuário é convidado a preencher seu perfil, 

inserindo novamente nome, e-mail, foto e endereço. A partir daí, o usuário está apto para 
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praticar todas as funcionalidades. O que se vê na página de abertura do aplicativo é uma barra 

superior com 4 ícones: Home, Comunidades, Mensagens, Alertas. 

 

 
                                                      Figura 9 - Ícones barra superior: página de abertura 

                                                      Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  

                                                      Acesso em: 18 set. 2018 

 

Ao clicar no ícone da Home, o usuário visualiza (por meio de um mapa) a quantidade 

de usuários nas suas redondezas. Além disso, os pedidos dos usuários da região aparecem 

cronologicamente e podem ser atualizados; para isso basta que o usuário pressione a tela e puxe 

para baixo: uma imagem de "Enchendo xícaras de açúcar..." aparece e então os pedidos se 

atualizam. 

 

 
                                                               Figura 10 - Home 

                                                               Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  

                                                               Acesso em: 20 set. 2018 
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                                                              Figura 11 - Processo de atualização dos pedidos na tela Home 

                                                              Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  

                                                              Acesso em: 20 set. 2018 

 

 

4.2.1 Jornada do usuário propositor 

 

O usuário interessado em postar um pedido navega o aplicativo a partir da página de 

abertura do Tem Açúcar? e precisa clicar em "começar agora" para seguir em frente. Ao clicar, 

ele é levado para uma tela que exibe oito opções de pedido: Pedir empréstimo, uma "mãozinha", 

companhia, carona, comida, vizinhos, objetos e "outros" (Figura 12). A experiência do usuário 

que pretende pedir algo é similar em todas as opções. Clicando em qualquer das opções o 

usuário é levado para a tela em que precisa definir o raio geográfico em que fará seu pedido, 

clicar em "eu preciso", criar o título e uma descrição detalhada do pedido.  

 

 
        Figura 12 - Telas da jornada do usuário propositor 

        Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  Acesso em: 20 set. 2018. 
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Já com título criado e descrição detalhada do pedido, seja ele qual for, o usuário é 

convidado a clicar para concluir e publicar o pedido. Concluída a publicação, o usuário pode 

aguardar e verificar respostas atualizadas na área "Meus pedidos", que fica no menu do 

aplicativo. Se optar por clicar em "Meus pedidos", então o usuário consegue visualizar todas as 

mensagens recebidas referentes ao pedido. Caso não existam respostas para o pedido ou a 

solicitação já tenha sido atendida, é dada ao usuário propositor a opção de cancelar o pedido 

postado. 

 

 
          Figura 13 - Telas acesso e acompanhamento "Meus Pedidos" 

          Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  Acesso em: 20 set. 2018. 

 

 

Quando o usuário efetivamente recebe resposta pelo seu pedido, então na área 

"Mensagens" o usuário terá acesso a todas as respostas dos seus pedidos, poderá clicar em 

qualquer uma delas. Ao escolher a mensagem que melhor atende seu pedido, o usuário pode, 

na área de mensagens do aplicativo, entrar em contato com o outro usuário e dar andamento à 

combinação de encontro para a troca. A partir desse ponto, não é incomum que os usuários 

troquem contatos de telefone e migrem a comunicação para outros aplicativos de comunicação, 

tais como o Whatsapp. 
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                                                               Figura 14 - Tela Mensagens 

                                                               Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  Acesso em: 

                                                                20 set. 2018. 

 

 

4.2.2 Jornada do usuário acolhedor 

 

O usuário interessado em responder aos pedidos feitos na plataforma se inicia na página 

Home do aplicativo. Nessa página é possível identificar os diversos pedidos feitos em sua área 

geográfica e clicar naquele que pode ser atendido. Existem oito opções distintas de interação à 

disposição do usuário propositor, isto é, que pede por algo, o usuário propositor pode: (i) Pedir 

objeto emprestado; (ii) Pedir uma mãozinha; (iii) Companhia para exercício; (iv) Oferecer 

carona; (v) Compartilhar comida; (vi) Convidar vizinhos; (vii) Doar objeto; (viii) Outros, 

conforme visualizado na figura 3, e na jornada do usuário interessado em responder, as 

solicitações são atualizadas na Home listados cronologicamente. 

Se o usuário acolhedor opta por clicar em um uma doação de um objeto, então ele é 

levado para uma página que oferece as opções "Eu quero" e "Não, obrigado". Ao clicar em "Eu 

quero", o usuário é direcionado para a caixa de mensagens, para abrir diálogo com o usuário 

propositor. Em outra situação, caso o usuário acolhedor opte por um pedido de empréstimo, 

então ele é levado para uma página que oferece as opções "Ajudar" e "Não posso". Ao clicar 

em "Ajudar", o usuário também é direcionado para a caixa de mensagem para abrir diálogo com 

o usuário propositor e, posteriormente, o aplicativo convida o acolhedor para avaliar a troca. O 
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usuário propositor pode ainda, após o contato e se atendido ou não, cancelar o pedido para não 

mais visualização na Home. 

 

 
           Figura 15 - Telas jornadas usuário acolhedor atendendo solicitação 

           Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  Acesso em: 20 set. 2018. 

 

Na caixa de mensagem, o usuário acolhedor é convidado a se apresentar, compartilhar 

informações importantes e também seu contato telefônico. Normalmente, a troca de mensagens 

migra então para fora do aplicativo, não raro acontecendo no Whatsapp. Por outro lado, se o 

usuário optar por clicar em "Não, obrigado" ou, “Não posso.” é direcionado pra a página Home 

com a mensagem: "Sem problemas, avisaremos seu vizinho. Obrigada. D”, e esse pedido ou 

doação não mais fica disponível para o usuário acolhedor.  

 

 
                    Figura 16 - Telas jornada do usuário acolhedor negando solicitação  

                  Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  Acesso em: 20 set. 2018. 
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Em linhas gerais o processo de identificar a disponibilidade diante das oito diferentes 

formas de interagir com o aplicativo se repete; a diferença entre elas está nas opções ao se 

posicionar positiva ou negativamente.  

 

4.2.3 Jornada de experiência pessoal 

 

Com inspiração nas técnicas de netnografia entende-se ser importante dedicar também 

parte dos estudos à vivência de uma experiência pessoal com o aplicativo. Vinha-se consultando 

diariamente o aplicativo para descobrir de que forma poderia testá-lo, fosse oferecendo algo em 

empréstimo ou doação, ou recebendo um objeto de que se precisasse. Nesta jornada encontrou-

se um pedido de doação de 20 pneus, de um usuário que precisava confeccionar o cenário de 

um teatro, na universidade onde estudava.  

 

 
                                                                   Figura 17- Pedido doação 

                                                            Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  Acesso em:  

                                                            21 set. 2018. 

 

 

Seguindo a jornada do usuário acolhedor, no momento em que a autora se colocou disponível 

para ajudar o usuário, foi direcionada para a tela de mensagens do aplicativo Tem Açúcar?, 

dizendo: “Olá usuária, tudo bom? Eu não tenho 20, mas tenho um pneu aro 14 que tava 

esperando uma melhor forma para descarte, te interessa?”.  
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                                                              Figura 18 - Troca de mensagem com usuário demandante 

                                                              Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  Acesso em:  

                                                              20 set. 2018. 

 

 

Uma semana depois se teve retorno do usuário, dizendo que tinha sim, interesse em 

receber a doação e perguntando como seria possível realizar esse encontro. Na mesma 

mensagem o usuário disponibilizou seu contato de Whatsapp e ficou entendido a partir daquele 

momento que a comunicação se daria fora do aplicativo Tem Açúcar?. 

Na sequência entrou-se em contato e foram trocadas mensagens, para alinhar melhor 

dia, hora e local para a entrega do pneu. Ficou acordado que seria no meio do caminho entre as 

duas partes, em horário comercial e em espaço público. 

Até que o dia combinado chegasse, a autora se questionou por diversas vezes sobre 

quem era essa pessoa com quem teria o encontro, uma vez que a foto do usuário no aplicativo 

não era nítida e ela ainda não possuía nenhuma avaliação. 

Com o intuito de saber mais sobre o usuário em questão, realizou-se uma busca, usando 

seu nome e sobrenome, por mais informações no Facebook. Na rede social foi possível validar 

que o usuário era estudante de artes cênicas e também visualizar uma imagem da pessoa, o que 

trouxe uma sensação de confiança. O encontro para doação ocorreu conforme o combinado, e 

como forma de agradecimento a pesquisadora foi convidada para assistir à peça que o usuário 

estava montando. Aproveitou-se a ocasião para perguntar ao usuário se teria interesse em mais 

pneus, caso fosse possível encontrar no círculo familiar e de amizade interessados em doar 

também. A resposta foi positiva e duas semanas depois foram doados mais três pneus para a 
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composição do cenário. Em troca a autora obteve uma avaliação positiva no seu perfil do Tem 

Açúcar?.  

 

 
                                              Figura 19 - Avaliação 

                                              Fonte: Print da tela do aplicativo no celular da autora.  Acesso em: 22 set. 2018. 

 

Em suma, é possível atestar de forma pessoal que um dos fatores determinantes para 

que se construísse confiança na outra pessoa envolvida na transação foi o acesso a informações 

sobre o usuário, obtidas em outra mídia social, isto é, dados que confirmavam a veracidade do 

perfil no aplicativo Tem Açúcar?. 

 

 

4.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Justificando o objetivo de entender com maior profundidade a experiência dos usuários 

da plataforma, e conforme previsto na metodologia, optou-se pela realização de entrevistas 

semiestruturadas, em sua maioria com usuários entre 30 e 40 anos de idade e experiência média 

de 2 anos e 3 meses com o aplicativo. Importante ressaltar ainda que as 9 (nove) pessoas 

entrevistadas exercem profissões diversas, ainda que haja uma recorrência no fato de 

atualmente praticarem atividades autônomas ou estarem empreendendo algum negócio. 

Quando perguntadas sobre como foram as experiências com o aplicativo, pode-se notar 

algumas tendências interessantes nas respostas. Apenas uma usuária não viveu a experiência de 

pegar algo emprestado ou receber uma doação de objeto, bem como somente uma usuária não 

logrou viver a experiência de emprestar ou doar algo através da plataforma. A maioria das 

pessoas entrevistadas relatou êxito tanto na atividade de emprestar quanto na de pegar 

emprestado (ou receber algo como doação), tendo duas ou mais experiências de troca, com 

usuários diferentes e também repetidos, como relatado por um dos entrevistados: 

 

“Nossa, eu sou a rainha do Tem Açúcar?, então são muitas experiências. Eu tô 

sempre usando mesmo o Tem Açúcar?, sempre conto com ele tanto pra doar, como 

pra, enfim, pegar emprestado, emprestar, eu tô sempre atenta. E sempre foi muito 

maravilhoso, né, porque eu acredito no coletivo, nas economias, a economia circular. 

Enfim, eu acredito nisso”. (Entrevistada F, 38, Empreendedora, Glória) 
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Entretanto, revelou-se que 3/9 das pessoas entrevistadas vivenciaram dificuldades em 

obter respostas para seus pedidos: 

 

“Pedir emprestado eu só tentei uma vez, só que eu não obtive resposta. Se não me 

engano era um daqueles quadros de música pra pendurar partitura. Então na época 

eu tinha uma amiga que ia fazer um show e ela precisava desse objeto. Eu coloquei 

lá no aplicativo e eu não obtive resposta, mas tudo bem” (Entrevistado H, 32, 

Administrador, Flamengo) 

 

Por outro lado, 2/9 dos usuários relataram não ter conseguido concluir trocas, seja por 

dificuldade de alinhamento para o encontro presencial, seja por motivos outros (como 

desistência da outra parte). Outra tendência foi a intermitência no uso do aplicativo, isto é, 

muitos afirmaram terem, em algum momento, desinstalado o Tem Açúcar?, ou por 

desmotivação – gerada pelo não atingimento de uma expectativa –, ou por ter feito apenas um 

uso pontual do mesmo:  

 

 

“Eu achei a ideia muito interessante, e aí entrei. Só que assim, durante o tempo que 

eu fiquei com ele, eu acabei só emprestando coisas, não cheguei a pegar nada 

emprestado. Mas achei a experiência bem boa, assim, interessante de poder criar 

essa comunidade. E até que, não sei, há uns 2, 3 meses atrás eu precisei limpar o 

telefone, acabei tirando ele um pouco, porque assim, né, precisava apagar coisas, já 

não tinha mais o que apagar." (Entrevistada B, 37, Designer, Botafogo) 

 

“Acho que a primeira vez que eu usei foi em 2016, que foi quando eu conheci o 

aplicativo. E aí desinstalei, depois eu instalei de novo em 2017, quando levei um 

gato para casa, que aí eu precisava de coisas para gato, só que não ia ficar com ele 

por muito tempo. E aí eu falei: cara, vou ver se as pessoas compartilham" 

(Entrevistada E, 24, Publicitária, Leblon) 

 

Um aspecto interessante nas entrevistas foram os relatos de reciprocidade. 

Aproximadamente 3/9 das pessoas entrevistadas receberam ou deram agradecimentos materiais 

no momento de receberem de volta ou devolver um objeto, como um souvenir de viagem, um 

bolinho ou até mesmo um bilhetinho de agradecimento:  

 

“… Eu precisei para uma viagem e eu não precisei comprar um mochilão, Aliás, eu 

prometi que traria um souvenir pro João, e trouxe." (Entrevistada C, 34, Pedagoga, 

Bairro de Fátima) 

 

Ainda sobre a experiência de uso do aplicativo, as entrevistas revelaram experiências e 

preferências bem claras. A maioria dos usuários entrevistados classificou o processo de 
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alinhamento, agendamento e troca como tranquilos. Todos os entrevistados confirmaram 

jornadas de troca que começaram no aplicativo e se concretizaram quando a comunicação 

migrou do Tem Açúcar? para o Whatsapp:  

 

“Foi tranquilo. Eu já tinha pego também o telefone do Whatsapp, que a gente tinha 

vários assuntos em comum de designer. E até troquei uma ideia para ver se ele podia 

me indicar alguns clientes, que ele trabalhava numa empresa. E aí eu fiquei com o 

telefone dele pessoal, e acabou que comecei a tratar tudo pelo Whatsapp, e não pelo 

aplicativo. Foi mais fácil." (Entrevistada I, 36, Designer, Icaraí) 

 

Outra tendência entre os usuários é o agendamento da troca em um local público, 

normalmente nas proximidades da residência de quem está doando ou emprestando, ou, ainda, 

a prática de deixar ou buscar o objeto desejado na portaria de quem o está cedendo. Importante 

notar que, na maior parte das vezes, a troca acontece presencialmente e que o encontro poucas 

vezes se dá na casa de quem empresta ou doa: 

 

“A gente marcou o dia, e essa mora bem mais perto de mim, ela mora no centro 

também. A gente marcou um dia, passei na portaria, ela tava passeando com o 

cachorro, eu digo: “ah, tá aqui”. Pegou, me entregou o skate e “oi, muito obrigada, 

tchau, smack smack e beijos”. (Entrevistada C, 34, Pedagoga, Bairro de Fátima) 

 

Entende-se que a troca por meio de aplicativos dependa primordialmente de confiança. 

As entrevistas realizadas mostram que, nesse sentido, a maioria esmagadora dos usuários 

confiaram nas avaliações do aplicativo e se fiaram nelas para materializar a troca com a outra 

pessoa. Apenas uma das entrevistadas afirmou ter ido buscar mais informações, pesquisando 

sobre a outra pessoa no Facebook. Neste caso, verificar se há amigos em comum nessa rede 

social ajudou a atenuar a desconfiança: 

 

“Ah, olhei Facebook. É uma segurançazinha. Tinham amigos em comum, um era 

designer. Aí eu falei: “então tá tranquilo”. Mas também marquei de encontrar na 

rua. Acho que é muito mais tranquilo do que receber em casa, que a gente ainda tem 

esse receio." (Entrevistada I, 36, Designer, Icaraí) 

 

Além disso, quando perguntados se realizariam trocas com qualquer pessoa, 5/9 dos 

entrevistados disseram que não, afirmando que dependeria dos comentários e avaliações no 

perfil da outra pessoa dentro do aplicativo Tem Açúcar?. Nesse sentido, foi possível perceber o 

quanto usuários recentes e sem avaliação representam um risco maior e geram menos confiança 

para a transação. Esses usuários acabam tendo chances menores de êxito e dependem do desejo 

da outra pessoa em criar confiança a partir de conversas fora do aplicativo e busca de 

informações em redes sociais. A partir das respostas foi possível notar ainda a importância da 
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proximidade geográfica e que este seria um fator impeditivo de troca com qualquer pessoa. Por 

outro lado, quatro pessoas disseram que não teriam qualquer limite e que trocariam com 

qualquer pessoa:  

 

“É, acho que sim. Agora que você me perguntou isso eu tô me achando um pouco 

inconsequente. Normalmente eu olho só as avaliações da pessoa, só pra eu ver se 

ela... mas às vezes a pessoa também é nova, então não tem avaliação nenhuma. Então 

vai muito do papo que eu tô tendo com a pessoa também”. (Entrevistada E, 24, 

Publicitária, Leblon) 

 
“Ah, se for muito longe, se não tiver nenhuma avaliação ou se tiver avaliações ruins 

ou se for alguma coisa assim... num sei. Eu acho que basicamente isso, que eu não 

sinta que posso confiar, entendeu?”. (Entrevistada A, 34, Designer, Catete) 

 

Quando perguntados se havia um limite do que emprestar, todos os 9 usuários 

entrevistados disseram que sim, afirmando que dificilmente emprestariam objetos pessoais, 

com valor afetivo e valores financeiros considerados altos e objetos de uso profissional ou 

frágeis. Isto é, não estariam dispostos a emprestar coisas pessoais insubstituíveis, emocional ou 

financeiramente. Ainda que todos os entrevistados afirmem que existe um limite do que 

emprestar, os objetos dados como exemplos possuem claramente pesos e valores diferentes, 

especialmente no que se refere àquilo que se chama de valor financeiro, conceito naturalmente 

relativo e subjetivo.  

 

“Bom, tem, tem limite. Mas eu não sei se...eu acho que as coisas que eu não 

emprestaria pelo aplicativo eu não emprestaria de jeito nenhum, sabe? Não sei, por 

exemplo, eu emprestei a lente da minha câmera. Eu não sei se eu emprestaria a 

câmera inteira, sabe? Mas eu também não sei se eu emprestaria ela para alguém que 

me pedisse normalmente, sem ser pelo aplicativo. E coisas mais pessoais. Por 

exemplo, quando emprestei a máquina do cartão. Eu tenho ela há pouco tempo e 

também não sabia usar. Sabe, eu fiquei um pouco insegura. Emprestei, mas fiquei um 

pouco insegura se tinha algum dado naquilo, sabe? Depois eu vi que não. A própria 

pessoa me explicou, me ajudou, me ensinou a mexer em outras coisas no aplicativo 

dela depois. Mas eu fiquei um pouco insegura. Então, assim, coisas que possam ter 

meus dados eu acho que eu não emprestaria.” (Entrevistada B, 37, Designer, 

Botafogo) 

 
“Ah, por exemplo, uma pessoa tava pedindo objetos pra fazer uma festa mexicana, 

temática. Eu tenho uma caveira mexicana, mas a minha amiga trouxe, essa caveira 

mexicana é do México, sabe? Eu não vou emprestar porque pode quebrar, entendeu? 

Então assim, essas coisas muito emocionais ou de quebrar, aí não?”. (Entrevistada 

F, 38, Empreendedora, Glória) 

 

Conforme já mencionado, a confiança é um fator elementar para as trocas analisadas na 

presente pesquisa. Nesse sentido, as avaliações ganham peso relevante no aplicativo, pois 

manifestam a reputação de cada usuário. Assim, julgou-se relevante perguntar aos entrevistados 
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o que consideram no momento de avaliar um outro usuário. As respostas revelaram que 

pontualidade, compromisso e disponibilidade para comunicação são os três elementos mais 

considerados. Foram citados também o zelo pelo objeto, a simpatia na abordagem e a 

honestidade:  

 

“Compromisso com a pessoa. Diz que vai devolver num prazo X. É o compromisso 

dela mesmo. Você tá fazendo algo bom, né. Mas você também espera que a pessoa 

possa pelo menos ter esse compromisso de devolver ou dar uma satisfação. Uma coisa 

que eu sempre tive pelo aplicativo. E o zelo também pelo seu objeto, né. Devolver da 

mesma forma que pegou emprestado. Acho que isso também é bem importante”. 

(Entrevistado H, 32, Administrador, Flamengo) 

 

Quando perguntados sobre o que achavam que outros usuários consideram quando 

avaliam, todos os entrevistados citaram os mesmos elementos mencionados acima. 

Considerando que o aplicativo Tem Açúcar? se apresenta como uma plataforma para 

promover o contato entre vizinhos, as entrevistas realizadas buscaram validar se as trocas 

materializadas pelos entrevistados geraram ou não relações para além do aplicativo. 

Aproximadamente 7/9 dos participantes das entrevistas relataram que sim, as trocas realizadas 

acabaram por gerar relacionamento externo, seja se tornando uma amizade de redes sociais 

(Facebook e Instagram foram os mais mencionados), seja se tornando um contato para dicas 

de viagem ou oportunidades profissionais através de comunicação via Whatsapp. Mesmo que 

intermitentes ou ocasionais, foi possível notar que a maior parte das trocas acabaram de fato 

aproximando os usuários no off-line, gerando assim uma proximidade maior entre vizinhos: 

 

“Ah sim, hoje a gente é amigo de rede social. A gente comenta às vezes stories no 

Instagram, acompanha viagem. Ele tava mês passado no Pará, achei legal. Pará não, 

no Norte do Brasil, né. E em outros lugares por lá também. E eu achei interessante a 

viagem dele, o roteiro que ele fez. Ele foi postando, aí se eu for para lá eu pego 

informações com ele." (Entrevistada C, 34, Pedagoga, Bairro de Fatima)  

 

Inserido em um contexto de economia colaborativa, entende-se que o aplicativo Tem 

Açúcar? atrai usuários alinhados com essa realidade. Por conta disso, perguntou-se aos 

entrevistados se gostariam de comentar sobre essa nova forma de economia. Revelou-se que os 

entrevistados são entusiastas da economia colaborativa, que a consideram relevante e 

fundamental para gerar impacto social positivo, além de promover um consumo mais 

consciente.  

 

“Acho que a gente tinha, cada vez mais, ter acesso às coisas e não ter as coisas. 

Porque assim, Uber a gente tem acesso ao carro, Airbnb a gente acesso a um hotel, 

a uma hospedagem, roupa a gente poderia ter acesso, e não tem um armário gigante 
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com 500 opções, e cada hora que a moda muda você compra uma coisa nova. Você 

podia ter armário colaborativo, você podia ter biblioteca colaborativa, você podia 

ter tudo colaborativo. Acho que é um caminho maravilhoso, assim. Pra tudo. A gente 

não precisa mais ter tudo. A gente poderia só ter acesso. Mas aí tem isso, tem que ter 

um bom acesso. O Uber provou que a gente tem um fácil acesso a carro, sabe? A 

bicicleta Itaú provou que a gente tem um fácil acesso a uma bicicleta. Aí, no mais, 

todo o resto, acho que seria interessante a gente ter um fácil acesso a. Sei lá, quero 

plantar a minha própria comida. Ter alguém que tem um terreno e que me dê a 

possibilidade de plantar no terreno dele, e eu ter acesso a uma horta minha. Coisas 

assim, né. Eu acho que é um caminho que tá acontecendo. Até o Clube Orgânico fazia 

meio que isso, né, mais ou menos”. (Entrevistada I, 36, Designer, Icaraí) 

 

Finalmente, quando indagados sobre a principal função, a principal entrega do aplicativo 

em questão, os entrevistados concordaram que o Tem Açúcar? ajuda a comprar menos e, ao 

mesmo tempo, facilita a aproximação das pessoas na vida real, promovendo assim comunidade: 

 

“Eu acho que é essa união da comunidade, dos vizinhos, sabe? Eu acho que é 

trabalhar a confiança entre as pessoas. A gente não trabalha isso, né. Não pode 

confiar muito, não pode pedir ajuda para o outro, não pode contar com o outro. E a 

principal entrega pra mim seria essa, essa experiência.” (Entrevistada F, 38, 

Empreendedora, Glória) 
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5 CONCLUSÃO 

 

Como conclusão do projeto de pesquisa, é forçoso reconhecer que, apesar de não 

depender exclusivamente de dispositivos tecnológicos, a construção de laços sociais no Tem 

Açúcar? se materializa a partir da confiança entre pares que recorrem a mecanismos de 

reputação, pesquisa em redes sociais e contato direto para diminuir a distância entre sociedade 

real e sociedade virtual (DUBEY, 2001).  

As entrevistas realizadas e a netnografia aqui produzida apontam para o entendimento 

de que os laços sociais, descritos nos dias atuais simplesmente como conexões e surgidos a 

partir das transações na plataforma Tem Açúcar?, habitam um mundo em que virtual e real se 

misturam e constituem um ambiente todo novo, repleto de redes sociais, de dispositivos de 

comunicação e de encontros presenciais ou à distância que não mais manifestam a dualidade 

on-line e off-line. Nesse sentido, os laços sociais oriundos das relações promovidas pela 

plataforma estudada na presente pesquisa se formam, ainda que dificilmente alcancem 

profundidade, longevidade e intimidade.   

Por meio das entrevistas semiestruturadas foi possível notar que a confiança é um fator 

essencial para a materialização das trocas e que sua construção é dependente, definitivamente, 

de dois elementos: reputação do usuário e comentários deixados por terceiros no perfil do 

usuário. Esses dois elementos são decisivos para as tomadas de decisão que acompanham uma 

troca, doação ou empréstimo e influenciam também a logística do encontro para a 

materialização da transação, seja ela da que natureza for. Isso significa que encontros de 

transação podem ser agendados em locais públicos, que trocas podem ser feitas sem que os 

usuários sequer se encontrem, tudo dependendo dos dois elementos supracitados e da 

consequente confiança de um usuário em outro. Por outro lado, nota-se também que usuários 

recentes no aplicativo não possuem reputação ou qualquer tipo de avaliação, impondo assim 

um obstáculo para a construção de confiança. Nesses casos, o Facebook é recorrentemente 

citado como fonte de informação e meio pelo qual se busca construir uma base mínima de 

conhecimento sobre a outra pessoa, seja buscando amigos em comum que possam atestar a 

veracidade de um perfil, seja analisando postagens que possam reforçar a percepção de 

confiança. 

O aplicativo Tem Açúcar? tem como propósito amplo reduzir o desperdício, conectando 

pessoas geograficamente próximas, em prol da economia e do consumo colaborativo. O estudo 

levado a cabo na presente pesquisa indica que os usuários da plataforma compartilham 

amplamente do propósito do Tem Açúcar? e demonstram esse alinhamento na fidelidade, ainda 
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que intermitente, ao aplicativo. A compreensão sobre o conceito e modus operandi da economia 

colaborativa difere em mínimo grau entre os usuários entrevistados e parece reforçar o 

argumento de que se trata de um termo já razoavelmente aceito e absorvido no senso comum.  

No que toca à reciprocidade, reconhecê-la como base histórica da vida social é validá-

la também como manifestação de reconhecimento e gratidão. Se, nas sociedades tribais, a 

manifestação da reciprocidade se dava em rituais como o Kula ou o Potlatch (MAUSS, 1974), 

entre os usuários do aplicativo Tem Açúcar? ela se mostra bem menos tangível, aparecendo 

muitas vezes na forma de troca de histórias, dicas de viagem, contatos profissionais e convites 

para eventos sociais. Ainda assim, foi possível verificar a presença de uma reciprocidade menos 

subjetiva nos relatos de alguns entrevistados, ou através da troca de pequenos gestos, tais como 

bilhetes de agradecimento e roteiros de turismo, ou através da troca de mimos (presentinhos) 

como um souvenir, bolinho, ou ainda um livro. Em suma, é adequado afirmar que a 

reciprocidade é presente nas transações promovidas a partir do aplicativo Tem Açúcar?, mesmo 

que entre os usuários entrevistados não tenha surgido, em qualquer momento, o sentimento de 

dívida ou incômodo por um desequilíbrio de troca. Pelas entrevistas pôde-se identificar o que 

os usuários jamais emprestariam: itens de valor emocional, objetos considerados caros ou 

frágeis, produtos de uso íntimo e pessoal. Isso significa que o universo de objetos 

verdadeiramente disponíveis para transação no aplicativo Tem Açúcar? é limitado por esses 

fatores: afetividade, valor financeiro e fragilidade. Entretanto, é fundamental ressaltar que esses 

fatores são relativos. Visto que não há consenso sobre o que de fato gera valor afetivo ou sobre 

o que é ou não um objeto caro ou frágil, os três fatores supracitados precisam ser entendidos 

como subjetivos e oriundos de interpretação individual. 

A presente pesquisa apresentou limitações pontuais, obstáculos que porventura geraram 

viés ou até mesmo poderiam ter inviabilizado sua materialização. A primeira limitação 

identificada que dificultou a análise e conclusão da presente pesquisa foi o acesso às 

informações do aplicativo Tem Açúcar?, uma vez que, em contato com a idealizadora e CEO, 

a responsável não se colocou disponível para aprofundamento do conteúdo, deixando ainda 

uma dúvida no ar sobre a continuidade do aplicativo.  

Ainda no processo de levantamento das jornadas dos usuários o aplicativo apresentou 

problemas técnicos na conexão com o servidor em diversos momentos para login na plataforma 

– problemas que também foram relatados nas entrevistas realizadas entre seus usuários, como, 

por exemplo, dificuldades para resgatar senhas e aplicativo pouco responsivo.   

Outra limitação também identificada está diretamente relacionada à amostragem dos 

sujeitos propostos no estudo. No momento da pesquisa, quando foi necessária a identificação 
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dos usuários do aplicativo Tem Açúcar?, a segunda barreira foi encontrada. O aplicativo não 

disponibiliza informações e contato direto senão interagindo com as solicitações de seus 

usuários, e, por conta disso, o acesso aos usuários dependeu de colaboração da rede de contatos 

e da disponibilidade de cada um deles para colaborar com a pesquisa.  

Como sugestão para trabalhos futuros recomenda-se uma maior diversidade da amostra 

de entrevistados, bem como aplicação de uma pesquisa quantitativa que gere dados específicos 

sobre o aplicativo, as tomadas de decisão dos usuários e informações sobre performance por 

área geográfica. Além disso, sugere-se ainda um aprofundamento sobre os rituais de trocas em 

plataformas digitais, a formação de grupos fechados de troca e a realização de feiras presenciais 

e colaborativas. Outra sugestão para trabalhos futuros: recomenda-se uma pesquisa que 

investigue possibilidades de monetização de plataformas digitais como o Tem Açúcar?, que 

explore as alternativas de modelo de negócio para esse tipo de aplicativo, e, ainda, que 

aprofunde a discussão a respeito do peso e real impacto da economia colaborativa no mercado. 

Estas são algumas possibilidades disponíveis para expansão da presente pesquisa. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 

 

- Você poderia se apresentar um pouco, o que faz, onde você mora, estado civil...  

- Há quanto tempo você usa o aplicativo Tem Açúcar? 

- Fale um pouco sobre como é, ou costuma ser, o seu uso do aplicativo?  

- Como tem sido a experiência? 

- Em algum momento procurou saber mais informações que estão além do aplicativo com a 

pessoa que está trocando, emprestando com você? 

- Você faria tocas com qualquer pessoa?  

- Em algum momento estabeleceu relações para além das trocas do aplicativo? 

- Já trocou mais de uma vez com a mesma pessoa? 

- Quando você avalia alguém o que você leva em considerações? 

- O que você acha que as pessoas levam em conta quando avaliam o outro? 

- Você trocaria/ emprestaria qualquer coisa no aplicativo? Existe limite de quem e o que? 

- Você acha que tem alguma coisa importante sobre o aplicativo que não foi perguntado? 

- Tem algo que gostaria de falar sobre esse assunto? 

- Se tiver alguma dúvida posso entrar em contato novamente?  

- Teria indicação de pessoas que usam e poderiam dar entrevista? 
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ANEXOS 

Anexo A – E-mail de boas vindas – Tem Açúcar? 

From: Tem Açúcar? <nao-responda@temacucar.com> 

Date: sáb, 7 de jul de 2018 às 16:51 

Subject: Bem-vindo ao Tem Açúcar? 

To: Natalia Caldas Brito 

 

mailto:nao-responda@temacucar.com
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Anexo B – Documento Guia de uso – Tem Açúcar 

Guia de uso do Tem Açúcar 
  

O Tem Açúcar facilita a colaboração e gentileza entre vizinhos. <3 

 

Para que a vizinhança toda fique feliz, temos algumas regrinhas. 

 

Antes de postar leve sempre em conta se o conteúdo é de interesse comum entre as pessoas do 

bairro e se é relevante. É proibido: 

  

Venda ou aluguel. 

 

Propagandas ou anúncios. 

  

Postagens com conteúdo sexual. 

 

Postagens de busca de parceiros amorosos. Nesse caso, sugerimos o Tinder. 

 

Postagens com oferecimento ou pedido de drogas ou medicamentos. 

 

___________________________________ 

 

As postagens poderão ser canceladas caso as normas acima não sejam respeitadas e o usuário 

excluído dependendo da gravidade.  

 

Nós nos reservamos o direito de curadoria das postagens, podendo cancelá-las se entendermos 

que as mesmas não respeitam o bom senso ou as regras acima. 

  

Seus vizinhos podem reportar um pedido como impróprio, nesse caso faremos uma 

moderação para determinar o cancelamento do pedido. 

  

Seja bem-vindo à vizinhança mais linda do Brasil, se precisar de alguma coisa é só tocar a 

campainha mandando email para hello@temacucar.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


