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RESUMO 

 

 

 

 
As tecnologias digitais estão ampliando as opções para as pessoas obterem bens e serviços. As 

plataformas de economia compartilhada se apresentam como uma solução com potencial de crescimento 

considerável nos próximos anos. Elas surgem para conectar pessoas que buscam um bem ou 

serviço com uma plataforma (B2C) ou com pessoas (P2P) que o oferece. Apesar de casos de 

sucesso de plataformas de economia compartilhada, observa-se muitos casos de insucesso. A 

literatura apresenta estudos focados nos desafios da plataforma para criar e ampliar sua rede de 

clientes e provedores, aprisionamento, questões jurídicas e regulatórias, motivações e barreiras 

para a adesão e o que influencia a confiança na utilização da plataforma. No caso de P2P, pode 

ocorrer uma relação desequilibrada entre as partes. A plataforma age para conectar e gerenciar 

a comunidade, atuando em banir membros que tiveram má avaliação ou em casos de conflito, 

além de orientar sobre processos mapeados. Porém, a plataforma atua apenas como 

orquestrador, e o provedor, dono do produto ou serviço, acaba assumindo grande parte do risco 

do negócio, perspectiva pouco abordada na literatura. Nesse contexto, esse trabalho aplicado 

foi desenvolvido buscando identificar características empreendedoras de personalidade e 

capital humano que são desejadas para os provedores que participam de uma plataforma de 

economia compartilhada. Foi realizado um estudo de caso exploratório utilizando dados 

secundários públicos de uma plataforma de economia compartilhada do tipo carsharing 

(compartilhamento de carros) P2P. Por meio da análise qualitativa de quatro entrevistas 

públicas da CEO Tamy Lin da empresa Moobie disponíveis na web e de uma entrevista com 

um profissional que atua na recuperação de veículos de locadoras de veículos, foi feito um 

comparativo entre o negócio de locação de veículos tradicional (através das locadoras de 

veículos) e o oferecido por uma plataforma de carsharing P2P, observando-se os respectivos 

riscos e responsabilidades em cada cenário por ator. Foi possível observar várias características 

empreendedoras que auxiliam o provedor como: conhecimentos do negócio, capacidade de 

gerenciar riscos e ter uma rede de relacionamentos. Essa abordagem pode ser utilizada para 

entender outras plataformas de economia compartilhada do ponto de vista do provedor, figura 

central em casos de P2P. 

 

Palavras-chave: Economia compartilhada, P2P, compartilhamento de carros, 

empreendedorismo, características empreendedoras 
  



   

   

ABSTRACT 

 

 

 

 

Digital technologies are expanding people's options for obtaining goods and services. Shared 

economy platforms present themselves as a solution with considerable growth potential in the 

coming years. They arise to connect people looking for a good or service with the platform 

(B2C) or with people (P2P) that offer it. Despite successful cases of shared economy platforms, 

there are many cases of failure. The literature presents studies focused on the challenges of the 

platform to create and expand its network of customers and providers, lock-in, legal and 

regulatory issues, motivations and barriers to membership and what influences confidence in 

the use of the platform. In the P2P case, there is an unbalanced relationship between the parties. 

The platform acts to connect and manage the community, acting to ban members who have had 

a bad evaluation or to act in cases of conflict and to guide on mapped processes. However, the 

platform acts only as an orchestrator, and the provider, owner of the product or service, ends 

up assuming a large part of the business risk, a perspective rarely addressed in the literature. In 

this context, this applied work was developed seeking to identify entrepreneurial characteristics 

of personality and human capital that are desired for providers that participate in a shared 

economy platform. An exploratory case study was conducted using public secondary data from 

a shared economy platform of the type P2P carsharing. Through a qualitative analysis of four 

public interviews given by Tamy Lin, the CEO of Moobie, available on the web and an 

interview with a professional who works in the recovery of vehicles from car rental companies, 

this study made a comparison between the traditional car rental business (through car rental 

companies) and the offered by a P2P carsharing platform, observing the respective risks and 

responsibilities in each scenario per actor. It was possible to observe several characteristics that 

help the provider, such as business knowledge, the ability to manage risks and have a network 

of relationships. This approach can be used to understand other shared economy platforms from 

the provider's point of view, a central figure in P2P cases. 

 

Keywords: Sharing economy, P2P, carsharing, entrepreneurship, entrepreneurial 

characteristics 
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1 INTRODUÇÃO 

As tecnologias digitais estão ampliando as opções para as pessoas obterem bens e 

serviços, indo além da família, amigos, lojas de bairro e varejistas nacionais / globais em direção 

a multidões de empresários (SAMBAMURTHY; ZMUD, 2017). Isso tem possibilitado formas 

de empreendedorismo para pessoas interessadas em novas fontes de renda e receita, utilizando 

recursos ociosos. 

Economia compartilhada é um modelo de mercado híbrido (entre posse e doação) de 

trocas P2P, onde é possível obter, dar ou compartilhar o acesso a bens e serviços, coordenada 

por meio de serviços online baseados na comunidade  (HAMARI; SJÖKLINT; UKKONEN, 

2016). As plataformas de economia compartilhada podem ser proprietárias do bem ou serviço 

ou podem atuar apenas como intermediária entre o usuário e o provedor. O papel dessas 

plataformas é limitado ao de mera facilitação de interação, ou seja, coleta e fornecimento de 

ofertas em potencial, estabelecendo contato (pessoal) entre dois participantes e garantindo que 

a transação siga regras predefinidas que sejam mutuamente acordadas (WILHELMS; 

MERFELD; HENKEL, 2017). 

A economia compartilhada está inserida em um contexto maior, onde além da 

plataforma, usuário e provedor, podemos destacar a sociedade, os incumbentes e 

regulador/legislador (WIRTZ et al., 2019). Esses atores têm participação importante, podendo 

influenciar o desenvolvimento das plataformas.  

A inovação disruptiva segundo Christensen, Horn e Johnson (2008, apud RICHTER et 

al., 2017) é apenas uma descrição da economia compartilhada, não apenas melhorando os 

modelos de negócios existentes, mas também os recriando de uma maneira completamente 

diferente (BALCK, CRACAU, 2015, apud RICHTER et al., 2017). Como muitas vezes as 

plataformas são disruptivas, elas geralmente iniciam o negócio sem ter uma regulamentação 

específica. Isso pode gerar incertezas legais e movimentos por parte dos incumbentes que 

podem afetar o seu desenvolvimento. Também pode haver impacto direto na sociedade, como 

o efeito da oferta de apartamentos via Airbnb em cidades turísticas, que influenciaram o 

aumento no valor dos alugueis, diminuição na oferta de contratos de longo prazo e 

consequentemente levaram a população local a ter que buscar moradia mais afastada da região 

central (BALAGO, 2019). 

Em modelos que utilizam o provedor, existe uma relação que precisa ser estudada, pois 

não é previsto relação de trabalho formal, e sim de um serviço autônomo. A contribuição da 
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população autônoma para a flexibilidade dos mercados de trabalho é subestimada e seu papel é 

pouco compreendido (SKRZEK-LUBASIŃSKA; SZABAN, 2019). 

De acordo com projeções da Pricewaterhousecoopers (2015), cinco setores-chave de 

compartilhamento (viagem, carros compartilhados, finanças, pessoal e transmissão de música 

e vídeo) têm o potencial para aumentar as receitas globais de US $ 15 bilhões, para US $ 335 

bilhões até 2025. 

O tema economia compartilhada é abordado na literatura sob várias visões. Zhang e 

Kettinger (2018) apresentam a preocupação das empresas já estabelecidas de competir com as 

plataformas de economia compartilhada. Essas plataformas têm possibilitado conectar e 

facilitar transações entre proprietários de ativos subutilizados e usuários que pagam para usá-

los por um período limitado, afetando diretamente os incumbentes. 

Täuscher e Kietzmann (2017) identificaram 6 desafios que devem ser encarados por 

plataformas de economia compartilhada: baixo lock-in de clientes, baixo controle sobre a 

qualidade dos serviços, alta competição por recursos ociosos, baixa frequência de transações, 

alto custo de desenvolvimento de ambos os lados do mercado e mudanças inesperadas no 

ambiente legal. O estudo aponta que essas situações devem ser endereçadas pelas plataformas 

para evitar a falha do negócio, e foi obtido observando em negócios similares. Eles 

identificaram causas comuns de falha e os riscos associados ao competir na economia 

compartilhada. E sugere que um modelo de negócios híbrido pode reduzir significativamente 

os riscos inerentes e pode levar a um crescimento sustentável na economia compartilhada. 

A confiança é muito importante no modelo de economia compartilhada para que haja a 

adesão da solução (MITTENDORF, 2017b; YANG et al., 2016). Os estudos feitos observaram 

as plataformas Uber e Airbnb e verificaram como a confiança na plataforma, nos usuários e 

provedores afeta a decisão de alugar um quarto ou solicitar uma corrida. Muitas plataformas 

utilizam sistemas de classificação e perfis de usuário para gerar confiança (WILHELMS; 

MERFELD; HENKEL, 2017). 

Porém, nos negócios em que o detentor do produto ou serviço é o provedor e não a 

plataforma de economia compartilhada, a literatura estuda de forma limitada o fato do provedor 

estar atuando como um empreendedor (microempreendedor / autônomo) e, estar sujeito aos 

riscos particulares do modelo de negócio. Riscos esses que podem trazer consequências legais 

e financeiras relevantes, que acabam sendo ignoradas pelos participantes afetando a sua 

percepção de risco. Percebe-se uma carência de avaliação se existe necessidade de 

conhecimentos do negócio ou características empreendedoras específicas por porte do provedor 

para que ele tenha facilidade de participar da plataforma. 
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Do ponto de vista do provedor, várias são as motivações para aderir a plataforma de 

economia compartilhada: qualidade de vida, interesse econômico, desejo de ajudar a outras 

pessoas e sustentabilidade. Isso é possível através de: valor recebido pelo aluguel, ter recursos 

pouco utilizados e pelo interesse de compartilhar (WILHELMS; HENKEL; FALK, 2017). 

Como destaque, o principal motivador dos provedores é monetizar um bem ou serviço 

que não esteja sendo utilizado (WILHELMS; MERFELD; HENKEL, 2017). Porém o provedor 

pode estar se expondo a um mercado que não tem domínio dos detalhes do negócio. Essa falta 

de conhecimento pode afetar a sua percepção da relação risco x retorno e benefícios. 

Existe uma alocação de risco injusta para os provedores, pois as plataformas possuem 

um alto poder de barganha sobre os demais participantes. Uma plataforma que não aloque riscos 

e recompensas de maneira justa em todo o ecossistema pode explorar trabalhadores que são 

forçados a assumir riscos mais altos ou que não são recompensados o suficiente (CHOUDARY, 

2018). 

A literatura aborda a influência dos riscos percebidos, e como isso pode ser uma barreira 

na adesão (SPINDELDREHER; FRÖHLICH; SCHLAGWEIN, 2019). Porém o fato de que o 

provedor atua no papel de empreendedor autônomo, assumindo riscos que ele desconhece, e 

que lhe são transferindo pela plataforma, carece de estudo. 

O relacionamento entre plataformas e provedores ainda merece mais esclarecimentos. 

Como por exemplo: “As pessoas que oferecem os serviços de transporte sob a plataforma UBER 

são autônomas ou, dependendo do caráter da plataforma, são funcionários da UBER?” 

(SKRZEK-LUBASIŃSKA; SZABAN, 2019). Constatiou, Marton (2017) apontam que o 

modelo adotado pelo Airbnb incentiva os provedores a serem microempreendedores. Choudary 

(2018) indica que se os motoristas do Uber estivessem operando como empreendedores, eles 

tenderiam a escolher os passeios que proporcionassem resultados financeiros máximos a um 

custo mínimo, fornecendo a eles todas as informações necessárias para tomar uma decisão sobre 

aceitar uma carona. Isso traz dúvidas se o provedor é um empreendedor, autônomo ou 

funcionário do Uber. 

O mercado de plataformas de economia compartilhada tem uma alta volatilidade. 

Estudo mostrou que 122 dos 521 negócios de economia compartilhada avaliados cessaram as 

operações durante os 35 meses de monitoramento. As principais razões foram: falta de 

provedores; análise insuficiente do mercado de compartilhamento; confiança e segurança; 

requisitos de recursos ocultos; projeto técnico não escalável; ambiente legal não claro; fim do 

negócio devido a aquisição (CHASIN; HOFFMEISTER, 2018). 
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No caso de aluguel de carros, encontram-se soluções que adotam dois formatos: P2P e 

B2C. No caso do B2C, a plataforma é dona do bem, e ela assume todo o risco do negócio, como 

por exemplo: Car2Go, ZipCar e Drivenow, que seguem modelos de outras soluções para 

mobilidade como bicicletas e patinetes. Mas no caso P2P que tem como exemplo: Turo, 

Gertaround e Croove, uma boa parte do risco e controle é de responsabilidade do provedor, que 

é o dono do bem (WILHELMS; MERFELD; HENKEL, 2017). Isso gera um ponto de atenção, 

pois, apesar da responsabilidade que recai sobre o provedor, não são previstas que eles tenham 

características para poder lidar com elas. 

O mercado de aluguel de carros da forma P2P (carsharing) tem recebido um grande 

destaque no mundo. Isso pode ser percebido pois duas empresas (Turo e Getaround), após 

rodada de investimento no ano de 2019, passaram a ser consideradas unicórnios (empresas com 

valor de mercado superior a US$ 1 bilhão) (CLARK, 2019; FARRELL, 2019). Apesar do 

sucesso em outros países, no Brasil a realidade é diferente. Empresas do setor (Fleety e Pegcar) 

encerraram as atividades (INFOMONEY, 2018). Isso reforça a necessidade de estudo de como 

o contexto brasileiro pode influenciar o desenvolvimento de um negócio que tem se mostrado 

promissor. 

Alguns riscos do negócio não são possíveis de evitar. Por exemplo, apesar de haver 

seguro em caso de roubo ou furto e colisão, se ocorrer o evento do locatário não devolver o 

carro, no Brasil, isso não é considerado roubo ou furto, mas sim apropriação indébita 

(OLIVEIRA, 2008). Um sinistro decorrente de apropriação indébita não é coberto pelo seguro. 

Nessa situação, o processo jurídico é longo e custoso e sem garantia de sucesso, a começar pela 

dificuldade de localizar o automóvel. Esse é um potencial risco oculto para os provedores de 

plataformas de P2P carsharing, mas de total conhecimento das empresas tradicionais que 

atuam no segmento, as locadoras de veículos (ABLA, 2019a, b). Caso o carro se envolva em 

um acidente, a plataforma não tem como garantir que o provedor não irá responder cível e/ou 

criminalmente. Os contratos legais podem até eximir a culpa, mas o desgaste de um processo é 

inevitável. 

O aluguel de carros pode ser da forma clássica ou compartilhada. O carsharing é uma 

alternativa ao negócio de aluguel de carros (ILLGEN; HÖCK, 2019). Portanto um estudo do 

negócio original pode esclarecer pontos de atenção no negócio digital. Para as empresas de 

locação de veículos tradicionais não existe o provedor, os veículos são de propriedade da 

própria empresa. Entender as responsabilidades que são atribuídas a esse novo ator, o provedor, 

merece investigação, para poder avaliar que características ele deve possuir para fazer frente a 

essa demanda.  
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No compartilhamento de carros P2P, os proprietários de veículos alugam seus veículos 

pessoais a terceiros por um período de tempo predefinido e geralmente cobram uma taxa de 

transação monetária (DILL et al., 2014; HAMPSHIRE; GAITES, 2011; SHAHEEN et al., 

2012, apud WILHELMS; HENKEL; FALK, 2017). No ambiente P2P, os facilitadores de 

serviço gerenciam apenas um mercado no qual conectam proprietários e usuários de carros e 

não possuem uma frota (WILHELMS; HENKEL; FALK, 2017). Pode-se considerar que um 

provedor que adere a uma plataforma de economia compartilhada de carsharing está atuando 

como se fosse uma empresa de aluguel de carro, com frota de um carro, negociando via um 

marketplace, no caso a plataforma de economia compartilhada. Mas o risco do negócio de 

aluguel do carro, é do provedor. Como em qualquer tipo de empreendimento, é recomendado 

que o empreendedor conheça do negócio e tenha certas características para que tenha mais 

chances de conseguir prosperar. 

Os riscos percebidos influenciam negativamente a intenção de participação, enquanto 

os benefícios percebidos influenciam de forma positiva (KIM; FERRIN; RAO, 2008). Como 

as plataformas apresentam sempre os pontos positivos das soluções visando atrair mais adesões 

e fazer o crescimento da rede, o conhecimento do negócio pode atuar de forma decisiva, pois o 

provedor pode ter mais informações e perceber mais riscos a que está exposto, e reavaliar os 

benefícios que pode obter. 

Nota-se, portanto, que há uma lacuna para maiores investigações de que características 

empreendedoras são desejadas para um provedor que participa de uma plataforma de economia 

compartilhada, a fim de ter maiores possibilidades de permanecer ativo. O desejo que esse ator 

continue atuando é grande, e possuir certas características de personalidade e capital humano 

podem ser importantes para isso.  Entender como a relação do conhecimento de negócio e 

características pessoais influenciam os riscos e benefícios percebidos e a adesão pode 

proporcionar uma nova dimensão na avaliação de plataformas de economia compartilhada. 

1.1 Questão de pesquisa 

Este trabalho aplicado visa responder a seguinte questão central de pesquisa: 

Quais características empreendedoras são indicadas aos provedores que participam 

em uma plataforma de economia compartilhada P2P? 

Para conseguir responder a essa pergunta, esse trabalho pretende responder as seguintes 

questões secundárias: 
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Q1 - Quais tipos de riscos do negócio são transferidos para o provedor pela 

plataforma? 

Q2 - Uma falta de percepção da complexidade do negócio por parte do provedor 

pode representar riscos para a plataforma? 

1.2 Objetivo 

O objetivo final da pesquisa é identificar características empreendedoras desejadas de 

provedores de plataformas de economia compartilhada para a viabilidade de participação por 

meio de estudo de caso exploratório em plataforma de economia compartilhada. 

1.3 Justificativa e contribuição 

As tecnologias digitais estão ampliando as opções para as pessoas obterem bens e 

serviços (SAMBAMURTHY; ZMUD, 2017). O mercado de economia compartilhada tem um 

potencial de crescimento significativo nos próximos anos (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 

2015). Entender as barreiras para a participação dos atores em plataformas de economia 

compartilhada são fundamentais para possibilitar o desenvolvimento (SPINDELDREHER; 

FRÖHLICH; SCHLAGWEIN, 2019). Um dos grandes desafios de uma plataforma de 

economia compartilhada, uma economia de dois lados, é o crescimento de forma balanceado 

de clientes e provedores (SAMBAMURTHY; ZMUD, 2017). De acordo com estudo da 

Pricewaterhousecoopers (2015), 44% dos consumidores americanos estão familiarizados com 

a economia compartilhada, 19% da população adulta do país participaram de transações, porém 

apenas 7% dos americanos são provedores na economia compartilhada.  A taxa de encerramento 

de plataformas de economia compartilhada são altos (CHASIN; HOFFMEISTER, 2018). 

Assim, no contexto de limitações e variações na literatura, este trabalho visa contribuir 

para avaliar, sob o ponto de vista do provedor, que características empreendedoras são 

desejáveis que ele possua para poder atuar com mais transparência e conhecimento, 

potencializando a sua continuidade no negócio. Existe um problema com relação a 

obtenção/manutenção da rede de provedores, e esse trabalho busca trazer luz a características 

encontradas na literatura de empreendedorismo e relacioná-la com os desafios encontrados por 

provedores em uma plataforma de economia compartilhada. O conhecimento do modelo de 

negócios e suas características pessoais podem influenciar a decisão de participação em 

plataformas de economia compartilhada, a partir dos riscos e benefícios percebidos. Na 
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perspectiva profissional, espera-se colaborar para um maior entendimento no engajamento de 

provedores, proporcionando insumo para melhoria em estratégias e ações organizacionais. Um 

conhecimento mais aprofundado acerca da relação entre conhecimento do modelo de negócios 

por parte do provedor e riscos poderia apoiar organizações na tomada de decisões visando o 

atingimento de objetivos estratégicos, e crescimento da rede e antecipar riscos ao negócio. Uma 

comparação do negócio tradicional com o negócio digital também pode gerar grande 

conhecimento para as partes envolvidas. 

1.4 Estrutura do trabalho 

Esse trabalho aplicado está organizado em cinco seções, a saber: 

1. Introdução: apresentação do tema, questão de pesquisa, objetivos e 

justificativa; 

2. Revisão de literatura: apresentação dos fundamentos acadêmicos 

relacionados à questão de pesquisa; 

3. Metodologia de pesquisa: relato da abordagem de pesquisa escolhida e 

dos métodos adotados para coleta e análise de dados; 

4. Apresentação e análise de resultados: descrição dos resultados obtidos 

na pesquisa, e avaliação dos resultados frente ao referencial teórico; 

5. Conclusões: relato de conclusões, contribuições teóricas e práticas, 

limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Economia compartilhada 

Economia compartilhada é um modelo de mercado híbrido (entre posse e doação) de 

trocas P2P, onde é possível obter, dar ou compartilhar o acesso a bens e serviços, coordenada 

por meio de serviços online baseados na comunidade, através do consumo colaborativo 

(HAMARI; SJÖKLINT; UKKONEN, 2016). As plataformas de economia compartilhada 

podem ser separadas em duas categorias de trocas: acesso ao invés de ter a propriedade e 

transferência sobre propriedade. Uma plataforma pode facilitar ambas categorias. 

Existem uma ligação entre consumo colaborativo e economia compartilhada, que 

chegaram a ser considerados sinônimos. A figura 1 mostra a evolução do conceito, desde 1978 

quando Felson e Spaeth publicaram artigo sobre os atos de consumo colaborativo, o termo 

economia compartilhada foi criado por Lawrence Lessing, professor na Escola de Direto de 

Harvard (OH; MOON, 2016, apud ŠIUŠKAITĖ; PILINKIENĖ; ŽVIRDAUSKAS, 2019). 

 

Figura 1: A evolução da economia compartilhada 

 

Fonte: (ŠIUŠKAITĖ; PILINKIENĖ; ŽVIRDAUSKAS, 2019) 

 

Usando o conceito de Hamari, Sjoklint e Ukkonen (2016) temos que consumo 

colaborativo é a atividade P2P de obtenção, oferecendo ou compartilhando o acesso a bens e 

serviços, coordenados por meio de serviços on-line baseados na comunidade e economia 

compartilhada é um fenômeno econômico-tecnológico emergente, com crescente 

conscientização do consumidor, proliferação de comunidades colaborativas da Web e 

comércio/compartilhamento social. 
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Economia compartilhada é um conceito guarda-chuva que engloba vários 

desenvolvimentos de tecnologias de informação e telecomunicação, entre outros consumos 

colaborativos, que endossa o compartilhamento do consumo de bens e serviços por meio de 

plataformas online (HAMARI; SJÖKLINT; UKKONEN, 2016). 

As plataformas de economia compartilhada podem ser do tipo B2C (quando a 

plataforma é a proprietária do bem/serviço) ou P2P (quando a plataforma apenas atua como 

intermediário) (WILHELMS; MERFELD; HENKEL, 2017). 

Os seguintes atores são encontrados em plataformas de economia compartilhadas: 

 Plataforma (atuando apenas como intermediário ou também como 

provedor); 

 Consumidores; 

 Provedor (pessoa física ou a própria plataforma dona do bem/serviço). 

 

Figura 2: Atores envolvidos economia compartilhada 

 

Fonte: Adaptação de (HAWLITSCHEK et al. 2016; SADHYA; SADHYA, 2018; WILHELMS et al. 2017; 

WIRTZ et al., 2019) 

 

A figura 2 apresenta a relação dos atores de acordo com o modelo de negócios, incluindo 

a sociedade, os incumbentes e regulador/legislador. A inovação disruptiva segundo 
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Christensen, Horn e Johnson (2008, apud RICHTER et al., 2017) é apenas uma descrição da 

economia compartilhada, não apenas melhorando os modelos de negócios existentes, mas 

também os recriando de uma maneira completamente diferente (BALCK, CRACAU, 2015, 

apud RICHTER et al., 2017). Muitas vezes as plataformas são disruptivas, e iniciam o negócio 

sem ter uma regulamentação. Isso pode gerar incertezas legais e movimentos por parte dos 

incumbentes que podem afetar a sua atuação.  

De acordo com Zervas et al. (2017, apud WIRTTZ et al. 2019) as plataformas de 

compartilhamento podem resultar em perdas imediatas de receita tributária, à medida que a 

demanda é desviada dos negócios tradicionais, pagadores de impostos e regulados, e tributar 

plataformas ponto a ponto provou ser um desafio. 

Wirttz et al. (2019) complementam avaliando que a concorrência pode ser distorcida se 

a regulamentação se aplicar a empresas tradicionais, como hotéis e empresas de táxi, que 

seguem códigos tributários, leis trabalhistas e normas de segurança, mas podem ser contornadas 

pelos responsáveis da plataforma e seus prestadores de serviços. Podem existir consequências, 

como distorção do mercado imobiliário e redução no estoque de moradias populares para os 

moradores. Por essas razões, a regulamentação restritiva sobre plataformas de 

compartilhamento tem sido defendida por empresas estabelecidas, trabalhadores de empresas 

estabelecidas e “vizinhos” cautelosos em compartilhar usuários da economia (RAUCH; 

SCHLEICHER, 2015, apud WIRTTZ et al. 2019). 

Um exemplo dessa situação é o que tem acontecido em cidades turísticas na Europa e 

Estados Unidos, como Paris e Barcelona que sofrem pressão nos aluguéis porque proprietários 

passaram a negociar as casas para turistas, cobrando por dia, em vez de oferecê-las em contratos 

mensais. Isso vem forçando os preços para cima, expulsando interessados em viver em áreas 

centrais. Isso pode levar a alterações na legislação, como limitar o número de imóveis que 

podem ser alugados em serviços como o Airbnb (BALAGO, 2019). 

Plataformas de economia compartilhada enfrentam os desafios do mundo virtual (efeito 

de rede de mercado digital de dois lados) e do físico (entregar recursos compartilhados) (FREY; 

TRENZ; VEIT, 2019). No mercado de 2 lados, o orquestrador de rede (plataforma) - reúne duas 

comunidades distintas para participar de trocas. Normalmente, isso é conseguido através do 

crescimento de um lado do mercado como forma de atrair participantes para o outro lado do 

mercado, muitas vezes oferecendo incentivo até o ponto em que o tamanho se torne atrativo 

para que as partes participem (SAMBAMURTHY; ZMUD, 2017). 
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Um estudo sobre o panorama de negócios compartilhados feito em Chasin e Hoffmeister 

(2018) mostrou que dentre 521 plataformas avaliadas, 57,2% estavam interessadas em 

compartilhamento de carros e acomodações, 15% ofereciam múltiplos recursos. 

Nem a economia compartilhada e seus atributos chaves são radicalmente novos. O que 

está sendo possibilitado pelas novas tecnologias são as plataformas poderem ser escaláveis e 

gerar uma massa crítica de usuários. Os atributos chave da economia compartilhada são: acesso 

ao invés de ter a propriedade, P2P e alocação de recursos ociosos (ativos ou trabalho) 

(CONSTATIOU & MARTON, 2017). 

É possível encontrar plataformas de economia compartilhada oferecendo diversos tipos 

de produtos e serviços, como MonJouJou que aluga brinquedos infantis por 15, 30, ou 60 dias, 

Uber, que possibilita a intermediação de motoristas e passageiros e Airbnb que permite o 

aluguel por um determinado tempo de um quarto ou apartamento. As plataformas de economia 

compartilhada também podem envolver a transferência definitiva de propriedade como 

Swapstyle ou ReSecond que tratam de roupas que não são mais desejadas (HAMARI; 

SJÖKLINT; UKKONEN, 2016). 

Vários produtos e serviços podem ser oferecidos via plataforma de economia 

compartilhada, mas nem todos os recursos tem sucesso. A relação abaixo disponível em Chasin 

e Hoffmeister (2018) indica quais são os mais populares: 

 Apartamentos e casas (ex.: HomeAway, HomeSwapper, Makoondi, 

Onefinestray); 

 Barcos (ex.: iGetMyBoat, Incrediblue, Sailsquare); 

 Veículos para camping (ex.: JeLoueMonCampingCar, RVShare); 

 Carros (ex.: CarNextDoor, Freewheelers, Cabeasy); 

 Vestuário (ex.: DateMyWardrobe, RentMyDress); 

 Comida (ex.: PlateCulture, RipeNearMe); 

 Terra (ex.: FieldLover, Shared Earth); 

 Espaços para estacionamento (ex.: JustPark, Yourparkingspace); 

 Espaços para armazenamento (ex.: SpareFoot, Storemates); 

 Espaços de trabalho (ex.: Cowo, DeskNear.Me, Hackerspaces). 

Em Chasin e Hoffmeister (2018) é possível verificar os recursos menos populares 

observados: 

 Impressoras 3D (ex.: 3D Hubs, Makexyz); 

 Máquinas agrícolas (ex.: Mermix); 

 Aviões (ex.: Cojetage, SimpleCharters); 
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 Bicicletas (ex.: BikeSharing, Velogistics); 

 Livros (ex.: BookLending); 

 Câmeras (ex.: Kitsplit); 

 Pets (ex.: BorrowMyDoggy, Petsodia); 

 Máquinas de lavar roupa (ex.: La-Machine-du-Voisin); 

 Mídias (ex.: FlipShelf); 

 Espaços de varejo (ex.: PopupBrands, Storefront); 

 Equipamentos esportivos (ex.: OpenPlay); 

 Roteadores wi-fi (ex.: Fon, Open Wireless). 

2.1.1 Modelos de economia compartilhada 

Constatiou e Marton (2017) dividiu os modelos de economia compartilhada em quatro: 

Franchiser (Uber) – Controle alto, alta rivalidade; Chaperone (Airbnb) – Perde controle, 

rivalidade alta; Principal (Handy) - Controle baixo, baixa rivalidade; Gardener (Couchsurfing) 

- Controle alto, baixa rivalidade. Cada modelo se concentra em uma proposta de valor diferente 

e em intenção estratégica, mas todas elas exploram a crescente fluidez das fronteiras 

organizacionais. O estudo permite que as empresas identifiquem e respondam às ameaças e 

oportunidades oferecidas.  

O estudo de Constatiou e Marton (2017) gerou cinco lições: a) compreenda a intenção 

estratégica de compartilhar plataformas econômicas; b) complemente o seu portfólio de 

produtos com serviços; c) avalie novos modos de inovação; envolva os consumidores na criação 

de valor; d) garanta um ajuste estratégico otimizando a combinação de mecanismos 

organizacionais; e) de coordenação de mercado. 

Frey et al. (2019) apresentam três estratégias de diferenciação para competição na 

economia compartilhada: tecnologia, parceria e experiência do usuário. De acordo com as 

características competitivas e as características do recurso compartilhado é possível definir 

estratégias de diferenciação. Elas não são mutuamente excludentes, podendo existir uma 

principal, e as outras duas serem complementos. O Uber é conhecido pela diferenciação 

tecnológica para atingir alta eficiência e alta padronização para mediar as transações. Mas 

oferece um aplicativo sofisticado para smartphones e mecanismos inteligentes para reservar 

uma corrida convenientemente e eficientemente. E também oferece diferenciação sob 

concorrentes oferecendo bebidas e outras comodidades durante a corrida. 

Complementando, Frey et al. (2019) recomenda três ações para implementar estratégias 

de diferenciação de sucesso: a) alavanque usuários para sua estratégia selecionada; b) utilize 
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elementos físicos para sua oferta de compartilhamento; c) projete a plataforma de 

compartilhamento para facilitar uma experiência física que corresponda às expectativas dos 

usuários. 

Focado em entender os motivos de sucesso e fracasso de plataformas de economia 

compartilhada, Chasin e Hoffmeister (2018) apresentou interessantes observações. As análises 

mostraram que 122 dos 521 negócios de economia compartilhada avaliados cessaram as 

operações durante os 35 meses de monitoramento. As sete razões mais comuns para a falha no 

negócio foram: falta de provedores; análise insuficiente do mercado de compartilhamento; 

confiança e segurança; requisitos de recursos ocultos; projeto técnico não escalável; ambiente 

legal não claro; fim do negócio devido a aquisição. Isso mostra o grande desafio de manter 

ativas as plataformas de economia compartilhada. 

O estudo de Chasin e Hoffmeister (2018) complementa com as seguintes 

recomendações para que os negócios de economia compartilhada tenham sucesso: garanta um 

nível adequado de dependência de parceiros de negócios; não conte com renda indireta; não 

foque em auto atendimento e considere o foco do mercado geográfico. 

2.1.2 Oportunidades e ameaças do ponto de vista do provedor 

Do ponto de vista provedor, podem-se observar as seguintes ameaças e oportunidades 

(KUMAR; LAHIRI; DOGAN, 2018): 

a) Ameaças: insatisfação com a compensação; preocupações não estão sendo 

endereçadas; nenhum ativo ou seguro médico; restrição de tempo. 

b) Oportunidades: compensação baseada na performance; canal de comunicação 

direta; provedores de seguro dedicados a economia compartilhada; terceiros 

dedicando tempo para gerenciamento de ativos. 

As plataformas ignoram que a qualidade do serviço é um fator crítico em seu modelo de 

negócios e depende em grande parte de quão bem os provedores são tratados e recompensados 

(KUMAR; LAHIRI; DOGAN, 2018). Chama a atenção que não existe preocupação se os 

provedores têm características que potencializem sua atuação, ou foco em desenvolver 

competências que aumentem a possibilidade de continuidade.  

2.1.3 Confiança na economia compartilhada 

A confiança influencia a iteração dos atores da economia compartilhada 

(MITTENDORF, 2017a, b; SPINDELDREHER; FRÖHLICH; SCHLAGWEIN, 2019). 
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Ter Huurne et al. (2017) ao analisar os antecedentes de confiança no contexto da 

economia compartilhada, apresentou diferentes mecanismos que influenciam as crenças de 

confiança e são discutidos por objeto de confiança. 1) acreditando em confiança em relação ao 

vendedor; 2) acreditando em confiança em relação ao comprador; 3) acreditando em confiança 

em relação a plataforma; 4) acreditando em confiança em relação a comunidade. 

A confiança no provedor pode ser feita com sistemas de reputação, mecanismos de 

feedback, ratings e referências (TER HUURNE et al., 2017).  

A confiança na plataforma pode ser avaliada nas seguintes dimensões: medidas de 

segurança, garantias, qualidade do site, qualidade do serviço e reputação da plataforma  (TER 

HUURNE et al., 2017).  

A confiança é um fator para superar incertezas e mitigar riscos (TER HUURNE et al., 

2017). A falta de confiança pode ser uma grande barreira para a adoção de uma plataforma de 

economia compartilhada. 

2.1.4 Riscos na economia compartilhada 

A economia compartilhada apresenta vários riscos, como privacidade, performance, 

conflito e justiça (HONG, 2017), incertezas regulatórias (TÄUSCHER; KIETZMANN, 2017), 

risco físico (SPINDELDREHER; FRÖHLICH; SCHLAGWEIN, 2019). 

Do ponto de vista da plataforma, Tauscher e Kietzmann (2017) apontam recomendações 

para avaliação de modelos de negócios inovadores na economia compartilhada conforme 

quadro 1. 

Quadro 1: Recomendações para avaliar modelos de negócios inovadores 

Recomendação Questões para endereçar 

Avalie riscos e reconheça 

potenciais fontes de falha 

Qual a probabilidade de os participantes do lado da demanda e da oferta 

mudarem para os concorrentes? 

Eles têm incentivos suficientes para realizar transações em nossa 

plataforma? 

Podemos garantir um nível de qualidade consistente no trabalho de nossos 

participantes do compartilhamento? 

Quanto nos custará atrair novos participantes do lado da oferta mais uma 

vez que os concorrentes entram no mercado? 

Com que frequência os participantes retornarão à plataforma para 

transações subsequentes? 

Quais mudanças regulatórias ameaçariam nosso modelo de negócios atual? 

Desenvolva um modelo de 

negócio híbrido 

Como podemos aproveitar os ativos compartilhados para atingir um novo 

segmento de clientes?  

Como podemos desenvolver um modelo de receita estável e menos 

vulnerável às flutuações do mercado?  

O novo modelo de negócios é complementar ao modelo de 

compartilhamento ponto a ponto? Isso cria algum ciclo virtuoso? 
Fonte: (TÄUSCHER; KIETZMANN, 2017) 
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O estudo de Tauscher e Kietzmann (2017) fez análise de várias empresas com falhas e 

identificou as causas comuns e os riscos associados ao competir na economia compartilhada. A 

partir de um estudo de caso ilustrativo, eles apontaram que um modelo de negócios híbrido 

pode reduzir significativamente os riscos inerentes e pode levar a um crescimento sustentável 

na economia compartilhada. 

No quadro 1, ao listar a preocupação com garantir um nível de qualidade consistente no 

trabalho dos participantes do compartilhamento e o custo de atrair novos participantes do lado 

da oferta mais uma vez que os concorrentes entram no mercado. Isso reforça a necessidade de 

avaliar características empreendedoras do provedor para possibilitar que essas questões sejam 

tratadas. 

O fato do provedor ter controle sobre o negócio pode influenciar a relação de confiança 

e risco percebido com a intenção de participar de uma plataforma de economia compartilhada. 

Isso foi observado na influência de alugar o apartamento inteiro ou apenas um quarto 

(MITTENDORF, 2017a). Por isso é necessário investigar como a falta do conhecimento do 

negócio, uma característica de capital humano, pode gerar uma falsa sensação de controle por 

parte do provedor. 

Existe uma alocação de risco injusta para os provedores, pois as plataformas possuem 

um alto poder de barganha sobre os demais participantes. No caso do Uber, os trabalhadores 

assumem riscos adicionais devido à falta de clareza em relação à legalidade de seu trabalho e 

assumem o risco de possíveis multas por parte dos reguladores. Ao contrário dos proprietários 

de plataformas, os trabalhadores geralmente não têm acesso à proteção e representação legal, 

caso surja uma disputa sobre a legalidade de sua prestação de serviços (CHOUDARY, 2018). 

Quanto menor e mais padronizado forem as habilidades necessárias, maior as possibilidades de 

exploração dos provedores. 

O quadro 2 apresente relação das barreias e elementos da economia compartilhada. É 

possível observar os seguintes elementos: expectativa de esforço, exploração, inflexibilidade, 

falta de confiança, riscos (performance, físico, privacidade e processo) e indesejada iteração 

social. (SPINDELDREHER; FRÖHLICH; SCHLAGWEIN, 2019). 
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Quadro 2: barreiras relacionadas a elementos da economia compartilhada 

                   Perspectiva do 

 

 elementos 

Consumidor Provedor 

Plataforma 
Expectativa de esforço; exploração; falta de confiança; Risco 

(privacidade e processo) 

Recurso 

Inflexibilidade; Risco 

(performance,  

físico e processo) 

Expectativa de esforço; inflexibilidade; 

risco de processo 

Outros participantes 
Falta de confiança; Risco (físico e processo); indesejável interação 

social 
Fonte: (SPINDELDREHER; FRÖHLICH; SCHLAGWEIN, 2019) 

No quadro 2, ao apresentar do ponto de vista do provedor as preocupações de esforço, 

exploração, falta de confiança, riscos e indesejável iteração social, observar-se a necessidade 

de avaliar características empreendedoras desejáveis para lidar com essas situações. 

2.1.5 Tipos de modelos de negócios de plataformas 

Wirtz et al. (2019) nos apresenta estudo que identifica os tipos de modelos de negócios 

de plataformas. As plataformas de economia compartilhada podem compartilhar recursos e 

bens restritos (como carros e bicicletas) e não restritos, como músicas, arquivos e informações. 

A figura 3 apresenta o universo de plataformas e serve para posicionar as plataformas de 

economia compartilhada no universo de modelos de negócios de plataformas. 

Figura 3: Tipos de modelos de negócios de plataformas 

 

Fonte: (WIRTZ et al., 2019) 
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As plataformas podem oferecer diversos produtos e serviços, como plataformas de 

mídia social conectando comunidades, comunicação conectando pessoas, buscas encontrando 

informações na web, pagamentos fazendo a transferência de recursos financeiros e vendas no 

varejo.  

2.1.6 Serviço das plataformas 

Uma plataforma é um negócio que conecta produtores e consumidores externos e 

permite interações de criação de valor entre eles. Uma plataforma fornece uma infraestrutura 

participativa para essas interações e define condições de governança para elas (CHOUDARY, 

2018). 

No caso de plataformas P2P, é importante que o provedor entenda realmente quais são 

as responsabilidades de cada ator. Ao avaliar os sites de algumas das plataformas de economia 

compartilhada, observa-se que a proposta é atuar somente como intermediário, conforme 

apresentado nos sites das empresas Airbnb, Uber e 99. Mais informações obtidas nos 

respectivos sites estão disponíveis no Anexo II.  

 

a) Airbnb (AIRBNB, 2019) 

Ao avaliar o escopo dos serviços do Airbnb, percebe-se que ele não é proprietário, 

não cria, vende, revende, fornece, controla, gerencia, oferece, entrega ou abastece 

qualquer anúncio. O Airbnb não é e não se torna parte ou outro participante de 

qualquer relacionamento contratual entre os membros, e não tem qualquer 

controle sobre e não garante (i) a existência, qualidade, segurança, 

sustentabilidade ou licitude de qualquer anúncio ou serviços de anfitrião.  

 

b) Uber (UBER, 2019) 

O termo e condição do Uber afirma que a Uber não é fornecedora de bens, não 

presta serviços de transporte ou logística, nem funciona como transportadora, e 

que todos esses serviços de transporte ou logística são prestados por prestadores 

terceiros independentes que não são empregados(as). 

A Uber também limita a sua responsabilidade contra prejuízos ou danos que 

ocorram.  

 

c) 99 (99, 2019) 

O termo de uso do motorista da 99 informa que os serviços que eles prestam são 

de intermediação de corridas e facilitação de pagamento. Informa a inexistência 

de relação de trabalho, vínculo de emprego e outros.  

A 99 também explica que a contratação dos serviços de transporte é feita 

diretamente entre os passageiros e os motoristas parceiros, e que ela não se 

responsabiliza por quaisquer perdas, prejuízos ou danos de qualquer natureza que 

sejam decorrentes da relação entre passageiro e motorista parceiro. 
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2.1.7 Plataformas de trabalho laboral 

Existe uma discussão se existe relação de trabalho entre provedores e plataforma de 

economia compartilhada, como no caso de regulamentação no estado da Califórnia, Estados 

Unidos da América, que afeta diretamente plataformas como Uber e Lift, onde a lei “California 

Assembly Bill 5”, que foi criado para estender as proteções legais no local de trabalho a 

aproximadamente um milhão de pessoas no estado. Uma decisão da Suprema Corte Estadual 

da Califórnia de 2018 disse que os trabalhadores devem ser classificados como empregados se 

o trabalho que eles fizeram foi uma parte regular dos negócios da empresa (SCHEIBER, 2019). 

A percepção de justiça também é relevante, visto que uma plataforma que não aloque 

riscos e recompensas de maneira justa em todo o ecossistema pode explorar trabalhadores que 

são forçados a assumir riscos mais altos ou que não são recompensados o suficiente 

(CHOUDARY, 2018). 

2.1.8 Riscos e benefícios percebidos  

Os riscos percebidos influenciam negativamente a intenção de participação, enquanto 

os benefícios percebidos influenciam de forma positiva (KIM; FERRIN; RAO, 2008). 

Dois tipos principais de benefícios percebidos foram identificados como associados à 

participação no consumo colaborativo: benefícios intrínsecos (ou seja, gozo e reputação) e 

benefícios extrínsecos (por exemplo, recompensa econômica e sustentabilidade) (HAMARI; 

SJÖKLINT; UKKONEN, 2016). 

Pesquisas afirmam que altos graus de risco percebido aumentam as expectativas 

negativas, o que cria uma atitude desfavorável que resulta em uma influência negativa nas 

intenções da transação (PAVLOU; GEFEN, 2004). 

Como as plataformas, apresentam sempre os pontos positivos das soluções, para atrair 

mais adesões e fazer o crescimento do tamanho da rede, características pessoais, como o 

conhecimento do negócio pode atuar de forma decisiva, pois o provedor pode ter mais 

informações e perceber mais riscos a que está exposto, e reavaliar os benefícios que pode obter. 

2.2 Carsharing 

O carsharing (compartilhamento de carros) foi inicialmente desenvolvido na Suíça em 

1948. Com a disponibilidade de serviços de internet móvel e apoiada por outros fatores, como 

taxas razoáveis de uso devido à concorrência de outras opções logísticas, as empresas de 
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carsharing enfrentam demandas crescentes à medida que se esforçam para ampliar suas áreas 

de operação (LINDLOFF et al., 2014; SHAHEEN; COHEN, 2013, apud ILLGEN; HÖCK, 

2019). 

As formas de contratação de veículos e sua utilização são variadas, podendo ser por 

minuto ou por dia, com ou sem limite de quilometragem, em uma estação específica ou podendo 

pegar e deixar o veículo em qualquer lugar (desde que seja permitido) (ILLGEN; HÖCK, 2019).  

Conforme quadro 3, o modelo ser do tipo B2C ou P2P.  De acordo com características 

como de quem é a propriedade do carro, diversidade de modelos de veículos disponíveis e 

exemplos de plataformas, dentre outros, podemos verificar a diferença entre os modelos  

(WILHELMS; MERFELD; HENKEL, 2017). 

 
 

Quadro 3: Comparativo B2C e P2P carsharing 

  Business-to-Consumer (B2C) carsharing Peer-to-peer (P2P) 

carsharing 

Exemplos Car2Go; ZipCar; DriveNow Turo; Getaround; Croove 

Propriedade do 

veículo 

Empresa carsharing Propriedade individual 

Modelo de aluguel Livre ou ida e volta Ida e volta 

Partes envolvidas Locatário e empresa de compartilhamento de 

carros 

Locatário; proprietário e 

rede P2P 

O serviço é moldado 

por 

Empresa carsharing Rede P2P e provedor 

Nível de informação 

assimétrica 

Baixo Alto 

Preço dos veículos Padronizado Individual 

Diversidade dos 

veículos 

Baixa Alta 

Iteração pessoal Nenhuma Locatário e proprietário 

Fonte: (WILHELMS; MERFELD; HENKEL, 2017) 

 

Em julho/2019 a IAC/InterActiveCorp pagou US $ 250 milhões por uma participação 

na Turo Inc., em um acordo que avalia a crescente empresa de compartilhamento de carros/ 

ponto a ponto em mais de US $ 1 bilhão (FARRELL, 2019). 

Em 2018 o SoftBank investiu US $ 300 milhões na plataforma de carsharing GetAround 

(CARSON, 2018). Em 2019 o SoftBank fez mais uma rodada de investimentos, e a GetAround 

passou a ser avaliada acima de US $ 1 Bilhão (CLARK, 2019). 

No Brasil, temos casos de empresas que acabaram encerrando as atividades: Fleety e 

Pegcar (INFOMONEY, 2018). Atualmente a empresa com maior destaque é a moObie que, 
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segundo dados de sua CEO, possui cerca de 400 mil clientes (usuários) e 40 mil parceiros 

(provedores) cadastrados. 

No estudo de Wilhelms et al. (2017) as motivações de participação dos provedores 

foram definidas de acordo com a seguinte classificação: (1) conscientes dos custos: redução dos 

custos de propriedade e realização de renda adicional; (2) gastadores: geração de renda 

disponível para enriquecer a própria qualidade de vida; (3) compartilhadores: alegria de 

fornecer mobilidade e facilitar experiências. A figura 4 apresenta a distribuição de acordo com 

valor, consequência psicológica, consequência funcional e atributos. 

 

Figura 4: Mapa de valor hierárquico 

 

 

Fonte: (WILHELMS; HENKEL; FALK, 2017) 

 

Como os provedores disponibilizam seus ativos para aluguel, eles fornecem a espinha 

dorsal de qualquer processo de aluguel. Os provedores não apenas encontram gratificação ao 
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ver outras pessoas usando seus ativos subutilizados (ou seja, ajudar os outros), mas que as 

considerações de custo-benefício são relevantes (WILHELMS; HENKEL; FALK, 2017). 

Para atrair os proprietários de carros, a Getaround colabora com os fabricantes de 

veículos, oferecendo descontos aos compradores quando eles concordam em alugar seu carro. 

Fez parceria com a Toyota com o objetivo desenvolver produtos financeiros inovadores, 

permitindo que a receita de aluguel realizada na rede Getaround seja usada como forma de 

pagamento para reduzir os custos mensais de locação de veículos. Isso reduz para os 

consumidores as barreiras mentais entre a geração de receita e os custos de aquisição de um 

carro (ETHERINGTON, 2016, apud WILHELMS; MERFELD; HENKEL, 2017). 

Observa-se a forte associação do valor recebido pelo aluguel ser utilizado para reduzir 

os custos fixos, poupar dinheiro, ter dinheiro para outros propósitos e, gerar qualidade de vida 

e interesses econômicos, além do sentimento de se sentir bem ajudando a outros. 

2.2.1 Riscos do mercado de aluguel de automóveis no Brasil 

Carsharing P2P facilita o aluguel de carros entre particulares (WILHELMS; HENKEL; 

FALK, 2017). Baseado nisso, entender os riscos que existem no mercado de aluguel de 

automóveis tradicional no Brasil é fundamental para observar potenciais riscos que o provedor 

está exposto, e identificar que características ele pode ter para lidar com eles.  

No mercado de aluguel de automóveis no Brasil existe uma situação particular. Há uma 

brecha legal que pessoas mal-intencionadas alugam carros com a intenção de não devolver 

(sublocam/revendem no Brasil/exterior). O criminoso ou um terceiro aluga o carro, não o 

devolve, e se aproveita de uma brecha na lei que não considera isso roubo ou furto. Dessa 

maneira, o veículo não entra no radar da polícia (ROCKENBACH, 2019). 

O que ocorre é que não há subtração do bem, mas sim sua entrega à pessoa com quem 

teriam os provedores firmado contrato de locação. Como a entrega se deu de forma pacífica e 

legítima, não se caracterizaria roubo ou furto. Consultando a jurisprudência, vemos que no 

Brasil a não devolução de veículo locado se caracteriza como "apropriação indébita”. 

 

Incorre nas penas do art. 168, "caput", do CP aquele que não devolve o automóvel alugado à 

locadora após o decurso do prazo fixado no contrato de locação. No caso em exame, o 

locatário não acolheu os pedidos da locadora para devolução do bem e deixou-o nas mãos de 

terceiro, o que demonstrou a pretensão do réu de permanecer com o veículo como se seu fosse. 

Uma vez caracterizado o "animus rem sibi habendi", não há que falar em ocorrência de ilícito 

de natureza meramente cível, mas sim em crime de apropriação indébita.  

20050110037487APR, Rel. Des. ROMÃO C. OLIVEIRA. Data do Julgamento 

11/09/2008.(OLIVEIRA, 2008). 

 

 



34 

 

 

Como o evento se trata de ser apropriação indébita, o veículo não é procurado pela 

polícia, e conseguem circular normalmente. É necessário efetuar reintegração de posse para 

recuperar o veículo, incluindo todo o esforço para a sua localização. 

 

As locadoras são vítimas da apropriação indébita, que é crime previsto no artigo 168 do 

Código Penal Brasileiro: consiste em se apoderar de coisa alheia móvel, sem o consentimento 

do proprietário. O criminoso recebe o bem por empréstimo ou em confiança, e passa a agir 

como se fosse dono. A apropriação indébita consiste na não devolução do veículo da locadora, 

enquanto o furto é a subtração do veículo que estava na posse da própria locadora, sem que a 

empresa o tenha entregado de boa-fé ao suposto cliente. Além disso, as seguradoras que atuam 

no Brasil ainda não disponibilizaram no mercado de maneira eficaz uma cobertura específica 

para a apropriação indébita de veículos, inclusive porque questões regulatórias acabam por 

dificultar que as seguradoras aceitem de maneira ampla tal cobertura. Os veículos que são 

apropriados pelos criminosos têm sido repassados a terceiros mediante venda (inclusive por 

meio de websites) por valores substancialmente abaixo dos preços de mercado. No sentido de 

inibir esse tipo de comércio ilegal, é importante lembrar que as pessoas que ficam rodando 

com os veículos nessas condições estão sujeitas a responder pelo crime de receptação. 

Paralelamente, a ABLA também trabalha para que, nas delegacias, para efetuar boletim de 

ocorrência, as locadoras deixem de enfrentar a dificuldade das autoridades que não 

permitirem o enquadramento como Roubo ou Furto, (sendo orientadas a solicitar perante a 

Justiça liminar para o caso de apropriação) e só então retornar à delegacia para a busca do 

veículo – ou seja, mediante solicitação judicial. Além disso, é pacífico nos estados que no caso 

de furto, roubo ou perda total do veículo por sinistro, só é devido o pagamento do IPVA até a 

data do ocorrido, o que não era aplicado nos casos de apropriação indébita.(ABLA, 2019b). 

 

Como exemplo do que pode ocorrer, o empresário de Florianópolis Marcus Marchini, 

dono de uma locadora, perdeu 24 carros em dois anos. Alguns foram usados até em crimes. 

Segundo ele, o cliente usou de documentos falsos para fazer a locação, cometeu um roubo à 

mão armada com o carro. O criminoso foi solto depois de 15 dias do evento, e o carro ficou 

retido pra perícia e análise por 10 meses (ROCKENBACH, 2019). 

As locadoras vêm intensificando o combate a apropriação indébita, via ABLA 

(Associação Brasileira de Locação de Automóveis) e Ministério da Justiça para que conste nos 

DETRANS os casos de apropriação indébita, e não só os de roubos e furtos. A ABLA tem como 

pleito, também, a rápida solução para a atual falta de sistemas interligados na gestão dos 

DETRANS e das polícias, para que os próprios criminosos e/ou os receptadores comecem a 

enfrentar restrições de circulação quando em posse dos veículos apropriados de maneira 

indevida (ABLA, 2019b). 

Conforme estimativa da ABLA, aproximadamente nove mil veículos sofreram 

apropriação indébita no último ano. Isso equivale entre 1% e 2% da frota total do setor no Brasil 

(ABLA, 2019b).  

De acordo com Paulo Miguel Júnior, Presidente da Associação Brasileira das Locadoras 

de Veículos (ABLA) e diretor da Confederação Nacional do Transporte (CNT), ao falar sobre 

os desafios que o setor irá enfrentar, enumerou: a nova placa do MERCOSUL; a guerra fiscal 

entre os estados em relação à cobrança do IPVA; as taxas de licenciamento e emplacamento; 
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multas vinculadas aos veículos e não aos motoristas; apropriação indébita de veículos das 

locadoras que, por falta de sistema na gestão dos DETRANS e das polícias, não enfrentam 

restrições de circulação quando em mãos de criminosos. E ele complementa afirmando que o 

setor, definitivamente, não é para aventureiros. Por tudo isso, é preciso muito conhecimento 

sobre a operação e sobre a gestão financeira. Muitos que se aventuraram na locação de veículos 

sem o know-how necessário ficaram pelo caminho (ABLA, 2019a). 

No caso do carsharing, o provedor não tem o domínio do que é feito pelo cliente, ele 

está exposto a riscos de mau uso do bem como eventuais multas e acidentes. Ele não tem 

controle se o cliente permite que terceiros dirijam o veículo, por exemplo. 

2.3 Características dos empreendedores 

Von Mises observa que, no mundo real, os credores também são necessariamente 

empreendedores, porque cada empréstimo tem um risco de não pagamento. Diante dessa 

incerteza, em todo ato de concessão de empréstimos, há um elemento de um empreendimento 

empresarial (MISES, 1949, apud SZABAN; SKRZEK-LUBASIŃSKA, 2018). O empréstimo 

temporário do carro através da locação também envolve o risco de não devolução ou problemas 

relacionados ao negócio. Estudos apontam que empreendedores possuem características 

específicas. Simoes, Crespo e Moreira (2016) agrupam sete características determinantes de 

empreendedores: 

 Características individuais básicas: gênero, idade, status matrimonial e filhos; 

 Antecedentes familiares: pais, esposa; 

 Características de personalidade: aversão ao risco, atitude diante do risco, 

extrovertido, aberto à experiência, agradável; consciente, e estável 

emocionalmente; 

 Capital humano: educação, experiência;  

 Condição de saúde: doenças ou limitações físicas; 

 Nacionalidade e etnia: teria do homem médio, imigrantes, hipóteses de 

discriminação, hipótese de enclave e teoria da cultura. 

 Acesso a recursos financeiros: capital próprio pode ser usado para iniciar uma 

atividade de trabalho independente; e mais riqueza significa mais garantias, o 

que aumenta a probabilidade de obtenção de financiamento externo. 

Skrzek-Lubasinska, Szaban (2019) no quadro 4 propõem os critérios a seguir para 

distinguir empreendedores autônomos, dividindo em objetos e subjetivos.  
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Quadro 4: Critérios que distinguem os trabalhadores independentes 

Critérios objetivos e mensuráveis Critérios subjetivos e não mensuráveis 

O1. Normas legais específicas de um 

determinado sistema jurídico 

S1. O grau de independência e a assunção de riscos (1) 

independência, controlando seu próprio trabalho sem supervisão 

formal. Dependência de assumir riscos (2), falta de autonomia 

em questões relacionadas ao trabalho.  

O2. Características sócio 

demográficas dos trabalhadores por 

conta própria, ou seja:  idade; sexo; 

nível de escolaridade; experiência 

profissional; nacionalidade, etnia 

origem (nativa, imigrante), 

residência; origem familiar; estado 

civil e filhos; condição de saúde; 

S2. A motivação para se tornar autônomo: fatores de atração e 

retirada: (1) trabalho autônomo voluntário, a escolha individual 

desse tipo de emprego, sem pressão externa 

(2) necessidade de trabalhar por conta própria devido à situação 

do mercado de trabalho (nenhum outro emprego satisfatório 

disponível) ou aos requisitos do principal empregador-contratado 

O3. Critérios referentes ao caráter 

dos negócios, como: setores / seções 

econômicos; tamanho da empresa 

(empresário individual trabalhando 

sozinho ou empregador); nível de 

renda; o caminho de entrada para o 

trabalho independente (empresa 

herdada, adquirida, adquirida, 

comprada ou fundada) 

S3. Inovatividade / criatividade (1) inovação, rejeição de padrões 

antigos e implementação de novas soluções de negócios (2) falta 

de inovação, negócios replicativos baseados nos modelos, 

produtos e serviços de negócios existentes 

S4. Profissionalismo (1) profissionalismo individual, talento 

individual, conhecimento, experiências, habilidades e 

competências; cargo, trabalho em que um indivíduo não pode ser 

facilmente substituído (2) falta ou baixo nível de 

profissionalismo (o trabalho pode ser feito facilmente por outros) 

S5. Percepção social e de si mesmo em relação ao resultado 

financeiro e à autonomia (1) Sucesso (ganho, estima) (2) Falha 

(perda) 
Fonte: (SKRZEK-LUBASIŃSKA; SZABAN, 2019) 

 

Essas são características que nos ajudam a entender o que pode ser esperado de pessoas 

que são empreendedores autônomos em plataformas de economia compartilhada. As 

informações contidas no quadro 4 pode ser utilizada para avaliar a função exercida por 

provedores. Eles assumem risco, controlam seu próprio trabalho, adotam soluções de forma 

replicativa. Avaliar se são necessárias características específicas para participar ou se o trabalho 

pode ser feito facilmente por outros é um ponto a ser observado.  

2.4 Empreendedorismo na sociedade digital 

Empreendedor é o indivíduo que realizou esforços concretos na tentativa de criação de 

um novo empreendimento, como por exemplo uma atividade autônoma, ou uma empresa, seja 

ela formalizada ou não, bem como a expansão de um negócio já existente (GEM, 2018). Autores 

utilizam a definição de microempreendedor engajando em compartilhamento de ativos P2P 

(WILHELMS; MERFELD; HENKEL, 2017). Bauumol (2008, apud GUSTAVSSON; 
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LJUNGBERG, 2018) chama de empreendedorismo replicativo uma pessoa que replica uma 

empresa que foi lançada muitas vezes antes, a fim de buscar autonomia ou como uma saída da 

pobreza. Isso se difere do empreendedorismo inovador, que busca fazer algo que nunca foi feito 

antes. 

Os dois conceitos de trabalho autônomo e empreendedorismo geralmente aparecem em 

conjunto porque parece que uma pessoa que assume o risco e o benefício da independência no 

trabalho deve ter habilidades empreendedoras (GUERRA; PATUELLI, 2016; CULLEN; 

JOHNSON; PARBOTEEAH, 2014; ECKHARDT; EADE, 2011; FILION, 2011, 

DEMIRGUÇ-KUNT; KLAPPER; PANOS, 2007; SALGADO-BANDA, 2005; BROWN; 

ULJIN, 2004; DOUGLAS; SHEPHERD, 2000, apud SZABAN; SKRZEK-LUBASIŃSKA, 

2018). 

 

Cantillon foi o economista que introduziu o termo "empreendedor." Smith cita 

Cantillon em seu Um inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações 

(1776), embora nenhum economista clássico reflita sobre empreendedorismo, como 

o empreendedor era para eles simplesmente “o homem de negócios” (Ricketts, 2006). 

No entanto, Cantillon (Casson, 1990; 1991) dividiu os trabalhadores em dois grupos: 

empregados com renda fixa, segurados contra riscos e aqueles cuja renda é incerta 

e depende dos resultados de suas próprias atividades. [...] Cantillon chama esses 

últimos empreendedores; eles diferem dos donos do capital. Cantillon achava que as 

principais características do empreendedorismo são de risco e busca por 

oportunidades de mercado. Essa ideia também aparece, entre outros, em Kahneman 

e Tversky (1979), Kumar et al. (2003) ou Landstrom (2010) (SZABAN; SKRZEK-

LUBASIŃSKA, 2018). 

 

De acordo com Kinght (1921, apud SZABAN; SKRZEK-LUBASIŃSKA, 2018) devido 

à incerteza do mercado e à necessidade de agir com informações incompletas, cada atividade 

empreendedora sempre se relaciona ao risco e à incerteza pessoal. 

As tecnologias digitais estão ampliando as opções para as pessoas obterem bens e 

serviços além da família, amigos, lojas de bairro e varejistas nacionais / globais em direção a 

multidões de empresários (SAMBAMURTHY; ZMUD, 2017). 

O empreendedorismo digital consiste em coleções dinâmicas de atores com objetivos, 

motivos e capacidades variados (NAMBISAN, 2017). 

Muitas plataformas de economia compartilhada passam a ideia de que um provedor na 

verdade é um investidor, como as plataformas de P2P Lending (Lending Club, Prosper). Apesar 

de um investidor ter foco no potencial e tempo do retorno do seu investimento, ele raramente 

se envolve diretamente no dia a dia de gestão da empresa. Além disso, o risco que está exposto 

normalmente é limitado ao capital investido, diferente do empreendedor digital. 
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A experiência e conhecimento do negócio contribuem para o sucesso no 

empreendimento (STANIEWSKI, 2016), preocupação que não é muito levada em 

consideração, devido a facilidade que as plataformas de economia compartilhada 

proporcionam. 

As possibilidades de empreendedorismo na sociedade digital foram abordadas em 

(GUSTAVSSON; LJUNGBERG, 2018), através de um framework que relaciona as 

características digitais, tecnologias, ações de empreendedorismo. Em especial, observa-se o 

exemplo dos motoristas do aplicativo Uber, que tem a característica digital a “interatividade”, 

a tecnologia “recursos e funcionalidades apresentados pelos aplicativos” e a ação 

empreendedora “fazer uso da interatividade”. Assim nota-se como a plataforma possibilita os 

motoristas serem considerados empreendedores replicadores, pois trabalham como motoristas 

de táxi autônomos potencializados pela tecnologia. Através do aplicativo Uber, o motorista 

interage com a plataforma que se torna a coordenadora do trabalho. 

2.5 Grupos de empreendedores autônomos 

Szaban e Skrzek-Lubasinska (2018) propõem a divisão de empregados por conta própria 

da seguinte forma: 

a) Empregado por conta própria dependente – pessoa que trabalha para um 

empregador, mas sem a regulamentação laboral; 

b) Empregado por conta própria hibrido – tem contrato de trabalho estável e 

permanente com um empregador, mas pode trabalhar com outros empregadores. 

Pode ser do tipo inovação ou replicação. Pode fazer parte de qualquer outro grupo 

também; 

c) Proprietários de negócios replicativos de uma só pessoa – donos de pequenos 

negócios, geralmente trabalham sem funcionários. A maioria considera que esse tipo 

de trabalho independente é empreendedor, independentemente de alguém empregar 

outros ou não. Na visão Schumpeteriana, os pequenos empresários são empresários 

replicantes que não inventam nada de novo, mas sim duplicam os modelos de 

negócios, soluções, produtos, serviços existentes; e essas atividades não 

correspondem ao entendimento típico do empreendedorismo; 

d) Proprietários de startup inovadores de uma só pessoa – Na visão Schumpeteriana, 

eles inovam quando introduzem um novo produto ou serviço; 
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e) Freelancers – pessoas com alto grau de habilidades e qualificações em demanda no 

mercado de trabalho. Normalmente são independentes e trabalham para diferentes 

empresas. 

Embora os trabalhadores independentes frequentemente recebam o título de 

empreendedores, nem todos os empreendedores são trabalhadores independentes e nem todos 

os trabalhadores independentes são empreendedores. Eles têm algumas coisas em comum; 

ambos os grupos são heterogêneos em idade, gênero, educação, campo de negócios ou fontes 

fundadoras; mas isso não significa que devemos percebê-los como iguais (SZABAN; 

SKRZEK-LUBASIŃSKA, 2018). No caso de falha, os custos de fechamento de negócios, 

como a liquidação de passivos para credores, incluindo funcionários, podem ser substanciais 

(SZABAN; SKRZEK-LUBASIŃSKA, 2018). 

A relação que existe entre provedores e plataformas ainda carece de estudos, e as 

perguntas abaixo ainda precisam de respostas: 

 

- Uma pessoa que fornece um sofá em sua sala de estar por uma taxa de serviço, 

usando o aplicativo Airbnb, é autônoma? 

- Um designer que ocasionalmente vende seu trabalho através do aplicativo Upwork 

é um trabalhador autônomo? 

- As pessoas que trocam seus bens ou serviços sob forma de escambo, por meio de 

plataformas locais da Internet, são independentes? 

- As pessoas que oferecem os serviços de transporte (de maneira semelhante aos 

motoristas de táxi) sob a plataforma UBER são autônomos ou, dependendo do caráter 

da plataforma, são funcionários da UBER? (SKRZEK-LUBASIŃSKA; SZABAN, 

2019). 
 

 

No quadro 5 temos a relação dos artigos específicos relacionados as características 

empreendedoras descritivas na categoria proprietários de negócios replicativos de uma pessoa. 

Foram selecionados os casos que o artigo classificou como aplica (+), sendo desconsiderados 

os classificados como (-) não aplica ou aplica parcialmente (+/-). De forma intencional foram 

excluídas várias características importantes. Szaban e Skrzek-Lubasinska (2018) concentraram 

apenas em abordagens econômicas e sociológicas do assunto excluindo fatores psicológicos, 

fatores demográficos significativos: sexo, idade, nível de escolaridade, etnia; bem como fatores 

contextuais, como estruturas regulatórias, impostos, regulamentos e outras regras e instituições 

públicas que afetam os negócios. Apesar de limitar a desta pesquisa; possibilita comparar 

aspectos selecionados, principalmente econômicos, de empreendedorismo e trabalho 

autônomo. Foi utilizado a classificação apresentada em Simoes, Crespo e Moreira (2016) para 

agrupar as categorias.  
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Quadro 5: Artigos relacionados as características empreendedoras descritivas 

Características empreendedoras descritivas 

 Categoria: Proprietários de negócios 

replicativos de uma pessoa 
Autores selecionados 

Personalidade 

 

Homo agens (Homem atuante em relação as 

mudanças de mercado); empresário 

praxeológico (atenção e aprendizado por 

descoberta) 

Mises (1966, 2000); Kirzner (1973) 

Liberdade econômica; Independência, espírito 

livre aventureiro 

Kreft and Sobel (2003);Baumol (1990) 

Weber (1985); Davidsson (2003);Nooteboom 

(2002); Berlin (2015) 

Combinando a propriedade do capital com 

iniciativa empreendedora (a pessoa capitalista-

empresário) 

Veblen (1904; 1999); Rothbard (1962) 

Autodisciplina; consequente Weber (1985); Meadows (2016) 

Reconhecendo e explorando oportunidades de 

mercados e nichos; atenção; Exploração de 

oportunidades criadas pela mudança (com 

base na própria criatividade; adquirido / 

emprestado de terceiros); olho mais rápido 

que uma multidão. 

Smith (1776, 2007); Leibenstein (1968); 

Schumpeter (1949); Kirzner (1973); 

Landstrom (2010); Churchill and Levis 

(1983); Filion (2008); High (1982); Drucker 

(1985); Baumol (1993); Shane,Venkataraman 

(2000); Mises (1966) 

Aceitando risco ou falha; capacidade de 

suportar o risco 

Mises (1966); Cantillon (in Casson 2003) 

Kahneman and Tversky (1979) Knight (1921, 

2009); Baumol (1990); Kumar et al. (2003); 

Thaler (2015) 

Capital 

humano 

Avaliação e evitar incertezas usando negócios 

de organizações já formadas  (em oposição ao 

risco) 

Mises (1949/1966); Knight (1921); Gunning 

(1993) 

Gerando (adicionando) valor através de 

criação ou expansão de atividade 

Smith (1776, 2007); Say (in Blaug 1994); 

Filion (2008); Ahmad and Seymour (2008) 

Atividades: produtivo; improdutivo; 

destrutivo 

Baumol (1990); Davidsson and Henrekson 

(2002); Sauka (2008) 

Conhecimento de ideias de negócios e práticas Propstmeier (2011) 

Aprendizagem espontânea, aprendizado por 

tentativa e erro; aprendendo por descoberta 
Kirzner (1973); Garud and Van de Ven (1992) 

Preenchimento de lacunas entre as 

necessidades humanas e a disponibilidade de 

produtos e serviços 

Leibenstein (1968); Kumar et al. (2003) 

Obtenção / maximização de lucro (financeiro) 

com determinados meios de produção 

Smith (1776, 2007); Marshall (1890); Mill and 

Say (in Blaug 1994); Knight (1921, 2009); 

Mises (1951); Weber (1985) 
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 Categoria: Proprietários de negócios replicativos de 

uma pessoa 
Autores selecionados 

 
Adaptação como acumulação de pequeno ajuste; 

Adaptação para mudar 

Etzioni (1987); Simon and 

Houghton (2002); Robinson 

et al. (2006) 

Responsabilidade final não separado do controle final Knight (1921, 2009) 

Melhor tomada de decisão Gimenez-Roche (2011) 

Julgamento (não é necessário quando houver informações 

perfeitas); 

Julgamento na tomada de decisão  

Cantillon (in Casson 1999, 

2003); Mill (in Blaug 1994); 

Klein (2010) 

Rede de negócios 
Gurrieri (2013); Weigl 

(2008) 

Capacidade de organizar a produção 

de uma nova maneira, reorganizando 

Veblen (1999); Shane (2003); 

Drucker (1985); Baumol 

(1990) 

Construção de equipe, liderança e habilidades de 

gerenciamento. Funções de gerenciamento de coordenação, 

organização e supervisão de empreendimentos comerciais 

liderados por liderança gerencial 

Reich (1987); Say (1830, in 

Robinson et al. 2006) 

Acesso a recursos 

(financeiros / não 

financeiros) 

 

Investir capital próprio / emprestado; 

Recursos materiais para iniciar e conduzir negócio; 

Fornecimento / acesso capital (privado, público), P&D, 

tecnologia. 

Smith (1776, 2007); Veblen 

(1999); Kshetri (2014); 

Evans and Jovanovic (1989); 

Parker (2009) 

Investir recursos não materiais para iniciar e conduzir 

negócios; 

ideias / conhecimentos de negócios, consciência de marca, 

cultura 

Bjerke (2007); Weigl (2008) 

 
Fonte: Adaptação de (SIMOES; CRESPO; MOREIRA, 2016; SZABAN; SKRZEK-LUBASIŃSKA, 2018) 

 

Um resumo da revisão de literatura feita apresenta-se na figura 5. Observamos as 

plataformas digitais e em especial as plataformas de economia compartilhada. Dentro delas, 

aprofundamos a de carsharing, que pode ser B2C ou P2P. Nas que são do tipo P2P temos 

especial interesse nos provedores. Posteriormente foi verificado o trabalha autônomo, 

empreendedorismo e características de empreendedores de acordo com o trabalho efetuado.  

 

Figura 5: Resumo revisão literatura 

  

Fonte: Elaboração própria 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1 Tipo de pesquisa 

Para esse estudo, realizou-se uma pesquisa qualitativa, exploratória e aplicada, em uma 

plataforma de economia compartilhada, buscando compreender na sua perspectiva, quais as 

motivações e características empreendedoras esperadas para um provedor. 

A pesquisa possuiu natureza qualitativa, tendo em vista a realização de análises 

qualitativo-descritivas por meio de um de estudo de caso (VERGARA, 2016). Se caracteriza 

como exploratória pois tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

torna-lo mais explícito ou a construir hipóteses (GIL, 2002). 

Quanto à sua finalidade, pode ser classificada como pesquisa aplicada, a qual consiste 

na aquisição de conhecimentos com vistas à aplicação em uma situação específica (GIL, 2002), 

pois, com as informações obtidas, foi elaborada uma base de dados capaz de apoiar, no futuro, 

ações para orientar provedores, através da transparência e veracidade na relação de 

comunicação e atuação entre plataforma e provedor, assim como auxiliar na realização de 

outros estudos na área. 

3.2 Seleção de Caso 

A fim de identificar quais são as características empreendedoras esperadas dos 

provedores de plataformas de economia compartilhada, foi selecionado estudo de caso de uma 

plataforma de carsharing, que é um dos cinco setores-chaves com potencial de aumento 

substancial de receita global até 2025  (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2015). 

A empresa Moobie foi criada em 2017, e no final de 2019 tinha 43 funcionários e está 

presente em mais de 100 cidades brasileiras, com planos para expansão internacional. A sua 

CEO Tamy Lin os classifica como o Airbnb dos carros. Possui cerca de 400 mil clientes 

(usuários) e 40 mil parceiros (provedores) cadastrados (CRA-SP, 2019). 

A empresa se define como: “nascemos para fazer com que o aluguel de carro seja mais 

fácil e seguro para todas as partes envolvidas, assim, criando uma comunidade confiável com 

membros que passam por uma rígida análise”. 

A empresa atua como P2P, conectando clientes e provedores (que eles chamam de 

parceiros). Os veículos oferecidos são de propriedade dos provedores (a plataforma não oferece 
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veículos próprios). A plataforma define que a segurança aos provedores é prioridade, pois lidam 

com um dos principais bens materiais das famílias brasileiras: o carro. Para tal, buscam 

conseguir clientes comprometidos com a integridade dos veículos de seus parceiros, que 

respeitam as leis de trânsito, com um bom histórico de comportamento e com afinidade cultural 

com seu modelo de negócio. 

3.3 Coleta de dados 

A maioria dos casos de pesquisa exploratórias envolvem: (a) levantamento 

bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e (c) análise de exemplos que "estimulem compreensão" SELLTIZ et al.,1967, p. 

63, apud GIL, 2002). As evidências para um estudo de caso podem vir de seis fontes distintas: 

documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e 

artefatos físicos (YIN, 2005).  

Utilizando informações públicas, foram levantados dados da empresa pesquisada no 

próprio site, 4 entrevistas dadas pela CEO Tamy Lin obtidas através de dados secundários 

disponíveis na web, e relatos de clientes em site de reclamação. O resumo está apontado na 

figura 6. 

 

Figura 6: Entrevistas 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para possibilitar a comparação com o negócio de locação de veículos tradicional foi 

feita uma entrevista exploratória com um profissional que atua junta as locadoras de automóveis 

para entender os principais problemas desse mercado. Foi feito um convite e seguiu-se um 

roteiro para orientar a entrevista (apêndices A e B). A seleção para a entrevista do participante 

foi em amostra não probabilística, com critérios de acessibilidade – elementos selecionados em 
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função da facilidade de acesso a eles – e tipicidade – elementos considerados pelo pesquisador 

como representativos da população-alvo (VERGARA, 2016). Dessa forma foi escolhida uma 

pessoa que conhecesse do mercado de recuperação de automóveis de locadoras de carros e que 

fosse acessível. Essa escolha se baseou no fato que o objeto de análise não é o negócio da 

locadora em si, como rentabilidade e avaliação do plano de negócios, mas sim nos problemas 

com relação aos veículos da frota. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

4.1.1 Site da empresa objeto de estudo 

Foi feita pesquisa no site da empresa Moobie (www.moobie.com.br). 

No site, é possível verificar que a empresa define os seguintes pilares com relação a 

segurança dos provedores: 

 Análise de Clientes 

Todas as pessoas que tem interesse em alugar um carro na moObie precisam 

cadastrar sua CNH. Dessa forma checam o DETRAN do Estado e DENATRAN, junto 

com mais de 60 variáveis analisadas pelo algoritmo de segurança e uma análise 

comportamental para evitar possíveis fraudadores e pessoas com má conduta. 

Multas 

Caso o provedor receba uma multa referente ao período de alguma locação, basta 

avisar a plataforma que cuidará de todos os trâmites, desde coletar os documentos até a 

transferência de pontos e o pagamento. A plataforma afirma que o provedor nunca 

precisará arcar com os custos e pontos de multas ao anunciar o seu carro. 

Avarias 

A plataforma tem o compromisso que o provedor receba o seu carro exatamente 

do jeito que o entregou para o cliente. Da mesma forma que acontece com as multas, 

caso o provedor tenha algum problema, basta entrar em contato que a plataforma cuidará 

de todo o processo, de ajudar a encontrar uma oficina até cobrar o cliente. 

Seguro do Carro 

A plataforma cuida de tudo! Por isso o seguro particular do provedor nunca será 

ativado, em hipótese alguma. Todas as locações feitas pela plataforma são seguradas 

por uma de duas grandes seguradoras parceiras. 

Total Controle 

Na plataforma, o provedor continua sendo dono do seu carro! Ele pode conversar 

diretamente com todos os clientes que solicitarem o seu carro, escolhe para quem quer 

alugar e define a disponibilidade de dias e horários do seu veículo. 

 

O quadro 6 apresenta o resumo de mais algumas das informações obtidas. 
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Quadro 6: Informações site empresa 

Situação Descrição site 

ST1: O que acontece se o cliente 

levar uma multa durante a locação 

do meu carro? 

O processo funciona da seguinte forma: 

Recebemos a notificação via preenchimento do formulário; 

Analisamos as informações e a qualidade da foto da notificação; 

Enviamos as informações para o despachante; 

O despachante entra em contato com você para agendar a melhor data e 

local para retirar a notificação assinada e posteriormente colher a 

assinatura do Cliente; 

Após isso é feito o envio para o órgão responsável por esta autuação; 

ST2: Posso adicionar um 2º 

condutor? 

Sim! É possível adicionar um segundo condutor na sua locação. [...] 

Esse procedimento acontece pois se por alguma razão o carro for parado, 

e estiver sendo conduzido por alguém que não está habilitado para dirigir 

(seja por não possuir CNH, estar com ela cassada, etc.), o veículo pode ser 

apreendido, gerando prejuízos para o Parceiro. 

ST3: O que acontece se o Cliente 

não aparecer para a devolução do 

carro? 

Fique tranquilo, primeiramente, todas as reservas feitas pela plataforma da 

moObie possuem um seguro ativo. Imprevistos acontecem e o importante 

é tentar contato com o Cliente para entender o ocorrido. 

Nosso time acompanha de perto todas as reservas que estão em atraso, em 

caso de um atraso maior que 30 min (nossa tolerância na devolução), 

nosso time entrará em contato com o Cliente para entender o que está 

acontecendo e alinhará com você a melhor forma de resolver este 

problema. 

Na falta de contato com o Cliente, iniciaremos um procedimento de 

recuperação do veículo que consiste em algumas tentativas de contato 

com o Cliente com apoio do nosso departamento jurídico e no caso de 

insucesso, abriremos um boletim de ocorrência contra o Cliente e abertura 

do sinistro junto a seguradora. 

ST4: O que é moObie? 

A moObie é um aplicativo brasileiro e um dos maiores em 

compartilhamento de carros de pessoa para pessoa da América Latina.  

Nascemos para fazer com que o aluguel de carro seja mais fácil e seguro 

para todas as partes envolvidas, assim, criando uma comunidade confiável 

com membros que passam por uma rígida análise.  

ST5: Quais são os critérios para que 

meu cadastro seja ativado na 

moObie? 

Ter uma CNH ativa e dentro da validade; 

Possuir menos de 25 pontos decorrentes de multas; 

Não ter pendências com o DENATRAN; 

Não possuir processos judiciais relacionados com fraudes; 

Não apresentar comportamentos que possam representar um risco para 

nossa comunidade, como registrar momentos de ostentação com veículos, 

direção em alta velocidade, bebidas alcoólicas junto ao volante, etc. 

ST6: O que acontece se o carro 

sofrer uma avaria durante a locação?  

Primeiro é importante entender que temos dois tipos de avarias. Uma que 

é onde o valor da avaria não atinge o valor da franquia e a outra é quando 

o valor da avaria atinge o valor da franquia. 

[...] 

É importante que antes de você abrir um Boletim de Ocorrência com a 

Polícia (B.O), que você entre em contato conosco para que a gente instrua 

você sobre qual a melhor forma de seguir com esses procedimentos 

(dependendo das palavras utilizadas no momento do registro do B.O, o 

seguro pode não cobrir os eventuais danos ao proprietário do carro). 

Fonte: site da empresa pesquisada (Moobie) 

 

Com relação ao item ST2, no termo de uso a obrigação para o cliente é clara, conforme 

observa-se no texto: “ (xv) Não ceder ou transferir, sob nenhuma hipótese, a condução do 

Veículo a qualquer terceiro, caso o terceiro não tenha sido prévia e expressamente informado e 
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autorizado pela Moobie, permanecendo em qualquer caso, como responsável por todas as 

ocorrências durante o período de vigência do Contrato de Locação”. 

Ao avaliar o “termo de uso” no site Moobie (2020b), pode-se perceber a relação 

desequilibrada entre os atores. O parceiro (provedor) e o cliente têm uma lista extensa de 

obrigações, enquanto a lista da plataforma é bem menor, restringindo-se a parte tecnológica e 

repasse de valores recebidos dos clientes. Essa distribuição desproporcional pode ser observada 

no quadro 7. 

 

Quadro 7: Resumo relação ator X obrigações 

 Parceiro Cliente Plataforma 

Número total de clausulas de obrigações 18 26 2 

Fonte: elaboração própria 

 

Parceiro (provedor) 

3.3. A utilização da Plataforma Moobie pelo Parceiro e o aceite a estes Termos de 

Uso não constituem nenhuma espécie de vínculo trabalhista e/ou societário entre 

o Parceiro e a MOOBIE.  

3.4. São obrigações do Parceiro: 

 (i) Preencher de forma correta e completa o Cadastro Moobie responsabilizando-

se integralmente pela veracidade das informações que prestar à MOOBIE e /ou ao 

Cliente; 

(ii) Manter o seu cadastro atualizado, informando a MOOBIE em caso de 

alienação do Veículo ou qualquer outra alteração nos dados transmitidos 

anteriormente; 

(iii) Entregar, no Check-In, as chaves e o Certificado de Registro e Licenciamento 

(“CRLV”) do Veículo ao Cliente a cada locação temporária firmada, bem como 

entregar o Veículo limpo, com o tanque cheio e com todos os itens de segurança 

do veículo, inclusive estepe, se não acordado prévia e expressamente de forma 

diferente entre as Partes; 

(iv) Garantir o perfeito funcionamento do Veículo e entrega-lo nas condições de 

conservação previamente descritos na Oferta e nas imagens disponibilizadas na 

Plataforma Moobie, bem como em boas condições de higiene e limpeza; 

(v) Informar na Oferta eventuais avarias que prejudiquem a utilização segura do 

Veículo, bem como anotá-las no Contrato de Check-In a ser assinado no momento 

do Check-In; 

(vi) Atestar e comprometer-se que todas as revisões necessárias do Veículo foram 

devidamente realizadas para que o Veículo a ser alugado possa circular em 

segurança; 

(vii) Comparecer no local e horário agendados previamente com o Cliente para a 

entrega do Veículo, com no máximo 30 (trinta) minutos de atraso, sujeito as 

penalidades previstas no Anexo I. Caso o atraso seja superior a 30 (trinta) minutos, 

sem a concordância prévia e expressa do Cliente, este poderá cancelar a reserva, 

sem qualquer ônus ou penalidade. 

https://www.google.com/url?q=https://ajuda.moobie.com.br/hc/pt-br/articles/360009522011-Anexo-I-&sa=D&ust=1579788518840000
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(viii) Realizar a comunicação imediata à Moobie e realizar as alterações 

necessárias na Plataforma, de qualquer alteração da reserva, inclusive, com 

relação a alteração do horário, que seja superior a 30 (trinta) minutos, e de 

consenso entre as Partes, seja na retirada ou devolução do Veículo, sob pena de 

não cobertura do seguro contratado pela Moobie; 

(ix) Prestar todas e quaisquer informações relacionadas ao Veículo e/ou à Oferta 

ao Cliente e/ou a MOOBIE; 

(x) Informar imediatamente à MOOBIE o recebimento de multas durante o 

período da locação, observado o disposto na Cláusula 11 abaixo; 

(xi) Informar, no ato do check-out, através do aplicativo Moobie e e-mail 

contato@moObie.com.br, quaisquer avarias eventualmente identificadas no 

Veículo. 

(xii) Em casos de avarias identificadas e não relatadas no ato do check-out, através 

do aplicativo MOOBIE, a MOOBIE ficará impossibilitada e sem respaldo para 

auxiliar o processo de reparo e respectiva cobrança junto ao cliente. 

(xiii) Informar imediatamente à MOOBIE e tomar as providências necessárias na 

ocorrência de eventual ilícito penal envolvendo o Veículo durante a vigência do 

Contrato de Locação; 

(xiv) Garantir que durante todo o período de Locação do Veículo, o Cliente estará 

a salvo de todo e qualquer esbulho e/ou turbação de terceiros; 

(xv) Informar os dados da apólice de seguro do Veículo, com cobertura 

compreensiva vigente, a qualquer momento solicitados pela Moobie, sob pena de, 

caso não tenha seguro compreensivo vigente para o Veículo cadastrado, não estar 

coberto pelo Seguro a ser contratado por meio da Plataforma Moobie, além de 

terem retidos os valores das locações realizadas. 

(xvi) Não transferir, ceder ou compartilhar com terceiros sua Senha cadastrada na 

Plataforma Moobie; 

(xvii) Comunicar previamente as outras Partes na ocorrência de necessidade de 

cancelamento de reserva com mais de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, 

ficando sujeito a cobrança de penalidades, conforme definidas no Anexo I; 

(xviii) Avaliar o Cliente após o término do período da locação. 

 
Cliente 

4.3. São obrigações do Cliente: 

(i) Preencher de forma correta e completa o Cadastro Moobie, responsabilizando-

se integralmente pela veracidade das informações que prestar à MOOBIE e ao 

Parceiro, bem como fornecer a qualquer tempo as informações e documentos 

solicitados pela Moobie; 

(ii) Não transferir, ceder ou compartilhar com terceiros sua Senha cadastrada na 

Plataforma Moobie; 

(iii) Disponibilizar uma cópia de sua Carteira Nacional de Habilitação à MOOBIE 

e autorizar o envio deste documento pela MOOBIE ao Parceiro, antes da retirada 

do veículo; 

(iv) Retirar o Veículo no local e horário previamente acordados com o 

Parceiro,  com no máximo 30 (trinta) minutos de atraso, sujeito as penalidades 

previstas no Anexo I. Caso o atraso no Check-In seja superior a 30 (trinta) 

minutos, sem a concordância prévia e expressa do Parceiro, este poderá cancelar 

a reserva, observado o previsto no Anexo I; 

(v) Realizar a comunicação imediata à Moobie e realizar as alterações necessárias 

na Plataforma, de qualquer alteração da reserva, inclusive, com relação a alteração 

https://www.google.com/url?q=https://ajuda.moobie.com.br/hc/pt-br/articles/360009522011-Anexo-I-&sa=D&ust=1579788518844000
https://www.google.com/url?q=https://ajuda.moobie.com.br/hc/pt-br/articles/360009522011-Anexo-I-&sa=D&ust=1579788518846000
https://www.google.com/url?q=https://ajuda.moobie.com.br/hc/pt-br/articles/360009522011-Anexo-I-&sa=D&ust=1579788518846000
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do horário, que seja superior a 30 (trinta) minutos, e de consenso entre as Partes, 

seja na retirada ou devolução do Veículo, sob pena de não cobertura do seguro 

contratado pela Moobie; 

(vi) Apresentar, no momento do Check-In, Carteira Nacional de Habilitação ou 

Carteira Nacional de Habilitação para Estrangeiros válida e original utilizada no 

cadastro; 

(vii) Identificar e relatar através do aplicativo Moobie, qualquer tipo de avaria 

existente no veículo no momento do check-in, sob pena de ser responsabilizado 

por essas avarias no momento do check-out. 

(viii) Devolver o Veículo nas mesmas condições de higiene, combustível 

(respeitando o tipo de combustível aceito pelo veículo) e conservação descritas no 

Contrato de Check-In, sob pena de arcar com o pagamento de eventuais taxas 

adicionais descritas no Anexo I ou despesas necessárias para o reparo do Veículo; 

(ix) Informar no momento do Check-Out a ocorrência de qualquer tipo de avaria 

ou alteração no estado anterior do veículo (necessidade de uso de estepe, extravio 

de qualquer peça ou item do veículo); 

(x) Informar o Parceiro sobre o motivo da reserva e agir de acordo com o 

informado, ficando expressamente proibido agir de má fé ou mentir sobre a 

destinação do veículo, sob pena de exclusão da plataforma, a exclusivo critério da 

Moobie. 

(xi) Devolver o Veículo no local e horário previamente acordados com o Parceiro, 

com no máximo 30 (trinta) minutos de atraso. Caso o atraso no Check-Out seja 

superior a 30 (trinta) minutos, sem a concordância prévia e expressa do Parceiro, 

este estará sujeito a penalidade prevista no Anexo I, sem prejuízo de a Moobie 

adotar as medidas judiciais cabíveis para a retomada do Veículo. 

(xii) Informar imediatamente à MOOBIE e ao Parceiro todo e qualquer 

acontecimento relacionado ao Veículo locado (ocorrido durante o período em que 

este estiver sob sua posse) que culmine em abertura de ocorrência e/ou 

acionamento do seguro; 

(xiii) Solicitar e aguardar orientação formal e expressa da MOOBIE para agir na 

hipótese de necessidade de abertura de boletim de ocorrência; 

(xiv) Ocorrendo qualquer acidente durante a utilização do Veículo, compromete-

se o Cliente a informar imediatamente o Parceiro e a MOOBIE, bem como acionar 

a seguradora, observado o disposto nestes Termos de Uso; 

(xv) Não ceder ou transferir, sob nenhuma hipótese, a condução do Veículo a 

qualquer terceiro, caso o terceiro não tenha sido prévia e expressamente informado 

e autorizado pela Moobie, permanecendo em qualquer caso, como responsável 

por todas as ocorrências durante o período de vigência do Contrato de Locação; 

(xvi) Responsabilizar-se por prestar esclarecimentos, se procurado pelo Parceiro 

ou pela Moobie (dentro do prazo de 48h após o acionamento pelo Parceiro ou pela 

Moobie), sobre todo e qualquer dano, aparente ou não que tenha sido identificado 

pelo proprietário no momento do Check-Out, causado ao Veículo durante o 

período de locação; 

(xvii) Caso o Cliente não preste os esclarecimentos necessários, nos termos do 

item acima, ficará responsável por ressarcir o Parceiro de todo e qualquer prejuízo 

alegado pelo Parceiro; 

(xviii) Após os esclarecimentos prestados, arcar com todo e qualquer prejuízo, se 

constatado que o dano foi causado ao Veículo durante o período da locação. 

(xix) Responsabilizar-se por eventuais infrações cometidas durante o período de 

vigência do Contrato de Locação, assumindo, desde já, a pontuação na Carteira 

https://www.google.com/url?q=https://ajuda.moobie.com.br/hc/pt-br/articles/360009522011-Anexo-I-&sa=D&ust=1579788518847000
https://www.google.com/url?q=https://ajuda.moobie.com.br/hc/pt-br/articles/360009522011-Anexo-I-&sa=D&ust=1579788518848000
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Nacional Habilitação ou Carteira Nacional de Habilitação para Estrangeiros e 

arcando com o pagamento das multas e taxas aplicáveis, conforme disposto 

no Anexo I; 

(xx) Portar carteira de habilitação definitiva válida e regular, bem como os 

documentos do Veículo, durante todo o período de vigência do Contrato de 

Locação; 

(xxi) Não fumar e/ou transportar animais de estimação no Veículo, bem como não 

exceder os limites de quilometragem, salvo acordo diverso firmado entre as Partes 

e previamente ajustado na Oferta e/ou no Contrato de Locação, estando sujeito às 

penalidades previstas no Anexo I; 
(xxii) Não utilizar, sem autorização prévia e expressa do Parceiro, sistemas de pagamento 

que eventualmente estejam instalados no Veículo e que permitam o pagamento eletrônico 

em pedágios e estacionamentos, sob pena de ter os respectivos valores debitados em seu 

cartão de crédito, acrescidos de multa prevista do Anexo I. 

(xxiii) Se abster de realizar qualquer tipo de propaganda ou ação comercial envolvendo 

os Veículos locados por meio da Plataforma Moobie e/ou a MOOBIE; 

(xxiv) Utilizar, na Plataforma Moobie, somente os meios de pagamento previamente 

disponibilizados, quais sejam, cartão de crédito e/ou boleto bancário; 

(xxv) Avaliar o Parceiro após o término do período da locação; 

(xxvi) Responsabilizar-se pelos atos e omissões do Condutor Adicional, permanecendo 

como o único e exclusivo responsável pelo veículo durante o período de locação. 
 

Plataforma 

5.1. São obrigações da MOOBIE: 

 (i) Manter a funcionalidade da Plataforma Moobie, garantindo e respeitando a 

usabilidade, segurança e navegabilidade, bem como facilitando a navegação 

sempre que possível e garantindo um ambiente confiável para processar suas 

operações, salvo nos casos de interrupções ou suspensões, decorrentes a: (a) 

manutenção de natureza técnica/operacional; (b) casos fortuitos ou força maior; 

(c) ações de terceiros que impeçam a utilização dos Recursos; e/ou (d) falta de 

fornecimento de energia elétrica por longos períodos de tempo (blackout); e, 

(ii) Transferir ao Parceiro, em datas estipuladas no Anexo I, o valor da transação 

via transferência bancária entre o Parceiro e o Cliente, descontadas as taxas 

devidas à título de comissão conforme descrito no Anexo I; 

 5.2. Em decorrência da disponibilização da Plataforma ser realizada em meio 

digital que foge ao seu controle, a MOOBIE não declara, e resta impossibilitada 

de garantir, que o ambiente fora da Plataforma e o ambiente da Internet estejam 

completamente livres de vírus, códigos maliciosos ou outros componentes 

prejudiciais. 

 5.2.1. A MOOBIE exime-se de qualquer responsabilidade decorrente de danos e 

prejuízos que possam decorrer da presença de vírus, códigos maliciosos ou outros 

componentes prejudiciais na Plataforma. 

5.2.2. Na hipótese de virem a ser constatados, nas ferramentas da Plataforma, 

quaisquer elementos nocivos aos sistemas dos Usuários, a MOOBIE executará 

imediatamente as medidas corretivas necessárias. 

 5.3. Exceto se expressamente indicado, a Plataforma e quaisquer das 

ferramentas oferecidas na Plataforma, ou relacionadas a ela, são fornecidas na 

situação em que se encontram, sem garantias de qualquer natureza, expressas ou 

implícitas. A MOOBIE exime-se de quaisquer responsabilidades por danos e 

prejuízos de qualquer natureza motivados por ações causadas por terceiros, por 

https://www.google.com/url?q=https://ajuda.moobie.com.br/hc/pt-br/articles/360009522011-Anexo-I-&sa=D&ust=1579788518852000
https://www.google.com/url?q=https://ajuda.moobie.com.br/hc/pt-br/articles/360009522011-Anexo-I-&sa=D&ust=1579788518853000
https://www.google.com/url?q=https://ajuda.moobie.com.br/hc/pt-br/articles/360009522011-Anexo-I-&sa=D&ust=1579788518853000
https://www.google.com/url?q=https://ajuda.moobie.com.br/hc/pt-br/articles/360009522011-Anexo-I-&sa=D&ust=1579788518856000
https://www.google.com/url?q=https://ajuda.moobie.com.br/hc/pt-br/articles/360009522011-Anexo-I-&sa=D&ust=1579788518857000


51 

 

 

meio de sua Plataforma, configurando-se apenas como a provedora do ambiente 

virtual, ferramentas e tecnologias necessárias para a utilização dos Usuários. 
 

O site da empresa pesquisada (www.moobie.com.br) apresenta material em que se 

observa o funcionamento do negócio, o que a empresa oferece e o que é de responsabilidade do 

provedor. Essas informações serviram de insumo para observar que características são 

desejadas para um provedor poder atuar nesse mercado. 

Através das responsabilidades existentes no termo de uso, pode-se notar como a 

plataforma estrutura a divisão de tarefas e responsabilidades. Essa informação foi utilizada para 

fazer a comparação do negócio tradicional de locação de veículos e o oferecido pela plataforma 

estudada. 

4.1.2 Site “Reclame Aqui” 

O site “Reclame Aqui” é um canal que permite usuários relatarem problemas ocorridos 

com empresas. Ele possibilita expor insatisfação e alertar outros consumidores, além de permitir 

que a empresa apresente as soluções para cada ocorrência. Com base no feedback, as empresas 

são avaliadas pelos usuários. 

De acordo com a avaliação do site, a nota considerando todo o histórico é de 6,5/10 

sendo classificada como regular. O índice de solução é de 67,3%, e no quesito “voltaria a fazer 

negócio” o índice é de 54,5%, conforme figura 7. Isso mostra uma grande possibilidade de que 

nem todas as soluções são atendidas e nem todos os problemas resolvidos pela plataforma. Vale 

ressaltar que o site tem reclamações de usuários e provedores, incluindo reclamações em 

demora para o cadastramento e falta de resposta da plataforma. Não foi feita análise para 

identificar o percentual de cada tipo de reclamação. Foram avaliadas as reclamações, 

desprezando as que não eram referentes a provedores, resultando na seleção de 9 reclamações. 
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Figura 7: Site Reclame Aqui 

 

Fonte: (RECLAMEAQUI, 2020e) 

 

Em destaque, algumas avaliações que aparecem no site “reclame aqui”, que apresentam 

exemplos do que pode ocorrer nesse negócio. 

 

Reclamação 1: Carro sublocado e com ocorrência policial 

Aplicativo MOOBIE não alugue seu carro 

moObie - Car Sharing 

Ribeirão Preto - SP ID: 91793189  23/05/19 às 11h20 

Bom Dia 

Há algum tempo cai na besteira de alugar meu carro para tentar ter uma renda 

extra pelo aplicativo moObie. 

Para minha sorte quem alugou ,meu veículo sublocou, o sublocador emprestou 

o veículo a menores para ir buscar drogas, furaram uma blitz da Policia 

Militar, Em seguida mais de 1hr da manhã ouvi sendo chamado pelo portão de 

minha residência por policiais, procurando justificativa, que o carro está 

alugado por um aplicativo e foram embora. 

Passaram se 3 dias que era o contratado o carro não foi devolvido. 

Após o 2 dia. do carro não ser devolvida, fui informado que o veículo estava 

aprendido no pátio do Detran. 

Fui em vários lugares para liberação do mesmo, pague os débitos que tinha de 

estadia e guincho levei o veículo direto para o lava rápido, pois o veículo está 

fedendo cigarro, resto de drogas espalhadas no mesmo, veículo foi avariado 

rodas, lataria, derrubaram bebidas nos bancos 

passaram se alguns dias recebi 8 notificações de multas, estourou pontos da 
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minha carteira. tive que cumprir suspensão da multas gravíssimas. 

Resumindo recebi o aluguel de 3 dias do veículo, sendo que fiquei mais de 1 

semana sem o mesmo 

fiquei com um prejuízo enorme tanto financeiramente como mentalmente. 

Não tive retorno sobre estes danos, mandei várias mensagens e e-mail sem 

retorno quando ligo, não deixam nos falar. 

NÃO INDO NEM PARA O PIOR INIMIGO 

 

Resposta da Empresa     29/05/19 às 10h20 

Olá, Alef. Bom dia.  

Sua mensagem foi encaminhada para a área responsável de atendimento ao 

cliente, onde será respondida e esclarecida diretamente com você, através de 

contato telefônico e/ ou por e-mail. 

Ressaltamos o empenho da MoObie pela satisfação de seus parceiros, e 

esperamos atender suas expectativas neste contato. 

Ficamos a disposição. 

Equipe moObie (RECLAMEAQUI, 2019b) 

 

Na data da consulta, a ocorrência ainda está aberta no site “reclame aqui”, e não é 

possível saber como/se foi resolvido. Mas essa ocorrência, mais uma vez, reforça a tese que 

nem todos os riscos do negócio podem ser contornados pela plataforma. 

 

Reclamação 2: Problemas de multa 

Aluguei meu carro e tomei a multa - Descaso com o contrato de locação 

moObie - Car Sharing 

São Bernardo do Campo - SP ID: 98886663  03/01/20 às 13h50 

Em agosto aluguei meu carro (Polo 2018) por 5 dias pela Moobie. A pessoa 

tomou multa em 26/08 por estar com a CNH vencida em outra cidade (Americana) 

e conforme previsto pela lei, o PROPRIETÁRIO também recebe multa de 7 pontos 

por entregar o veículo a alguém com a carta vencida. À época, a Moobie me 

garantiu que os pontos não entrariam na minha carteira (tenho o e-mail 

formalizando) e eu não estava acreditando, mas resolvi confiar. No último dia 

23/12, os pontos caíram e abri a solicitação de atendimento no minuto seguinte. 

A resposta só veio hoje, com uma proposta ridícula: Oferecer R$ 100,00 (!) em 

forma de cupom para abafar a situação e, pior ainda, assumir os próximos 7 

pontos que tomasse em locação (!!!), uma solução horrível pois, além de não me 

atender envolveria um terceiro, proprietário também! Tenho print no histórico da 

solicitação de atendimento e estou com a pontuação estourada por causa destes 

7 pontos. É um absurdo não preverem uma situação dessas, em que eu não tenho 

absolutamente culpa nenhuma. No contrato de locação é previsto que não 

assumirei quaisquer multas em meu carro e, por mais que o código de trânsito 

não permita a transferência desta (por eu ser o proprietário), vocês tinham que 

ter alguma tratativa, é o cúmulo esta situação não ter sido mapeada. A solução 

MÍNIMA viável é a empresa assumir TODOS os custos de despachante para 

recuperar minha habilitação, sem falar nos danos por não poder utilizar o carro 

para trabalhar durante os 6 meses de suspensão (é totalmente cabível uma 
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indenização com todos os custos de transporte que terei de arcar por não poder 

utilizar o meu carro). 

Resposta da Empresa     05/02/20 às 20h26 

[...] 

Ao recebermos toda e qualquer notificação de infrações de transito, já realizamos 

o envio junto ao nosso prestador de serviços para que seja feito a indicação 

corretamente. 

A situação que ocorreu contigo, conforme conversamos, foi algo diferente, que 

fez com que tivéssemos problema quanto a transferência da infração. 

Estaremos trabalhando juridicamente até o fim, para que isso ocorra e isso seja 

resolvido da melhor forma possível, e independente da situação, iremos lhe 

auxiliar em tudo que for necessário. 

Mesmo que a nossa apelação judicial seja aceita ou não. 

Trabalharemos cada vez mais para melhorar todos nossos procedimentos, 

buscado a maior cobertura de todos os casos, que esse tipo de situação venha a 

ocorrer novamente. 

Conforme conversamos, estamos contigo, e ficaremos sempre a disposição! 

[...](RECLAMEAQUI, 2020b) 
 

 

Como a plataforma não tem controle sobre quem vai estar dirigindo o carro, ela não tem 

como evitar esse problema. O site inclusive deveria ser mais enfático que o locador não pode 

deixar terceiros dirigirem o carro, o que é omisso no texto visto anteriormente (ST2). A resposta 

apresentada pela plataforma foi considerada como “algo diferente”, o que demonstra a falta de 

conhecimento total do negócio. Outro ponto que essa reclamação mostra é que a apelação 

judicial pode ou não ser aceita. E se não for, o prejuízo ficará por conta do provedor.  

 

Reclamação 3: Apreensão de veículo 

ESSA MOOBIE É UM HORROR!!! UM AMADORISMO SEM IGUAL!!!! 

moObie - Car Sharing 

Curitiba - PR ID: 98767979  30/12/19 às 14h45 

Coloquei meu veículo na plataforma Moobie, me certificando que tanto veículo 

quanto locatário estariam sendo verificados pela Moobie, e assim fiz uma locação 

por intermédio deles. Não pedem caução, o que estranhei, mas mesmo assim 

mandei um e-mail questionando o assunto. O veículo foi parado a 100 km da 

fronteira do Uruguai, o locatário estava coma CNH suspensa, o meu veículo foi 

retido por estar sem o licenciamento, o que não é verdade, tenho os pagamentos 

arquivados e já os mandei para a Moobie. A empresa me direcionou com a 

Marina, que só me enrolou até agora...sem resultados. Iam mandar buscar meu 

carro de guincho a um preço de R$ 2.600,00 reais, eu me dispus a fazê-lo e custo 

R$ 1.400,00 que seriam ressarcidos, e até a gora NADA. Só de multas pelo 

cidadão sem carteira, deixar outro não habilitado conduzir veículo de sua 

propriedade e transitar se, licenciamento deu R$ 2.200,00, fora o guincho e 

estadias.... O locatário ainda me fez o favor de quebrar a lanterna traseira e 

riscar o para choque. Resumo tomei um prejuízo de mais de R$ 5.000,00. SEM 
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NENHUM TIPO DE TRATAMENTO, COMPROMETIMENTO OU 

ORIENTAÇÃO, SEQUER JURÍDICA OU DESPACHANTE. Tive as minhas 

expensas de contratar um advogado para me defender das multas e da retenção. 

ESSA MOOBIE É UM HORROR!!! UM AMADORISMO SEM IGUAL!!!! 

 

Resposta da Empresa           13/01/20 às 21h14 

Olá, José! Conseguimos conversar hoje, e alinhamos todos os acontecimentos. 

Então vamos por partes. A moObie trabalha no modelo de negócio de 

compartilhamento de veículos, onde damos diversas opções em diversas regiões 

aos usuários, buscando deixar isso o mais acessível possível a nossa base, 

mediante a isso, não fazemos o uso de caução durante locações e, os usuários, 

tem a possibilidade de realizar pagamentos com cartões pré-pagos ou até de 

terceiros com prévia validação. Mesmo dessa forma, damos total segurança aos 

nossos parceiros, que os casos que acontecerem nas locações de seus veículos e 

forem notificados de forma correta vão ser acertados com a moObie, mesmo 

havendo possível inadimplência do cliente. Quando recebermos uma notificação 

de algum problema durante uma locação, seja ele qual for, nós já começamos a 

trabalhar em prol da resolução mais rápido possível do caso. Como se tratou de 

um caso dentro de nossos procedimentos já mapeados, agimos sempre com a 

maior agilidade possível, tendo em vista que temos que seguir certas burocracias 

governamentais para casos desse nível, que por sua vez não são tão simples. 

Conseguimos trabalhar em conjunto, resolvendo a situação, e realizando o 

ressarcimento dos valores combinados em todas as conversar que tivemos no 

protocolo #61335. 

Por fim, sentimos muito pela experiência que teve conosco e se em algum 

momento passamos a impressão que não estávamos preocupados em resolver sua 

situação. 

Estamos sempre a sua disposição para o que precisar, conte conosco![...] 

 

Réplica do Consumidor                                 14/01/20 às 04h14 

A despeito do ressarcimento dos valores não vou discutir. Porém me sobrou os 

pontos na carteira que estou ingressando sozinho por intermédio de advogado 

próprio para tentar solucionar. Foram 21 pontos de uma só vez na minha CNH. 

(RECLAMEAQUI, 2019c). 
 

Nessa reclamação vemos que a promessa de que o cliente nunca ficaria com pontos em 

sua carteira por multas cometidas por clientes não se mostrou verdadeira. 

 

Reclamação 4: Carro desaparecido 

4 dias sem retorno efetivo do meu carro que DESAPARECEU 

moObie - Car Sharing 

São Paulo - SP ID: 98610603  25/12/19 às 22h56 

O locatário tinha a data de 21/12 como devolução do meu carro hoje já eh dia 26 

liguei 4 vezes para Moobie e até o momento recebi a mesma informação, senhor 

o departamento jurídico entrará em contato com o senhor. E até o momento nada. 

Puro descaso. Tomei a liberdade de fazer a reclamação pela internet, procurar 

um advogado e mover uma ação contra a empresa por tal descaso 

(RECLAMEAQUI, 2019a). 
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Na data de consulta no site a ocorrência ainda não havia sido respondida pela 

plataforma. A demora para um posicionamento público indica que nem todas as situações estão 

mapeadas pela plataforma, e podem ocorrer situações que o provedor não esteja protegido. 

 

Reclamação 5: Falta de carro reserva e reafirmação de que a empresa é só intermediária. 

Atenção parceiros! Empresa não reembolsa gastos durante período de sinistro! 

moObie - Car Sharing 

São Paulo - SP ID: 38685891  24/09/18 às 12h46 

Outro problema Outro Tipo de produto/Serviço Não encontrei meu problema 

Não resolvido. Essa reclamação já tem mais de 1 ano. 

A moObie afirmou (em ligações gravadas que possuo) que não possuem um plano 

de reembolso de prejuízo decorrido de sinistros para seus parceiros. Pois o carro, 

segundo a moObie, seria usado como uma "renda extra" ao parceiro. Esse fato 

acaba não refletindo a realidade pois o que recebi de total até hoje foram 

R$453,60 desde abril quando iniciei no aplicativo e o meu gasto com transporte 

no período de 18 dias que fui obrigado a ficar sem carro por causa do sinistro foi 

de R$600,74 e o saldo acabou sendo um prejuízo de R$ -147,14. 

Portanto, a menos que os parceiros que coloquem os veículos em locação pelo 

aplicativo não tenham necessidade de uso do seu veículo por 3 a 4 semanas após 

uma diária de locação, o modelo de negócios da empresa se mostra 

potencialmente prejudicial ao proprietário do veículo como os números que 

mostrei aqui (para um uso baixo em torno de duas vezes na semana como meu 

caso). 

Portanto, a premissa que a empresa utiliza com os parceiros não é clara em 

termos de baixa utilização do veículo para gerar o mínimo de lucro esperado e, 

com isso, alerto os atuais proprietários de veículos que disponibilizam o carro no 

aplicativo e os que pretendem iniciar tal parceria para os riscos potenciais de 

prejuízo que estão expostos. 

Possuo também todos os comprovantes dos gastos e lucros que aqui coloquei e, 

caso haja interesse, disponibilizo o link para visualização completa dos áudios e 

comprovantes: 

https://drive.google.com/open?id=1EA0f6Jj5pTyZL-xrRAXbS9ZzVmlfjFKF 

 

Resposta da Empresa 08/10/18 às 14h49 

Obrigada pelo feedback postado! Irei a partir de agora descrever o que já 

conversamos por telefone. 

A moObie é uma plataforma de compartilhamento de carros que conecta dois 

interesses em comum: ganhar uma grana extra e alugar um carro de forma 

simples e segura. Ao alugar seu carro e anunciá-lo no app você concorda com 

nossos Termos de Uso. Nele deixamos claro que o cliente, usuário que 

futuramente alugará seu carro, é responsável por tudo que ocorrer com o veículo 

no período de locação. A moObie coloca-se a disposição para promover um 

anti[Editado pelo Reclame Aqui] de todos os usuários se baseando em alguns 

critérios de segurança como: crédito, tempo de CNH, histórico no DETRAN, entre 

outros que não cabe entrar em tanto detalhe. 

https://drive.google.com/open?id=1EA0f6Jj5pTyZL-xrRAXbS9ZzVmlfjFKF
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Além disso, nos comprometemos a fazer toda a intermediação caso ocorra 

qualquer tipo de problema. Ou seja, temos um processo para transferência de 

pontos em casos de infração e pagamento da mesma e auxilio em todo processo 

de avaria, como foi seu caso. Indicamos uma oficina parceira através de nossos 

prestadores de serviço e realizamos a cobrança junto ao cliente. 

Seu carro teve toda a assistência possível e recebemos de nosso mecânico de 

confiança um áudio seu elogiando o trabalho. A nossa parte do acordo foi feita e 

elogiada. Entretanto, quando você assume que seu carro é um negócio e 

disponibiliza para locação, você também assume certos riscos. E nesse caso, 

nosso seguro não prevê carro reserva. 

Entendo sua frustração e decepção mas como plataforma nós sempre nos 

posicionamos como intermediadores e criamos acordos bem explícitos tanto com 

nossos parceiros como com nossos clientes e gastos com deslocamento enquanto 

nós nos preocupávamos em deixar o seu carro em perfeito estado, não está 

previsto. 

Seu veículo foi resguardado o tempo todo e teve atenção total da equipe da 

moObie durante todo incidente. Espero que um dia repense e retorne a moObie. 

Estaremos te aguardando! 

Um bom dia, 

Equipe moObie! 

Consideração final do Consumidor 15/10/18 às 15h01 

Reafirmaram a posição que já haviam fornecido e continuei com os prejuízos que 

comprovei (RECLAMEAQUI, 2018). 

 

A resposta da plataforma reafirma que só atua como intermediária, e que o cliente, ao 

disponibilizar o seu carro na plataforma, está entrando em um negócio, e exposto a riscos. 

 

Reclamação 6: Multa não transferida 

Não aluguem seu veículo na MOOBIE!!! 

moObie - Car Sharing 

Recife - PE ID: 99484269  17/01/20 às 18h33  

No dia 15/11/2019, recebi na minha residência uma notificação de multa que um 

cliente o qual eu havia alugado recebeu durante o período de locação. Pois bem, 

entrei em contato no mesmo dia com a Moobie e informei sobre o ocorrido, de 

início me informaram o número de protocolo para acompanhamento 62604, dia 

13/01/2020 foi o último dia para identificação do condutor infrator, hoje 

17/01/2020 ninguém solucionou nada sobre a transferência de multa e seus 

pontos. Já informei a atendente Marina B. e a Fernanda que se identificou como 

despachante da Moobie, caso não seja resolvido entrarei na esfera jurídica para 

solução, pois eu não irei arcar som esses pontos na carteira. 

Por tanto, senhores clientes da Moobie, não aluguem seu veículo, para que não 

possa passar pelo que estou passando. Empresa não idônea. (RECLAMEAQUI, 

2020d). 

 

Na data de consulta no site a ocorrência ainda não havia sido respondida pela 

plataforma. Mais um caso da dificuldade em transferir os pontos devido a forma como é feita 
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no Brasil, e que a plataforma não tem como garantir o sucesso. Sua promessa de que o provedor 

nunca será penalizado com pontos na carteira referente a multa recebida por clientes não se 

mostrou verdadeira. 

 

Reclamação 7: Multa recebida com atraso e não transferida 

Tomem cuidado ao alugar seu carro! 

moObie - Car Sharing 

Santa Rita do Sapucaí - MG ID: 37069703 24/07/18 às 08h46 

Aluguei meu carro via Moobie em maio. Foi minha primeira e última experiência 

com isso! A pessoa que alugou meu carro não teve cuidado algum, fez em menos 

de 24 horas que foi o período que meu carro ficou com ela mais de 700km (Eles 

disseram que teria como eu limitar km, mas isso só depois do ocorrido), fora que 

tomei duas multas de graça. Eu avisei que com certeza viria multa pois ela devia 

ter corrido muito para andar tanto em pouco tempo. Eles me falaram que não tem 

controle sobre multa e quando eu a recebi o prazo para indicação já havia 

vencido. Agora querem me depositar o valor da multa com vcto em 23/08 dia 

10/08, o que eu acho que deveria ser o quanto antes, e para piorar perdi meu 5% 

de desconto no seguro porque consta multa no meu nome, tenho 5 anos de 

habilitação e nunca tomei uma multa, isso pra mim era questão de honra, coisa 

pessoal, mas fiquei extremamente chateada por ter agora sendo que não fui nem 

eu que fiz. Não culpo a empresa pelo ocorrido, até porque eles não sabiam que a 

responsável por tudo isso iria dar problema, mas acho que eles deveriam ter um 

sistema de risco maior para casos assim. Eu não alugo mais meu carro e acho 

que não vale a pena por 100 reais tomar um prejuízo como eu. Isso tudo foi um 

resumo, a história ainda é bem pior! 

 

Resposta da Empresa03/08/18 às 18h46 

[...] 

- Quilometragem: orientamos a todos os nossos parceiros que coloque em seu 

anúncio o valor limite de km/dia que permitem rodar e que questionem o cliente 

sobre a viagem que irá fazer. O seu anúncio não tinha nenhuma restrição. [...]  

- Infração de trânsito: Segundo os nossos Termos de Uso, é responsabilidade do 

parceiro sempre nos informar das infrações de trânsito recebidas com o prazo 

limite de 10 dias de antecedência para realizarmos a transferência e o pagamento 

da fatura. Pedimos esse prazo devido a burocracia excessiva dos nossos sistemas 

públicos e com isso conseguimos garantir a normalidade do processo. O seu caso 

foi atípico. Como você mesma mencionou em conversas com nossa equipe, houve 

uma mudança de seu endereço e por isso as correspondências do DETRAN não 

chegaram até você. Tendo essa realidade, infelizmente a moObie não tem como 

atuar em casos dos quais não temos conhecimento antecipado. Entendo 

perfeitamente sua frustração e as consequências que isso gerou em relação ao 

seu seguro mas reitero que não tínhamos como transferir uma infração que não 

chegou até nossa equipe responsável. Com o aprendizado do seu caso estamos 

trabalhando em soluções que nos informe com antecedência sobre infrações 

sofridas durante o período de locação. 

Realmente não imaginávamos todos os problemas com essa cliente específica. 

Vale ressaltar dois pontos: 
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1) Fazemos sempre uma análise rigorosa de todos os nossos usuários levando em 

consideração: tempo de CNH, histórico no DETRAN, análise de crédito entre 

outros fatores  

2) Apesar de ter sido aprovada, essa cliente foi banida de nossa plataforma pelos 

problemas causados. 

Como uma plataforma de compartilhamento, trabalhamos sempre para deixar 

nossa comunidade segura mas alguns detalhes dependemos a boa índole e da 

ética das pessoas, Espero que um dia repense e dê mais uma oportunidade à 

moObie. 

 [...] 

Consideração final do Consumidor 06/08/18 às 09h09 

Sim. Eu fiquei sabendo sobre a restrição de KM depois do ocorrido. Não me foi 

informando no cadastro que tinha essa opção, seria eu teria colocado não? Outro 

ponto, em prints que eu mandei a vocês ela foi questionada sobre qual seria a 

utilização do carro sim, porém ela me disse que seria um dia passeio com seu pai 

em SP. Vocês pagaram todos os custos pq sabem que não fui informada pela KM 

quando fiz meu cadastro é porque sabem que fui [Editado pelo Reclame Aqui] 

com a locação. Vocês não pagariam atoa, não é? Até onde eu sei não são uma 

instituição de caridade. O fato da multa eu já disse que não teve como mesmo, 

não recebi também. Só disse que vocês poderiam ter um sistema para isso!! Não 

volto a fazer negócios com vocês, sem chance de oportunidade pq eu prezo pelo 

bem que tenho e não indico a ninguém. Obrigada (RECLAMEAQUI, 2020f). 

 

Nessa reclamação, temos uma situação que descreve que o cliente foi penalizado com 

os pontos da multa. E pelo ocorrido, a empresa Moobie se limita a pedir  desculpas pelo ocorrido 

e vai tentar melhorar, o que nos indica que ela atua apenas como intermediária, sem 

responsabilidade sobre eventuais ocorrências, e reforça a necessidade do provedor ter 

características para lidar com essa situação como conhecimento do negócio e aceitação de risco. 

 

Reclamação 8: Multa sem solução 

A Moobie não é confiável! CUIDADO!! 

moObie - Car Sharing 

São Paulo - SP ID: 99663719  22/01/20 às 17h29 

Utilizei o aplicativo para a locação do meu carro, sem nenhum problema. 

Tudo ocorre bem, ATÉ NÃO OCORRER MAIS... 

Infelizmente, recebi duas multas que não foram passadas ao condutor até então. 

Já se passaram SEMANAS do prazo limite e não tive nenhuma posição da 

empresa. Entrei em contato DIVERSAS vezes, tentei ao máximo a resolução 

amigável, já que estava utilizando o aplicativo e tudo ocorria bem. Porém, na 

primeira resolução de problemas, a empresa simplesmente desaparece e 

nenhuma justificativa é dada. 

Estou tento que recorrer a ações judiciais por um problema que deveria ser o 

BÁSICO (já que a Moobie se apresenta desta forma). 

É uma pena..(RECLAMEAQUI, 2020a). 
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Na data de consulta no site a ocorrência ainda não havia sido respondida pela 

plataforma. Essa reclamação ilustra mais a situação que o provedor é penalizado por multas 

recebidas pelos usuários. 

 

Reclamação 9: Prejuízo fica para o cliente 

Moobie querendo se isentar de suas responsabilidades 

moObie - Car Sharing 

Niterói - RJ ID: 99273291  13/01/20 às 13h50  

No dia 23/12 decidi alugar meu veículo cadastrado como parceiro no aplicativo 

da empresa. Verifiquei que as locações do carro de minha esposa estavam 

acontecendo de forma tranquila, então criei coragem para locar meu veículo. 

Resumidamente, o locatário pegou o meu carro no horário e data marcada, 

chovia torrencialmente e uns 40-50 min depois me ligou informando que após 

entrar em uma rua alagada, meu carro havia parado. Minutos depois, me ligou 

informando que o carro havia voltado a funcionar. No dia seguinte, o locatário 

me ligou novamente informando que o carro havia parado com ele em Juiz de 

Fora. Eu o orientei a entrar em contato com a empresa. 

Entrei em contato com a Moobie por email e outros meios pelo app, sem sucesso, 

no dia 26/12 a Moobie informou que estaria rebocando meu carro para uma 

oficina cadastrada da própria seguradora. 

Após isto os contatos deles foram para dizer que o defeito do carro é de minha 

responsabilidade, pois o laudo da oficina diz que carro não tem sinais de água 

por alagamento. Que eu tenho que levar o carro para minha oficina ou eu mandar 

fazer o serviço na oficina que está. Alegam que o carro superaqueceu e que o 

cabeçote foi danificado. 

Quando entreguei o carro ao locatário, eu mesmo verifiquei e corrigi os níveis de 

óleo e água. 

[...] 

Eu espero um posicionamento honesto desta empresa. Meu carro saiu de minha 

mão em perfeitas condições e assim o quero de volta! 

 

Resposta da Empresa 27/01/20 às 19h29 

Olá, André! 

Vamos deixar aqui, como que a moObie trata essas situações. 

Ao recebermos uma notificação de algum problema durante uma locação, seja 

ele qual for, nós já começamos a trabalhar em prol da resolução mais rápido 

possível do caso.  

Em primeira mão, conversamos junto ao proprietário do veículo buscando saber 

se o mesmo tem uma oficina de confiança para realizar o laudo de seu veículo, 

caso não, realizamos o envio de uma oficina de alto padrão credenciada da 

seguradora de seu veículo. 

Junto a oficina realizamos um pedido de avaliação do que ocasionou a falha em 

seu veículo buscando compreender se a situação ocasionada foi por uma mal uso 

do cliente ou por ausência prévia de manutenção do veículo. 

Como te informamos anteriormente, através do contato do João no dia 02/01, 

após o laudo técnico da oficina foi constatado uma ausência de manutenção, que 

onde ocasionou o problema relatado dessa forma, realizando a comprovação que 

em situação de manutenção correta isso não aconteceria. 
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Por fim, tendo em vista nosso termo de uso e, você na posição de parceiro se 

responsabilizando pelo perfeito funcionamento do veículo, a moObie nem a 

cliente serão responsabilizados pelo reparo do veículo devido ao 

superaquecimento. 

Esperamos que compreenda nossa posição! 

Atenciosamente, Octávio C. 

Réplica do Consumidor 27/01/20 às 22h24 

Nem a oficina e muito menos a Moobie tem como avaliar a manutenção de meu 

veículo! 

Principalmente para o que ocorreu e dito por vocês, porque estive na oficina e 

estes informaram que não passaram laudo nenhum para vocês, pois ninguém 

havia autorizado mexer no carro. 

Meu carro tem todas as manutenções em dia e tenho cada nota fiscal de peças e 

serviços preventivos. Vocês desconsideram por completo o que eu informei logo 

de pronto, que foi o fato do usuário entrar em uma rua alagada com meu veículo 

e em seguida me ligar! 

Ademais, o cara saiu do Rio de Janeiro e chegando em Juiz de Fora, praticamente 

200km depois foi acontecer o aquecimento do meu motor, ora, se vocês não 

sabem, um motor em 5 minutos chega na temperatura de operação, se o sistema 

estiver ruim, com o carro parado dois minutos depois o motor vai super aquecer, 

não são necessários 200km para isso ocorrer e vocês falarem que meu carro não 

tem manutenção em dia! Como eu disse, tenho notas de serviço e peças de 

reposição em manutenções preventivas de meu veículo (RECLAMEAQUI, 

2020c). 

 

Pela descrição da ocorrência, um problema que ocorreu por má utilização do veículo 

(uso em área alagada), mostrou que os processos da empresa não dão clareza do responsável 

por assumir o custo, passando toda a responsabilidade para o provedor, sem transparência. 

Como a situação acaba afetando o provedor, demonstra que ele deveria estar mais preparado, e 

ter características para lidar com essa situação não tratada e informada pela plataforma. 

 

O site Reclame Aqui apresentou ocorrências onde foi possível observar problemas que 

ocorreram diretamente com os fornecedores. Uma vez que a empresa vem respondendo as 

ocorrências, podemos assumir que elas são reais. Essas informações serviram de insumo para 

observar que características de empreendedorismo são desejadas para um provedor poder atuar 

nesse mercado, visto que podem ocorrer situações que não são de responsabilidade do 

fornecedor e não da plataforma ou do cliente. 
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Figura 8: Resumo reclamações 

 

Fonte: Elaboração própria 

A figura 8 apresenta um resumo das reclamações avaliadas.  

4.1.3 Entrevista 1: Startse 

Fonte: Startse poadcast - MVP #12 - Carsharing, o compartilhamento de carros 

MVP StartSe - data publicação: 31 de outubro de 2019 

Duração: 50 minutos  

A CEO Tamy Lin da empresa Moobie concedeu entrevista para a StartSe. Durante a 

entrevista, foi contextualizado que segurança é sempre um assunto que gera preocupação dos 

participantes, principalmente no Brasil. Ao ser questionada sobre como mitiga a questão de 

segurança, ela respondeu da seguinte forma: 

 

Se a gente se apoiar no medo, no risco, né, das coisas darem errado, né, nada a gente 

faz, né?  Óbvio que alguma coisa as vezes vai acontecer errado? Sim, por isso temos 

o seguro, por isso que a gente tem aqui uma apólice que vai nos proteger num 

eventual... Pode acontecer gente um acidente. Já aconteceu né uma perda total, né. 

Graças a Deus nunca aconteceu nenhum tipo de outro acidente, né, com vítimas, etc. 

Então, mas a gente tá preparado, né. Nós temos um super apoio jurídico, a gente se 

apoiou muito em todas as questões, em todos os riscos jurídicos. Então o proprietário, 

ele não responde criminalmente. Então a gente se preparou pra tudo isso né, porque 

podem acontecer acidentes, podem. Mas a gente tem processos, né, que vão apoiar 

isso e além disso a gente tem uma apólice que nos protege, é apólice completa, e a 

gente além disso investe em tecnologia pra nos proteger. 
 

 

Ao ser questionada pelo entrevistador com relação as multas que no Brasil são 

associadas ao dono do veículo e não ao condutor, ela respondeu da seguinte forma: 

 
A gente tem parceiro né, parcerias de despachantes em todo o Brasil hoje. O processo 

ele ainda não é totalmente escalável, né, no sentido de estar totalmente automatizado. 

Assim que for disponibilizado pelos órgãos responsáveis a gente vai estar ali, 

preparados. É, mas hoje ainda é um processo, um tramite muito manual, né. Então a 
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gente precisa, o proprietário encaminha pra gente a notificação, e a gente cuida desse 

trâmite de coleta da assinatura do usuário, que ele já foi... ele já se responsabilizou 

no momento de check-in check-out, mas o que acontece, tem um desafio, que esse 

documento contrato de locação, depende das pessoas que estão sentadas lá nos 

órgãos, né, de cada cidade. Então é pra evitar esse risco da pessoa não reconhecer 

que aquilo vale como quase como um documento que foi autorizado o trâmite, a gente 

acaba fazendo um processo mais tradicional de coleta da assinatura. Isso não é um 

problema hoje. A gente tá. A gente tramita com isso em todo o país. Isso nunca foi um 

problema. As pessoas sim tomam multa, e os clientes sim reconhecem, pagam e 

transferem os pontos para as suas respectivas CNHs. Então isso não é um problema. 

A entrevista nos possibilita observar que a empresa assume que o seguro é suficiente 

para proteger os envolvidos no negócio, porém pontos que não são cobertos pela apólice são 

omitidos, assim como os processos que deveriam ser acionados. O tratamento das multas 

também é observado nas respostas. O fato de ser um processo administrativo dos órgãos 

responsáveis pelo tema, que não prevê aceitar o contrato de locação para efetuar a transferência 

de multas para terceiros é uma situação que não está totalmente resolvida. A plataforma recorre 

a serviço de parceiros (despachantes) para tentar resolver a parte burocrática. Mas não há 

garantia nenhuma que ao final do processo haverá sucesso e que o provedor não será penalizado 

por multas recebidas pelos clientes. A entrevista nos permite verificar a fragilidade que está 

exposto o provedor quando exceções ocorrem. 

4.1.4 Entrevista 2: Moobie – compartilhamento de carros (P2P) 

Silva (2019, p. 215) relata entrevista feita em 16 janeiro de 2018 da CEO da empresa 

Tamy Lin. Na sequência destaca-se os principais pontos abordados. 

Segundo a fundadora da companhia, o modelo de negócio foi selecionado porque auxilia 

na redução do número de veículos nas ruas; ademais, contribui para as cidades inteligentes e 

para a sustentabilidade. 

A empresa possui diversos mecanismos de segurança na plataforma, entre eles, um 

processo rigoroso de validação dos usuários e dos carros cadastrados, o qual ratifica os dados 

dos documentos apresentados junto ao DENATRAN, além de aprovar a análise de crédito dos 

locatários dos veículos. A plataforma fornece ainda um seguro da Sulamérica, que inclui 

cobertura contra colisão, roubo e incêndio; assistência 24 horas; proteção para danos materiais 

e corporais de terceiros, dentre outras coberturas. Os proprietários também podem avaliar os 

locatários e contribuir para a construção da reputação dos usuários da Moobie. No 

compartilhamento de carros (P2P), a qualificação dos usuários é fundamental para a operação 

da plataforma. 

Para os proprietários, a principal motivação é a possibilidade de renda extra (segundo 

Tamy Lin, alguns usuários obtêm até R$ 1.500 por mês). Já existem casos de pessoas que 
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utilizam a plataforma como um novo negócio, empreendendo junto à Moobie. Uma parte dos 

locadores também aderiu ao serviço de compartilhamento de carros (P2P), pois acredita no 

consumo colaborativo e no uso do carro como um serviço, em detrimento da utilização 

exclusivamente privada. A fundadora da empresa destaca que não foram observados casos de 

usuários que possuíam motivações ambientais para se registrarem na plataforma; entretanto, 

este é um benefício que pode ser observado a partir da redução dos índices de 

congestionamento, decorrente do menor número de carros em circulação. Finalmente, Tamy 

Lin ainda ressalta que uma parcela significativa dos proprietários possui apenas um automóvel, 

anunciado na plataforma nos momentos em que não é utilizado. Em média, os locadores 

possuem idade entre 35 e 45 anos. 

Para Tamy Lin, existem diversas dificuldades na operação do compartilhamento de 

carros (P2P), principalmente porque no Brasil os veículos ainda são considerados um bem 

precioso e a população possui certa resistência a utilizá-los como um serviço. O pagamento 

apenas pode ser realizado por meio do cartão de crédito, uma restrição da plataforma que visa 

à segurança dos proprietários nos casos de multas ou problemas nas locações; no entanto, uma 

parcela importante dos brasileiros ainda prefere utilizar outras formas de pagamento. Em 

relação ao seguro, não existiram problemas na contratação, pois as seguradoras já conheciam 

este modelo de negócio, o qual foi apresentado pelas empresas pioneiras no segmento, como a 

Fleety. 

O autor apresenta o business model canvas da plataforma, conforme figura 9. Apesar do 

modelo do negócio não ser objeto de estudo desse trabalho aplicado, apresentamos o model 

canvas desenvolvido por Silva (2019, p. 222) para dar uma visão geral do modelo da plataforma 

de carsharing do estudo de caso. 
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Figura 9: Model Canvas Moobie 

 

Fonte: (SILVA, 2019, p. 222) 

 

A entrevista mostra a preocupação de validar dados dos usuários e provedores no 

cadastramento, mas, no momento da locação, a responsabilidade é do provedor. Percebe-se que 

a principal motivação de participação do provedor e ter uma renda extra utilizando um bem que 

não esteja sendo utilizado. Com relação ao seguro, a plataforma utiliza um modelo já 

desenvolvido por um concorrente, que encerrou as atividades. A partir do business model 

canvas observa-se que a proposta de valor é: conectar proprietários de veículos ociosos com 

pessoas que necessitam de carros, simplificar o processo de locação, preços competitivos e 

qualificação e remuneração dos usuários. Isso nos auxilia no processo de entender o 

funcionamento da plataforma. 

4.1.5 Entrevista 3: Carsharing: Inovação com Impacto | Tamy Lin #56 

A entrevista está disponível no canal do youtube do CRA-SP, foi publicado em 

07/11/2019 com duração de 28 minutos (CRA-SP, 2019). Foi feita uma transcrição de toda a 

entrevista. 

A CEO em entrevista ao ser questionada sobre qual problema a empresa endereça, 

afirma que a sua empresa é a Airbnb dos carros, onde ao se referenciar aos provedores, eles são 
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a única solução em que é possível ter uma renda complementar com carro sem precisar dirigir. 

Assim resolve o problema de um bem que fica parado mais de 90% do tempo na garagem com 

alto custo fixo. Em outro ponto da entrevista, ao ser questionada sobre as mudanças no 

segmento automotivo e tendência dos jovens não terem carros e nem terem carteira de 

motorista, ela afirma que a empresa é uma empresa de tecnologia e soluções de mobilidade, 

que a empresa vai se reinventar, mas talvez frente a realidade, isso demore algumas décadas. 

Talvez o jovem precise de carro autônomo no futuro. E eles, sendo empresa de tecnologia, vão 

poder intermediar desde um carro autônomo até qualquer outro meio de transporte, pois fazem 

esse posicionamento como marketplace conectando necessidades em mobilidade, então quanto 

a isso não os preocupa. Entende que o carsharing seja uma transição a um novo modelo e eles 

querem fazer parte dessa tendência, contribuindo para o desenho dessas mudanças. Carsharing 

mais sustentável, com as pessoas compartilhando o seu carro com outras pessoas e gerando 

renda. 

Ela informou que a empresa chegou a desenvolver uma patente de um sistema de 

abertura e fechamento remoto de abertura de carro, fazendo um projeto piloto com a Toyota. 

Mais uma vez voltou a afirmar que são uma empresa de tecnologia, uma empresa que foca em 

inovação, mas uma inovação com o impacto. Uma inovação que busca realmente resolvedores 

da mobilidade do país. 

Em outro trecho, ela afirma que um dos objetivos é aumentar as chances das pessoas 

com uma inclusão maior, uma vez que não cobram caução no cartão de crédito, eles têm um 

pouco mais de flexibilidade, conseguindo incluir um público que possa ter acesso a um carro 

sob demanda. 

A entrevista foi útil para entender a visão da empresa do negócio, possibilitando que 

pessoas possam monetizar um bem que fica parado grande parte do tempo, que são uma 

empresa de tecnologia, e podem mudar/adaptar seu negócio, inclusive atuando em outros 

segmentos. Outro ponto que se observa é que a plataforma busca proporcionar mais 

flexibilidade aos clientes, atendendo a um público que não tem acesso as locadoras de veículos 

tradicionais. Esses dados colaboram para perceber as responsabilidades que a plataforma 

assume. 

4.1.6 Entrevista 4: prestador de serviço para empresas de locação de veículos 

Em 22/01/2020 foi feita entrevista com um profissional que atua junto as locadoras de 

veículos nos mais diversificados problemas. A entrevista foi feita via aplicativo Skype, iniciada 

as 11:20, e teve duração de 42 minutos, sendo gravada e transcrita. O roteiro e convite da 
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entrevista encontram-se disponíveis nos apêndices A e B respectivamente. O entrevistado 

presta serviço há 6 anos para locadoras de veículos no intuito de recuperar bens. 

De acordo com o entrevistado, as principais fraudes que ocorrem com as empresas de 

locação de veículos são: 

Cadastro 

Cartão de crédito clonado 

CNH clonada – o golpista utiliza os dados de uma CNH válida, só alterando a foto. 

CNH falsa – o golpista produz uma CNH falsa. 

Laranja (consciente ou inconsciente) – pessoas que alugam o carro com seus dados reais, 

e repassam o carro para um golpista. Ele pode ser consciente, participa sabendo que é um golpe 

visando ter um benefício monetário, ou inconsciente, também é vítima de golpe ao informar 

seus dados. O entrevistado deu como exemplo que o golpista oferece um emprego para a pessoa, 

mas ela vai ter que alugar um carro para trabalhar. A pessoa aluga o carro e o entrega ao golpista. 

Porém no dia seguinte, quando vai trabalhar, não tem empresa, não existe nada. É um golpe. E 

quando a polícia é chamada, ela encontra o laranja que diz que sofreu um golpe (mesmo quando 

é consciente) e acaba não dando em nada. O prejuízo fica com a locadora. O seguro não paga 

nada nessa situação. 

As locadoras estão utilizando cadastro prévio, e com o auxílio de tecnologia, tentam 

evitar que criminosos aluguem um carro. Usam tecnologias como: biometria fácil e fizeram 

parceria público privada com o SERPRO para checagem da CNH on-line. 

O entrevistado continuou contando que os golpistas podem conseguir fazer a 

transferência do carro para nome de um outro golpista e posteriormente efetuar a venda. Como 

o caso é de apropriação indébita, o carro não tem restrições junto aos órgãos competentes e, no 

caso das locadoras que são pessoas jurídicas, os golpistas conseguem fazer a transferência 

apresentando uma procuração falsa no cartório. Uma vez que conseguem obter documentos 

válidos, os golpistas efetuam a venda para uma outra pessoa, um terceiro. Como a justiça 

entende que esse é um terceiro de boa-fé, que efetuou o pagamento do carro sem saber que era 

fruto de golpe, costuma dar ganho de causa para esse terceiro de boa-fé, e a locadora fica no 

prejuízo. O entrevistado afirma entender que a culpa é do Estado, que deveria ter controles para 

evitar que isso fosse possível. Mas quem sofre as consequências são as locadoras de veículos. 

Ele prossegue afirmando que as locadoras de veículos têm atuado junto a polícia para 

tentar coibir esses crimes. Ele contou que uma locadora conseguiu colocar uma restrição em 

toda a sua frota, uma espécie de GRAVAME. Com isso eles conseguiram acabar com os casos 
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de transferência de propriedade. E com o alerta recebido, conseguiram efetuar a prisão de uma 

pessoa que estava dentro do DETRAN tentando fazer a transferência. 

Agora com relação aos golpistas (laranjas), é um estudo de caso de inteligência. Eles 

fazem mapeamento das áreas de maior incidência, onde os laranjas atuam e, com o apoio da 

polícia, tentam prendê-los. Mas segundo o entrevistado, prender o laranja é difícil. Ele chega 

na delegacia, conta uma estória e vai para casa. Segundo o entrevistado, o golpista tem muita 

facilidade nessas situações. 

Nos casos em que o cliente não devolve o carro, o registro do boletim de ocorrência é 

apropriação indébita. Para conseguir registrar como furto mediante fraude é necessário montar 

um dossiê para apresentar ao delegado, mostrando que o cliente é conivente com o golpe, que 

aquela situação já ocorreu outras vezes. O ideal seria registrar como furto mediante fraude, pois 

com isso as responsabilidades sobre multa e taxas se encerram, o que não ocorre no caso de 

apropriação indébita. No caso de pessoa física, ele acredita que a situação é a mesma. A pessoa 

vai a delegacia e o delegado vai perguntar o que houve, o carro estava aonde? Na rua e alguém 

roubou? Ao saber que denunciante alugou o carro, deu a chave na mão do golpista, o delegado 

vai falar: isso é apropriação indébita e vai registrar o boletim de ocorrência com tal. Situação 

essa que o seguro não cobre. 

Ele atua como prestador de serviço das três maiores empresas de locação de veículos. 

De acordo com o entrevistado, em 2019 sua empresa atuou em cerca de 30 mil casos de 

apropriação indébita de locadoras, e tiveram sucesso na recuperação de 20 mil veículos. Só dos 

clientes atendidos por sua empresa, existem 10 mil carros circulando livremente. Em termo de 

números, isso representou uma recuperação de R$ 1 bilhão em ativos. Mas existem R$ 500 

milhões de perda (os 10 mil casos) rodando sem restrições. 

No caso de entrega do veículo, o atendente não tem muito o que fazer para prevenir uma 

fraude, mas na entrega, o olho do atendente tem que estar treinado. O entrevistado contou que 

é comum ocorrer troca de peças, como bateria, pneu, porta, motor e até do carro todo. Ele deu 

como exemplo o caso de uma pessoa que tem um automóvel modelo gol prata e teve uma avaria 

em uma porta. Ele pede para arrumar mais ou menos a porta, aluga um automóvel gol prata, e 

efetua a troca da porta dos carros. Ele pode fazer isso para todas as peças do carro. E descobrir 

isso é difícil. Ele considera esse um risco que acontece. 

Com relação as multas, também é outro problema, pois com a apropriação indébita a 

obrigação de pagar as multas continua com a locadora. E um golpista não costuma se preocupar 

em seguir as regras de trânsito e evitar multas. 
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Segundo o entrevistado, uma vez feito um boletim de ocorrência de um tipo, não é 

possível trocar para outro. E montar o dossiê para convencer o delegado de registrar o caso 

como furto mediante fraude leva tempo, e é importante fazer o boletim de ocorrência rápido 

para evitar responsabilidades cíveis e criminais em caso de crimes ou acidentes que ocorram 

com o veículo. 

Ao ser questionado se a pessoa física pode ter situações que vão exigir atuação e 

demanda de tempo e incertezas ao alugar um carro, assumindo que o contrato de locação seja 

suficiente para evitar responsabilidades cíveis e criminais, ele respondeu da seguinte forma: 

  

Depende do que você chama de dor de cabeça. Ir em uma delegacia e ficar 8 horas 

sentado lá esperando pra depor, pra você é uma dor de cabeça? O cara ter que sair 

do emprego. Ter que ir... deixar... As vezes acontece problema em outro estado. É, 

entrar dentro de uma delegacia.  Dependendo da pessoa, isso pra ela é uma baita dor 

de cabeça. Vai ter um pouco de dor de cabeça sim. Não vai ficar totalmente livre de 

problema. Agora fato de ser responsabilizado pelo crime, acredito que não. Mas vai 

se incomodar, no mínimo vai ter um pouco de incomodo, né, desconforto, por conta 

disso que eu estou te falando. Ele vai ser questionado, ele vai ter que depor, 

vai ser instaurado inquérito. Ele vai ter que prestar esclarecimentos. Porque que ele 

emprestou, porque ele locou esse contrato. Tá tudo certinho? Tem contrato, não 

tem contrato? Né, enfim, porque assim como ele pode...  um bandido pode dizer que 

alugou um carro. Qualquer pessoa pode falar, não eu aluguei o carro. E aí? Como é 

que a polícia vai saber se ele é conivente com o crime ou não. Ele pegou o carro e 

deu pro bandido fazer um assalto, cometer um crime. Complicado... É aquela velha 

história né, na dúvida pró réu, mas, até ele provar que ele não tem culpa nenhuma, 

ele vai ter que se incomodar um pouco, né? 

 

Essa entrevista gerou informações que serão utilizadas para fazer identificar o modelo 

de aluguel de carros tradicional, feito por uma locadora de veículos, e poder comparar com o 

de carsharing estudado. 

4.1.7 Entrevista 5: Money Report 

Em 21 de maio de 2019 foi publicada entrevista que a CEO da empresa concedeu no 

canal do youtube “Money Report” (REPORT, 2019). A entrevista tem 24:12 minutos, foi 

transcrita e analisada. 

Seguem principais pontos abordados. 

A CEO Tamy Lin informa que a Moobie é um aplicativo, uma startup que é mobile 

only, pois só tem a aplicação via app. 

 

É uma plataforma que conecta dois públicos é um público que tem carro e pode ter 

uma renda complementar e não usa tanto carro e pessoas que necessitam de um carro 

de on-demand, então a gente faz essa conexão das duas como se fosse um Airbnb dos 

carros, né. Então funciona melhor que a pessoa baixa o aplicativo e cadastro carro 

no caso de quem tem um carro processo é muito simples através do aplicativo é feita 
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a seleção do modelo, é fotos uma recomendação de preço que nós fazemos baseado 

na FIPE no lado o usuário é feito cada base depois a CNH. Então ambos os públicos 

passam por processo de análise, de curadoria, e depois de aprovados aí eles são 

colocados à disposição para os matchs que a gente fala né, então o cliente escolhe os 

carros e faz todo o processo de book através da plataforma e a entrega depois é 

acordado entre as partes pelo aplicativo também, o endereço de entrega o pagamento 

tudo todo o processo pelo aplicativo.  

 

O entrevistador afirmou que uma questão sensível é sobre segurança e também quando 

ocorre algum problema. Ao ser questionada que garantias a plataforma oferece para ambas as 

partes, ela respondeu da seguinte forma: 

 

Claro. É, o nosso processo de análise que a gente é muito rigoroso, né? Hoje a gente 

analisa mais 50 variáveis e o nosso processo é muito mais rigoroso de que uma 

locadora para aprovação para fazer parte até porque a gente tem esse desequilíbrio 

hoje entre a demanda e a oferta, então a gente acaba tendo restrições, um critério 

mais rigoroso do lado dos usuários. É, o que nós temos aí né, além da do do seguro, 

que cobre, tem uma franquia, tanto serviço de 24 horas assistência 24 horas de 

guincho, o que for necessário, a gente vai ter todo esse apoio das duas seguradoras 

parceiras, como cobertura roubo, furto e colisão parcial no caso da franquia. Então 

a franquia ela, ela protege é isso. O gasto máximo que o cliente vai ter o valor da 

franquia do carro. E que a gente conseguiu ter um preço temos preços bem 

competitivos. Carros populares chegam até a franquia é de 1.500 e 1.800 reais. É 

quando o dano às vezes é menor, um pequeno arranhão, algo assim, é feito três 

orçamentos e a gente intermedia. E além no processo de multa o cliente é responsável, 

tanto pelos valores como pela pelos pontos. E nós já temos todo o processo já 

estruturado inclusive com um despachante parceiros no Brasil todo.  

 

A entrevista aponta o foco da plataforma, que é possibilitar pessoas monetizarem um 

carro que só gera despesas. O papel da plataforma é avaliar os clientes, usando cerca de 50 

variáveis para validar se o cliente atende aos requisitos de segurança da plataforma, e intermedia 

o negócio. Pretende ser o Airbnb dos carros. 

Nessa entrevista também foi possível verificar o desequilíbrio que existe na rede com 

mais usuários do que fornecedores, a indicação que o seguro é uma garantia de que eventuais 

problemas serão resolvidos, o que não é confirmado nas reclamações e o uso de despachantes 

para tentar contornar as dificuldades burocráticas junto aos órgãos responsáveis.  

 

4.2 Análise dos dados 

Com base no material coletado, observa-se as atividades que envolvem a locação de 

automóveis, tanto no modelo tradicional quando na plataforma estudada. 

Verifica-se que além de possuir um carro dentro dos parâmetros definidos pela 

plataforma, o provedor precisa se preocupar com os seguintes itens: 
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a) Análise do cliente para a locação – a plataforma incentiva que o provedor 

entenda o motivo da locação, o que não ajuda a evitar problemas caso o cliente 

esteja com a intenção de aplicar um golpe. A decisão de alugar ou não o veículo 

para uma determinada pessoa é de responsabilidade total do provedor. 

b) Preparação do veículo – o provedor deve entregar para locação o veículo limpo, 

com a manutenção em dia e de tanque cheio. 

c) Entrega do veículo – o provedor deve ter disponibilidade de horário, se expor ao 

risco de se encontrar com um desconhecido, as vezes em sua própria casa, fazer 

a entrega do veículo e seguir o checklist definido pela plataforma no próprio app, 

além de ser responsável por verificar a autenticidade dos documentos 

apresentados, como a CNH. 

d) Recepção do veículo – o provedor deve receber o veículo no momento de 

devolução, seguir o checklist definido pela plataforma no próprio app, e conferir 

se o estado do veículo está ok, ou se houve algum problema. Caso o cliente 

entregue o carro sujo ou sem o tanque cheio, mesmo que ele seja reembolsado, 

terá que ter o trabalho de executar o serviço. Conforme apontado em entrevista 

(entrevista 4) com profissional ligado as locadoras, pode ocorrer troca de peças, 

o que é difícil para o provedor identificar. 

e) Definição do valor do aluguel – o provedor tem o direito de definir o valor que 

deseja pelo aluguel de seu automóvel. A plataforma faz uma sugestão de valor 

seguindo um critério baseado na tabela da FIPE. Mas o provedor deve ter formas 

de avaliar o risco x retorno para chegar a um valor de aluguel que compense a 

locação. Como a usuário paga o seguro e a plataforma fica com um percentual 

do valor do aluguel, ele é muito pressionado, pois para ser competitivo deve ser 

inferior ao de uma locadora de veículos tradicional. 

f) Valor aluguel – O provedor recebe apenas um percentual do valor pago pelo 

cliente, ou seja, o valor do aluguel não vai todo para o provedor. 

g) Custos de manutenção veículo – o provedor é responsável por efetuar a 

manutenção do veículo, e eventuais problemas causados pela falta de 

manutenção serão creditados a ele (reclamação 9). Como o veículo rodará muito 

mais, as necessidades de manutenção tendem a crescer. 

h) Ocorrência de sinistro – o provedor deve ter a ciência que podem ocorrer 

sinistros, e ele terá que se preocupar em levar o carro para uma oficina, ficar sem 

poder utilizar o carro durante algum tempo, não há carro reserva disponível 
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(reclamação 5), além de eventuais problemas burocráticos para aprovar os 

serviços. Isso se não houver problemas que o seguro não cubra. Um outro ponto 

que chamou a atenção é com relação ao valor de franquia. Aparentemente para 

poder manter um valor de diária de seguro competitivo (varia de R$ 20,00 a R$ 

59,00 dependendo do veículo – Anexo I), observa-se casos com valor de 

franquia de R$ 14.000,00, bem mais alto do que o oferecido pelas locadoras. Em 

caso de sinistro, o cliente pode ter dificuldades de arcar com franquia tão 

elevada. Em uma empresa de locação, para um veículo top blindado, obteve-se 

cotação de R$ 73,90 para o valor de seguro por dia, com franquia de R$ 3.750,00 

(UNIDAS, 2020).  Mesmo eventuais ocorrências elegíveis podem não ser 

cobertas, conforme consta no site (ST6) – “dependendo das palavras utilizadas 

no momento do registro do B.O., o seguro pode não cobrir os eventuais danos 

ao proprietário do carro”. E pode ocorrer a falta de transparência em caso de 

defeito do carro, como no caso da Reclamação 9. 

i) Ocorrência de multa – o provedor precisa seguir o processo de comunicar a 

plataforma e torcer para que tudo corra bem, o que nem sempre ocorre conforme 

diversas reclamações observadas. 

j) Transferência pontos da multa - o provedor precisa seguir o processo de 

comunicar a plataforma e torcer para que tudo corra bem, o que nem sempre 

ocorre conforme diversas reclamações observadas. 

 

O quadro 8 representa um resumo do que foi observado em um negócio tradicional de 

locação de veículos e em uma plataforma de economia compartilhada de carsharing P2P. 

Observa-se como as responsabilidades e riscos são distribuídos entre a plataforma e o provedor, 

com o provedor assumindo muitos riscos e funções que ele acaba não percebendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

Quadro 8: Relação atividade x responsabilidade 

Atividade Negócio Tradicional Carsharing 

Frota Locadora 
Provedor - Aquisição do bem 

Plataforma - captar provedores 

Análise cliente (inicial para 

cadastramento na 

plataforma) 

Locadora (em alguns 

casos não se aplica) 
Plataforma 

Análise do cliente (para a 

locação) 
Locadora Provedor 

Preparação do veículo Locadora Provedor 

Entrega do veículo Locadora Provedor 

Recepção do veículo Locadora Provedor 

Definição do valor do 

aluguel 
Locadora 

Provedor, mas com sugestão da 

plataforma 

Valor aluguel Locadora 
Provedor (80%)  

Plataforma (20%) 

Custos de manutenção 

veículo 
Locadora Provedor 

Ocorrência de sinistro Locadora 
Provedor sob orientação da 

plataforma 

Ocorrência de multa Locadora 
Provedor sob orientação da 

plataforma 

Transferência pontos da 

multa 
Locadora 

Provedor sob orientação da 

plataforma 

Fonte: elaboração própria 

A mensagem que é passada pela empresa, é que o aplicativo é indicado para pessoas que 

querem gerar renda a partir do veículo subutilizado. É possível ver após vários questionamentos 

feitos terem como resposta: “fique tranquilo” (site empresa ST3), “isso não nos preocupa”, “isso 

não é um problema” (entrevista 1), que os riscos do negócio são subavaliados “Realmente não 

imaginávamos todos os problemas com essa cliente específica” (reclamação 7) “A situação que 

ocorreu contigo, conforme conversamos, foi algo diferente, que fez com que tivéssemos 

problema quanto a transferência da infração” (reclamação 2), e  não são expostos de forma clara 

para os provedores, que acabam nem percebendo a realidade do negócio. 

Na entrevista 1 percebe-se a CEO da empresa afirmando que multa não é um problema, 

que as pessoas tomam multas, mas ao serem informadas do ocorrido pagam e autorizam a 

transferência dos pontos. Só que as reclamações apresentadas não confirmam isso 

(reclamações: 1, 2, 3, 6, 7 e 8). Para tratar as multas, é necessário um processo administrativo 

não escalável, envolvendo uso de despachantes para tentar solucionar problemas, pois a 

aceitação do contrato como válido para tal transferência de responsabilidade depende do 

funcionário do DETRAN. Mesmo com o departamento jurídico não há como garantir que não 
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haverá problemas não solucionados “Mesmo que a nossa apelação judicial seja aceita ou não” 

(reclamação 2). 

A plataforma atua na manutenção da comunidade, e, em casos de conduta fora das 

regras, bane maus usuários, e pede desculpas para o provedor, como visto na Reclamação 7. 

Sente muito e como o usuário informou que não vai mais utilizar a plataforma, devido aos 

problemas e prejuízo que sofreu, diz que entende, mas espera que ela repense sua decisão. Na 

reclamação 3, eles dizem que sentem muito se em algum momento passaram a impressão que 

não estavam preocupados em resolver a situação. 

As reclamações expostas no site Reclame Aqui mostram que estão ocorrendo situações 

que a plataforma não tem como lidar, problemas específicos do negócio que foram transferidos 

para o provedor. A plataforma em seu site na área específica dos provedores (parceiros) é bem 

clara: eles NUNCA precisarão arcar com os custos e pontos de multas (figura 10). Uma das 

condições para uma pessoa ser aceita como cliente é “não possuir processos judiciais 

relacionados com fraudes”. Essa restrição indica conhecimento da potencial participação de 

fraudadores na comunidade. 

 

Figura 10: segurança para os parceiros - multas 

 

Fonte: (MOOBIE, 2020a). 

 

A insatisfação dos provedores pode ser verificada quanto a não indicar ou desejar fazer 

novos negócios, conforme os seguintes relatos: “Não indico nem para o pior inimigo” 

(reclamação 1), “essa moobie é um horror!!!” (reclamação 3), “senhores clientes da Moobie, 

não aluguem seu veículo...” (reclamação 6), “eu não alugo mais o meu carro e acho que não 

vale a pena por 100 reais tomar um prejuízo como eu” (reclamação 7). 

O quadro 9 apresenta um resumo de características empreendedoras de personalidade 

apontadas na teoria e o que foi observado nos materiais coletados referente aos provedores.   

 

 



75 

 

 

Quadro 9: Personalidade 

Categoria empreendedoras descritivas: 

Proprietários de negócios replicativos de uma pessoa 

Aplicabilidade 

 

Homo agens (Homem atuante em relação as mudanças 

de mercado); 

empresário praxeológico (atenção e aprendizado por 

descoberta) 

Não aplica. Não é esperado que o provedor tenha esse 

perfil de criação do negócio. 

Liberdade econômica; Independência, 

espírito livre aventureiro 

Não aplica. O desejo de ter independência, de 

trabalhar sozinho e com liberdade não é uma 

necessidade para o provedor.   

Combinando a propriedade do capital com iniciativa 

empreendedora (a pessoa capitalista-empresário) 

Aplica. Rothbard (1962, apud SZABAN; SKRZEK-

LUBASIŃSKA, 2018) definiu o termo capitalista-

empresário - pessoa que combina a propriedade do 

capital com a iniciativa empreendedora. Observa-se 

que o provedor precisa ter essa visão de utilizar o bem 

para gerar renda. 

Autodisciplina; consequente 

Aplica. Meadows (2016, apud SZABAN; SKRZEK-

LUBASIŃSKA, 2018) dedica todo o seu livro à 

autodisciplina como a característica empresarial 

crucial, enquanto Weber (1985, apud SZABAN; 

SKRZEK-LUBASIŃSKA, 2018) cita a disciplina. O 

provedor precisa entender muito bem suas 

responsabilidades, e ser rígido em seguir todas as 

normas para evitar ter problemas em caso de alguma 

ocorrência aconteça durante a locação. Também é 

indicado que ele tenha capacidade de medir as 

consequências de seus atos. 

Reconhecendo e explorando oportunidades de mercados 

e nichos; atenção; Exploração de oportunidades criadas 

pela mudança (com base na própria criatividade; 

adquirido / emprestado de terceiros); olho mais rápido 

que uma multidão. 

Aplica. Como esse é um mercado em formação, é 

importante o provedor ter capacidade de entender o 

mercado e explorar eventuais oportunidades. 

Aceitando risco ou falha; capacidade de suportar o risco 

Aplica. Knight (1921, apud SZABAN; SKRZEK-

LUBASIŃSKA, 2018) destaca que devido à incerteza 

do mercado e à necessidade de agir com informações 

incompletas, cada atividade empreendedora sempre se 

relaciona ao risco e à incerteza pessoal. Essa 

característica é fundamental, pois o provedor está 

exposto a vários riscos (acidentes, multas, 

imprevistos...), conforme visto nas reclamações, é 

indicado que ele seja capaz de lidar com isso.  

Fonte: Elaboração própria 

 

No quadro 10 observa-se a relação da teoria com o que foi observado nos materiais 

pesquisados referente as características empreendedoras de capital humano. 
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Quadro 10: Capital humano 

Categoria empreendedoras descritivas: 

Proprietários de negócios replicativos de uma 

pessoa 

Aplicabilidade 

 

Avaliação e evitar incertezas usando negócios de 

organizações já formadas  (em oposição ao risco) 

Aplica. É importante que o provedor avaliar casos que 

já ocorreram no próprio negócio (como no site reclame 

aqui) e em empresas concorrentes.  

Gerando (adicionando) valor através de criação ou 

expansão de atividade 

Não aplica. O modelo é rígido e ele atua como 

empreendedor replicativo. 

Atividades: produtivo, improdutivo, destrutivo 

Aplica parcialmente. O provedor precisa fazer 

atividades burocráticas (improdutivas), mas não faz 

atividades produtivas, do tipo inovação. 

Conhecimento de ideias de negócios e práticas 

Aplica. Característica fundamental para o provedor, pois 

pelo estrutura da operação ele deve conhecer do negócio 

e suas práticas. 

Aprendizagem espontânea, aprendizado por tentativa e 

erro; aprendendo por descoberta 

Aplica. É importante o provedor ter habilidade de 

aprender com suas experiências de locação. 

Preenchimento de lacunas entre as necessidades 

humanas e a disponibilidade de produtos e serviços 

Aplica. É desejável que o cliente entenda as demandas 

dos usuários para poder se destacar na plataforma. 

Obtenção / maximização de lucro (financeiro) com 

determinados meios de produção 

Aplica. O provedor deve obter o máximo de lucro com o 

seu bem. 

Adaptação como acumulação de pequeno ajuste; 

Adaptação para mudar 

Não aplica. O negócio já é estruturado e normalmente 

com poucas mudanças, o que não exige essa 

característica.  

Responsabilidade final não separado do controle final 
Aplica. É importante o provedor ter a percepção de que 

a responsabilidade final é dele. 

Melhor tomada de decisão 

Aplica. É importante o provedor uma boa tomada de 

decisão, pois em várias situações, a decisão é sua e não 

da plataforma, como por exemplo aceitar uma locação. 

Julgamento (não é necessário quando houver 

informações perfeitas); 

Julgamento na tomada de decisão  

Aplica. Casson (2003, apud SZABAN; SKRZEK-

LUBASIŃSKA, 2018) destaca que os empreendedores 

são tomadores de decisão que improvisam soluções para 

problemas que não podem ser resolvidos apenas pela 

rotina. Como a decisão de aceitar uma solicitação de 

locação e efetuar a entrega e recebimento do veículo é 

do provedor, ele deve ter uma boa capacidade de 

julgamento, para evitar problemas. 

Rede de negócios 

Aplica. É indicado que o provedor tenha uma rede de 

negócios para poder diminuir o risco. A CEO reforça 

que uma das bases da plataforma é a comunidade. 

Capacidade de organizar a produção 

de uma nova maneira, reorganizando 

Não aplica. O provedor não tem autonomia para 

reorganizar a produção. 

Construção de equipe, liderança e habilidades de 

gerenciamento. 

Funções de gerenciamento de coordenação, 

organização e supervisão de empreendimentos 

comerciais liderados por liderança gerencial 

Não aplica. O provedor não tem equipe disponível. 

Fonte: Elaboração própria 

 

O quadro 11 mostra um resumo das características empreendedoras apresentadas na 

literatura que se aplicam e não no caso de provedores de plataformas de economia 

compartilhada. Do material original, foram descartadas as duas características de acesso a 

recursos (financeiros / não financeiros), focando apenas nas de personalidade e capital humano. 
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Quadro 11: Resumo características empreendedoras x provedores 

Característica Total Aplica Aplica parcialmente Não aplica 

Personalidade 6 4 0 2 

Capital Humano 14 9 1 4 

Fonte: Elaboração própria 

 

Apesar da empresa concorrer com as locadoras de veículos, ela não é uma locadora de 

veículos. Ela é uma empresa de tecnologia que oferece uma plataforma que permite conectar 

pessoas que possuem um veículo e que desejam alugar com pessoas que desejam alugar um 

veículo (site ST4, reclamação 5 e entrevistas 3 e 5). Ela possui processos mapeados e auxilia 

na intermediação, mas talvez no desenho tradicional, eles atuem mais como uma agência de 

turismo que conecta locadores e locatários do que uma empresa de locação de veículos. O fato 

de terem desenvolvido patente para a abertura de veículos a distância e estar atenta a outras 

formas de mobilidade no futuro, mostra o seu viés de empresa de tecnologia. Por isso é 

importante entender o papel do provedor nesse universo para que eventuais imprevistos não 

gerem impacto na imagem do negócio, causando dificuldade na sua continuidade. 

Assim percebe-se que o provedor atua como empreendedor autônomo nesse desenho. A 

própria CEO Tamy Lin na entrevista 2 diz que as pessoas usam a plataforma como um negócio, 

empreendendo junto à Moobie. Na entrevista 3 ela chama a atenção do fato de eles serem a 

única solução em que é possível ter uma renda complementar com o carro sem precisar dirigir. 

Em resumo, voltando a literatura, observa-se o alinhamento com alguns pontos 

pesquisados. 

A plataforma atua apenas como facilitadora e garantidora de que a transação siga regras 

predefinidas, confirmando o observado em (WILHELMS; MERFELD; HENKEL, 2017). 

A experiência e conhecimento do negócio contribuem para o sucesso no 

empreendimento (STANIEWSKI, 2016), o que deve ser incentivado no caso dos provedores. 

Os casos de plataformas de carsharing que encerraram as atividades no Brasil mostram 

a alta volatilidade de plataformas de economia compartilhada, conforme abordado em 

(CHASIN; HOFFMEISTER, 2018). Dentre as principais razões apontadas observa-se falta de 

provedores; análise insuficiente do mercado de compartilhamento; confiança e segurança; 

requisitos de recursos ocultos; projeto técnico não escalável; ambiente legal não claro. No caso 

brasileiro estudado só não foi identificado fim do negócio devido a aquisição. 
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Na entrevista 5, a CEO Tamy Lin coloca que existe mais rigor com relação ao 

cadastramento de usuários pois há um desequilíbrio entre demanda e oferta, um dos problemas 

de uma rede de dois lados (TÄUSCHER; KIETZMANN, 2017). 

O principal ponto para atração de provedores é monetizar um bem que é pouco utilizado, 

conforme abordado em (WILHELMS; MERFELD; HENKEL, 2017). 

Confirma-se também Constatiou & Marton (2017), com os atributos chave da economia 

compartilhada sendo acesso ao invés de ter a propriedade, P2P e alocação de recursos ociosos 

(ativos ou trabalho). 

Chama a atenção da justiça do processo, pois pode-se observar que se a plataforma não 

alocar riscos e recompensas de maneira justa em todo o ecossistema, pode explorar 

trabalhadores que são forçados a assumir riscos mais altos ou que não são recompensados o 

suficiente (CHOUDARY, 2018). 

Com relação as questões que deram origem a esse trabalho aplicado, observa-se um 

resumo no quadro 12, com o resultado final.  

 

Quadro 12: Resumo trabalho aplicado – Questões 

Questão Respondida? (+) Sim (+/-) Parcialmente (-) Não 

Quais características de 

empreendedorismo são indicadas aos 

provedores que participam em uma 

plataforma de economia compartilhada 

P2P? 

(+) Com base na literatura e observações, foi possível chegar a uma 

lista de características de empreendedores autônomos que são 

desejáveis para provedores de plataformas de economia 

compartilhada: 4 de personalidade e 9 de capital humano. 

Q1 - Quais tipos de riscos do negócio são 

transferidos para o provedor pela 

plataforma? 

(+) Com base no material pesquisado, foi possível mapear os riscos 

existentes no mercado de aluguel de carros e efetuar uma 

comparação com uma plataforma de carsharing. Assim obteve-se 

um mapa com os tipos de risco transferidos. 

Q2 - Uma falta de percepção da 

complexidade do negócio por parte do 

provedor pode representar riscos para a 

plataforma? 

(+) Foi possível observar que situações não previstas influenciaram 

negativamente a decisão de fornecedores de continuar  a participar 

na plataforma de carsharing estudada, conforme reclamações 1, 2, 

3, 5, 6, 7). 

 

 

Com relação aos objetivos estabelecidos inicialmente nesse trabalho aplicado, observa-

se um resumo no quadro 13 do resultado final.  

Quadro 13: Resumo trabalho aplicado – Objetivo 

Objetivo Atingido? (+) Sim (+/-) Parcialmente (-) Não 

Identificar características desejadas de 

provedores de plataformas de economia 

compartilhada para a viabilidade de 

participação. 

 

(+) Com base na literatura e o observado nas pesquisas, foi possível 

identificar características úteis a provedores de plataforma de 

economia compartilhada carsharing P2P.  
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5 CONCLUSÕES 

Nos últimos anos a economia compartilhada tem tido um grande impacto na economia 

global, possibilitando novas formas de oferta e consumo de produtos e serviços, graças aos 

avanços tecnológicos. Porém uma solução pode ter desempenho diferente dependendo do 

ambiente em que se encontre, sendo afetado por aspectos como: legislação, cultura 

empreendedora dos participantes e incertezas regulatórias. Um modelo que funcione em um 

país não necessariamente irá ter sucesso em um outro. 

Nesse contexto, esse trabalho teve por objetivo investigar as características 

empreendedoras que facilitam provedores de plataforma de economia compartilhada, questão 

relevante para manter o crescimento da rede. Para a execução da pesquisa, incialmente foi 

realizada uma revisão da literatura sobre o tema, a partir do qual foram observadas algumas 

limitações e incongruências. Identificou-se uma escassez de pesquisas empíricas sobre o 

assunto, e um posicionamento divergente se provedores em economia compartilhada são 

empreendedores do tipo autônomo ou não. 

Observando a existência de limitações e divergências na literatura, como qual a relação 

entre provedor e plataforma e quais são as responsabilidades de cada um, optou-se pela 

realização de um estudo de caso exploratório, com lógica indutiva e abordagem qualitativa, 

visando evitar a restrição das teorias existentes e possibilitando o aprofundamento da qualidade 

dos dados coletados. Para a pesquisa foi selecionada uma plataforma brasileira de economia 

compartilhada de carsharing P2P, que atua em várias cidades do país e com uma rede de 

usuários e provedores relevante. 

Por meio da análise indutiva do conteúdo obtido do material examinado, foi possível 

identificar que a informação apresentada pela plataforma para os provedores não aborda todas 

as situações que podem ocorrer durante uma locação. Para chegar a tais conclusões, foi feito 

uma comparação de como o negócio de locação de veículos funciona, observando uma locadora 

de veículos tradicional. Assim foi possível identificar que riscos a plataforma assume e quais 

ela transfere para o provedor. 

Observando características empreendedoras existentes na literatura quanto a 

empreendedores do tipo proprietários de negócios replicativos de uma pessoa, pudemos 

identificar quais são as características indicadas para os provedores, a fim de poder participar 

com consciência e ter mais possibilidade de se manter ativo e continuar atuando e se 

beneficiando do negócio. Foram identificadas 4 características de personalidade e 9 de capital 
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humano que são desejáveis para os provedores, e 1 característica de capital humano satisfez 

parcialmente. 

A literatura também aponta que benefícios (de forma positiva) e riscos (de forma 

negativa) percebidos influenciam a intenção de participação de uma plataforma. Como quanto 

maior o conhecimento do negócio mais o provedor será capaz de perceber riscos, e avaliar que 

os benefícios proporcionados são menores do que o apresentado pela plataforma, o 

conhecimento do negócio pode influenciar a intenção de participação da plataforma. 

Esse trabalho aplicado foi motivado pela percepção de que o provedor de uma 

plataforma de economia compartilhada está exposto a um grande nível de riscos e 

responsabilidades. Buscando entender o que é indicado para poder suportar tal exposição, foi 

estabelecido o objetivo de identificar que características são úteis para um provedor. Usando a 

teoria de empreendedor autônomo proprietário de negócio replicativo de uma pessoa e a parte 

empírica, esse objetivo foi atingido. Percebe-se também a necessidade que o provedor entenda 

do negócio, pois como a plataforma atua apenas como orquestrador, perceber riscos e benefícios 

são de responsabilidade do provedor e necessários para uma participação com maior 

consciência e possibilidade de continuidade.  

A possibilidade de observar características de um negócio tradicional com um oferecido 

por uma plataforma de economia compartilhada permitiu entender como é feita a distribuição 

de riscos e responsabilidades, apresentando uma melhor compreensão do negócio digital.  

Esse trabalho aplicado espera ter contribuído para apresentar uma nova dimensão na 

avaliação de plataformas de economia compartilhada: características de empreendedor 

autônomo proprietário de negócios replicativos de uma pessoa dos provedores. Elas devem ser 

consideradas para analisar plataformas de economia compartilhada do tipo P2P, incluindo sua 

capacidade de entender do negócio. 

 

5.1 Contribuição teórica 

Na literatura, ainda há poucas pesquisas que abordam as características de 

empreendedor do provedor de plataforma de economia compartilhada. Dentre os trabalhos 

visitados, percebe-se que não há unanimidade sobre a relação existente entre provedor e 

plataforma. Os resultados dessa pesquisa sugerem que, apesar de não haver uma 

obrigatoriedade de características específicas dos provedores para a sua participação como 

provedor, apenas, no caso de estudado de carsharing P2P, a necessidade de possuir um bem 
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que atenda as exigências da plataforma, se o provedor tiver algumas características ligadas ao 

empreendedorismo, ele terá mais possibilidade de estar consciente das suas responsabilidades, 

riscos e poderá explorar melhor as oportunidades disponíveis. 

5.2 Contribuições implicações práticas 

As plataformas de economia compartilhada têm uma grande importância no mundo 

atualmente, representando um grande potencial econômico e social, uma vez que influenciam 

o consumo, sustentabilidade e relações de trabalho. Para essas organizações, esse estudo propõe 

uma reflexão de sua relação com os seus provedores. Por meio dos resultados obtidos, a 

pesquisa indica que a relação de poder exercida pela plataforma gera um desequilíbrio entre 

eles. E na formação da rede a falta de transparência pode afetar a relação, gerando a perda da 

confiança. Apresentar o modelo do negócio, deveres, obrigações e limites de cada ator, 

eventuais riscos e consequências, e principalmente a probabilidade de ocorrer e respostas a 

serem disparadas (e não responder com “fique tranquilo”), pode tornar em um primeiro 

momento mais difícil a captação, mas pode trazer provedores mais conscientes, engajados e 

participativos a comunidade. E isso pode representar um crescimento mais robusto e sustentável 

para a plataforma. 

Esse estudo também sugere que, como a plataforma atua apenas como intermediária e 

facilitadora, grande parte da responsabilidade, riscos e benefícios do negócio são do provedor, 

com a plataforma ganhando apenas uma porcentagem do valor obtido. A plataforma tem os 

riscos do orquestrador (crescimento da rede, lock-in dos usuários...), e não do negócio em si. 

Com isso podemos observar o provedor atuando como um empreendedor autônomo, com os 

riscos das incertezas do negócio. 

5.3 Limitações 

Por se tratar de um estudo de caso único, em um segmento específico de economia 

compartilhada, os resultados aqui obtidos não são estatisticamente generalizáveis. Não foi 

avaliada a usabilidade do aplicativo ou facilidade em conectar clientes e provedores. A 

participação de provedores foi obtida a partir de dados disponíveis na internet em um site de 

reclamações.  
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5.4 Estudos futuros 

Para estudos futuros propõe-se utilizar essa abordagem para avaliar a relação entre 

modelos tradicionais X plataformas de economia compartilhada. Avaliar: qual a negócio que a 

plataforma pretende atuar, os incumbentes e como eles atuam, e que responsabilidades e riscos 

que ele tem, o modelo de negócio da plataforma e verificar como é feita a distribuição dessas 

dimensões entre provedor e plataforma. 

Efetuar estudo com foco na percepção dos provedores, avaliando suas motivações, 

características de personalidade e capital humano, percepção de risco e do negócio em si. Fazer 

um estudo qualitativo para poder perceber como o conhecimento do negócio influencia os riscos 

e benefício percebidos. Considerar se a participação é por necessidade ou oportunidade, se a 

fonte de renda é principal ou complementar. 
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APÊNDICE A: ROTEIRO ENTREVISTA LOCADORA VEÍCULOS 

 

 

1 - Tempo em que atua na área, e sua experiência. 

 

2 - Com base na sua experiência, favor falar sobre as seguintes etapas, e os riscos e problemas 

que podem ocorrer: 

a) Frota 

b) Análise do cliente (para a locação) 

c) Preparação do veículo 

d) Entrega do veículo 

e) Recepção do veículo 

f) Definição do valor do aluguel 

g) Valor aluguel 

h) Custos de manutenção veículo 

i) Ocorrência de sinistro 

j) Ocorrência de multa 

k) Transferência pontos multa 
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APÊNDICE B: CONVITE INDIVIDUAL AOS ENTREVISTADOS 

 

Prezado(a), 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa acadêmica “Economia compartilhada: 

características de empreendedorismo do provedor”, realizada no âmbito de conclusão de curso 

de mestrado profissional em gestão para a competitividade linha tecnologia da informação da 

Fundação Getulio Vargas. 

As tecnologias digitais estão possibilitando que pessoas tenham acesso a novas oportunidades 

de negócios. Particularmente plataformas de economia compartilhada permitem que 

provedores, pessoas que fornecem produto/serviço buscando remuneração (seja como fonte de 

renda principal ou como complementar), possam realizar operações através de plataformas 

como Airbnb e Uber. 

O estudo busca identificar características dos provedores visando contribuir na avaliação do 

que é esperado dos participantes das plataformas, bem como riscos e relação de 

responsabilidade entre plataforma e provedores. 

A participação na pesquisa engloba uma entrevista com gravação de áudio e transcrição para 

fins de análise de conteúdo. A participação se dará de forma anônima. Não haverá divulgação 

de áudio da entrevista, nem de sua transcrição integral. 

 

Grato pela sua colaboração,  

Glauco Dias dos Santos 
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ANEXO I: TABELA DE SERVIÇOS E VALORES 

 

Fonte: Disponível em https://ajuda.moObie.com.br/hc/pt-br/articles/360009522011-Anexo-I-. Acesso 

em 27 set. 2019. 

  

https://ajuda.moobie.com.br/hc/pt-br/articles/360009522011-Anexo-I-
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ANEXO II: TERMOS DE USO AIRBNB, UBER E 99 

 

Airbnb (AIRBNB, 2019) 

Escopo dos Serviços do Airbnb 

1.1 A Plataforma Airbnb é um mercado online que permite aos usuários cadastrados 

(“Membros”), e terceiros determinados, que oferecem serviços (Membros e terceiros que 

oferecem serviços são chamados de “Anfitriões” e os serviços que eles prestam são 

“Serviços de Anfitrião”), anunciar esses Serviços de Anfitrião na Plataforma Airbnb 

(“Anúncios”), comunicar-se e fazer transações diretas com membros que estejam 

buscando reservas como Serviços de Anfitrião (os Membros que utilizam os Serviços de 

Anfitrião são chamados de “Hóspedes”). [...] 

1.2 Como fornecedor da Plataforma Airbnb, o Airbnb não é proprietário, não cria, vende, 

revende, fornece, controla, gerencia, oferece, entrega ou abastece qualquer Anúncio [...] 

Os Anfitriões são os únicos responsáveis por seus Anúncios e Serviços de Anfitrião. 

Quando os Membros fazem ou aceitam uma reserva, eles celebram um Contrato 

diretamente um com o outro. O Airbnb não é e não se torna parte ou outro participante de 

qualquer relacionamento contratual entre os Membros, [...]. O Airbnb não atua, de 

qualquer forma, como um agente para um Membro, exceto conforme especificado 

nos Termos de Pagamento. 

1.3 Embora possamos ajudar a facilitar a resolução de conflitos, o Airbnb não tem 

qualquer controle sobre e não garante (i) a existência, qualidade, segurança, 

sustentabilidade ou licitude de qualquer Anúncio ou Serviços de Anfitrião, (ii) a 

veracidade e a precisão de quaisquer descrições de Anúncio, Avaliações, Comentários, 

ou outros Conteúdos de um Membro (conforme definido abaixo), ou (iii) o desempenho 

ou a conduta de qualquer Membro ou terceiro. O Airbnb não endossa qualquer Membro, 

Anúncio ou Serviços de Anfitrião. Quaisquer referências a um Membro sendo 

“verificado” (ou linguagem similar) apenas indica que o Membro completou um processo 

de verificação relevante, e nada a mais. Nenhuma dessas descrições significa endosso, 

certificação ou garantia fornecidos pelo Airbnb sobre o Membro, inclusive sobre a 

identidade ou o histórico do Membro ou se o Membro é confiável, seguro ou adequado. 

[...] 

1.4 Ao optar por utilizar a Plataforma Airbnb como um Anfitrião ou Coanfitrião 

(conforme definido abaixo), seu relacionamento com o Airbnb está limitado a ser um 

membro independente, um terceiro contratado, e não um funcionário, agente, associado 

ou parceiro do Airbnb por qualquer motivo, e que você atuará exclusivamente em seu 

próprio nome e em seu benefício próprio, e não em nome ou em benefício do Airbnb. 

[...](AIRBNB, 2019) 

 

Uber (UBER, 2019) 

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 

Termos e condições: [...] 

2. Os Serviços 

Os Serviços integram uma plataforma de tecnologia que permite aos(às) Usuários(as) de 

aplicativos móveis ou sítios de Internet da Uber, fornecidos como parte dos Serviços 

(cada qual um “Aplicativo”), providenciar e programar Serviços de transporte e/ou 

logística e/ou compra de certos bens com terceiros provedores independentes desses 

Serviços, [...]. A menos que diversamente acordado pela Uber em contrato escrito em 

https://www.airbnb.com.br/terms/payments_terms
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separado firmado com você, os Serviços são disponibilizados para seu uso pessoal e não 

comercial. [...] 

Você reconhece que a Uber não é fornecedora de bens, não presta serviços de transporte 

ou logística, nem funciona como transportadora, e que todos esses serviços de transporte 

ou logística são prestados por prestadores terceiros independentes que não são 

empregados(as) e nem representantes da Uber, nem de qualquer de suas afiliadas. 

[...] 

5. Recusa de Garantia; Limitação de Responsabilidade; Indenização. 

Recusa de garantia: os serviços são prestados “no estado” e “como disponíveis”, A Uber 

recusa todas as declarações e garantias, expressas, implícitas ou legais, não 

expressamente contidas nestes termos, inclusive as garantias implícitas de 

comercialização, adequação a uma finalidade específica e não infringência. Ademais, a 

Uber não faz nenhuma declaração nem dá garantia sobre a confiabilidade, pontualidade, 

qualidade, adequação ou disponibilidade dos serviços ou de quaisquer serviços ou bens 

solicitados por meio do uso dos serviços, nem que os serviços serão ininterruptos ou livres 

de erros. A Uber não garante a qualidade, adequação, segurança ou habilidade de 

prestadores terceiros. Você concorda que todo o risco decorrente do uso dos serviços e de 

qualquer serviço ou bem solicitado por meio da tecnologia será sempre seu na máxima 

medida permitida pela lei aplicável. 

Limitação de responsabilidade: a Uber não será responsável por danos indiretos, 

incidentais, especiais, punitivos ou emergentes, inclusive lucros cessantes, perda de 

dados, danos morais ou patrimoniais relacionados, associados ou decorrentes de qualquer 

uso dos serviços ainda que a Uber tenha sido alertada para a possibilidade desses danos. 

A Uber não será responsável por nenhum dano, obrigação ou prejuízo decorrente do: (i) 

seu uso dos serviços ou sua incapacidade de acessar ou usar os serviços; ou (ii) qualquer 

operação ou relacionamento entre você e qualquer prestador terceiro, ainda que a Uber 

tenha sido alertada para a possibilidade desses danos. A Uber não será responsável por 

atrasos ou falhas decorrentes de causas fora do controle razoável da Uber e, tampouco, 

pela qualidade e integridade dos bens disponibilizados por prestadores terceiros. Você 

reconhece que prestadores terceiros que prestarem serviços de transporte solicitados por 

meio de algumas marcas poderão oferecer serviços de transporte do tipo "divisão de 

viagem" (ridesharing) ou ponto a ponto (peer-to-peer). 

[...] 

Indenização: você concorda em indenizar e manter a Uber, seus diretores(as), 

conselheiros(as), empregados(as) e agentes isentos(as) de responsabilidade por todas e 

quaisquer reclamações, cobranças, prejuízos, responsabilidades e despesas (inclusive 

honorários advocatícios) decorrentes ou relacionados: (i) ao uso dos Serviços, de serviços 

ou bens obtidos por meio do uso dos Serviços; (ii) descumprimento ou violação de 

qualquer disposição destes Termos; (iii) o uso, pela Uber, do Conteúdo de Usuário(a); ou 

(iv) violação dos direitos de terceiros, inclusive Prestadores Terceiros (UBER, 2019). 

 

 

99 (99, 2019) 

Termos de Uso Motorista  

1.Introdução E Disposições Gerais 

1.1. Bem-vindo à 99!Estes são os Termos de Uso (“Termos”) que regem o acesso e uso, 

dentro do Brasil, dos serviços prestados através de aplicação tecnológica (“Aplicativo”), 

sítios da Internet e conteúdos relacionados (“Serviço(s)”), disponibilizados pela 99 

Tecnologia Ltda. (“99”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.033.552/0001-61, com sede 

na Rua Sansão Alves dos Santos, nº 400, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-090, 



93 

 

 

Cidade e Estado de São Paulo, ou qualquer de suas afiliadas, ao(s) motorista(s) de táxi 

devidamente regularizado(s) para o exercício da profissão “Taxista(s)”ou o(s) 

motorista(s) de transporte remunerado privado individual de passageiros(“Motorista(s) 

Pop”) e, em conjunto com Taxista(s), “Motorista(s) Parceiro(s)”), que decidam utilizar os 

Serviços da 99. 

[...] 

4.Serviços 

4.1. Serviços prestados pela 99. Os Serviços consistem na intermediação de corridas e 

facilitação de pagamento (“Intermediação”), mediante licenciamento e uso de software, 

em que a 99 é a licenciante do Aplicativo, de forma não-exclusiva (“Licenciamento”) que 

possibilita ao Motorista Parceiro cadastrado localizar e contatar passageiros interessados 

em contratar serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros ou 

transporte individual de passageiros de utilidade pública (“Passageiro(s)“e “Serviço de 

Transporte”, respectivamente). 

[...] 

4.8. Inexistência de relação de trabalho, vínculo de emprego e outros. Não se estabelece 

entre o motorista parceiro e a 99 qualquer vínculo de natureza societária, empregatícia 

e/ou econômica, sendo certo que o motorista parceiro é livre para aceitar ou recusar 

corridas a partir do aplicativo, bem como para cessar a sua utilização a qualquer momento, 

ao seu livre e exclusivo critério a 99 não possui uma frota de veículos, prestando 

exclusivamente os serviços de licenciamento e intermediação voltados à facilitação da 

contratação de serviço de transporte perante um motorista parceiro cadastrado no 

aplicativo. 

4.9. Responsabilidades pelos serviços: a 99 assume a responsabilidade por todos os 

problemas aos quais der causa injustificada. A 99 deverá ainda manter o bom 

funcionamento do Aplicativo na maior medida possível e disponibilizar canais de 

atendimento para ajudar a solucionar dúvidas e problemas dos usuários do Aplicativo, 

observado o disposto na Cláusula 4.9, abaixo. 

4.10. Responsabilidade pelos serviços de transporte: a contratação dos serviços de 

transporte é feita diretamente entre os passageiros e os motoristas parceiros. a 99 não se 

responsabiliza por quaisquer perdas, prejuízos ou danos de qualquer natureza que sejam 

decorrentes da relação entre passageiro e motorista parceiro. o motorista parceiro entende 

e concorda que a 99 não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos que venham 

a ser causados por um passageiro ao respectivo motorista parceiro. 

4.10.1. Danos e prejuízos causados pelos Motoristas Parceiros. O Motorista Parceiro será 

responsável por quaisquer danos ou prejuízos que causar ao(s) Passageiro(s) e concorda 

em indenizar e manter a 99 indene em relação a quaisquer demandas, perdas, prejuízos 

ou danos direta ou indiretamente relacionados a atos ou fatos causados pelo Motorista 

Parceiro. O Motorista Parceiro é o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer 

problemas relativos ao Serviço de Transporte, bem como por quaisquer condutas 

indevidas ou ilegais que pratique (99, 2019). 


