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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo analisar fatores influenciadores na intenção de 

compra do consumo colaborativo, como traços de personalidade, individualismo, 

coletivismo, atividades e Interesses. O consumo colaborativo é um tema atual, um 

novo modelo de consumo que vem ganhando adeptos ao redor do mundo. O estudo 

é conclusivo descritivo, foram utilizadas 4 escalas para responder aos objetivos 

propostos. Dentre os principais resultados desta pesquisa, destaca-se que os traços 

de personalidade e individualismo e coletivismo não impactam na intenção de 

compra de produtos e serviços colaborativos, e, as variávies idade, atividades, 

interesses e motivações possuem baixo impacto na intenção de compra. 

 

 

Palavras-chave: Consumo Colaborativo; Intenção de Compra; Compartilhar. 
 



 
 

ABSTRACT 

The present study aims to analyze factors that influence the purchase intention in the 

collaborative consumption, such as personality traits, individualism, collectivism, 

activities and interests. Collaborative consumption is a current theme, a new 

consumption model that has been gaining adherents around the world. This is a 

descriptive study, and 4 scales were used to respond to the proposed objectives. 

Among the main results of this research, it is highlighted that the personality traits 

and individualism and collectivism do not impact on purchase intention in the 

collaborative products and services, and the variables age, activities, interests and 

motivations have low impact on the purchase intention. 

 

Key-words: Collaborative Consumption; Purchase Intention; Sharing. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ato de compartilhar sempre existiu entre familiares e conhecidos, sendo um 

caminho para economizar tempo e dinheiro, para Belk (2010) o compartilhamento é 

a maneira mais antiga de consumo que existe. O consumo colaborativo está em 

plena ascensão, ganhando adeptos por todo mundo, devido a popularização da 

internet e as redes sociais, além disso, tem gerado debates sobre suas termologias 

e definições (BELK, 2007; BOTSMAN, 2015; BOTSMAN, ROGERS, 2011).  

 Para Botsman (2015) o consumo colaborativo pode ser definido como um 

modelo econômico baseado no compartilhamento, troca, ou arrendamento de 

produtos e serviços, permitindo o acesso ao benefício do produto ao invés de sua 

propriedade. Porém, para Freitas, Petrini e Silveira (2016) as definições de consumo 

colaborativo ainda são amplas, sem apresentar até o momento as reais fronteiras do 

tema.            

 O crescimento do consumo colaborativo se deve ao aumento da tecnologia, e 

a busca da sociedade pela sustentabilidade, como por exemplo, a preocupação com 

desperdícios, alcançando várias dimensões sociais, envolvendo hábitos de 

consumo, consciência ambiental e qualidade de vida (HEINRICHS, 2013).  

 Para Bostman e Rogers (2011) o consumo colaborativo não pode ser 

considerado uma tendência, mas sim uma onda de consumo, que está 

transformando a maneira como se vende e se consome. De acordo com o relatório 

de mercado Market Analysis (2015), os brasileiros estão se adaptando a este 

consumo, no Brasil, o segmento possui uma previsão de crescimento de US$ 335 

bilhões até o ano de 2025.   

 Para Silva et al (2016) o interesse por esse tipo de atividade pode variar para 

cada indivíduo de acordo com seus valores e motivações pessoais. Ainda para Silva 

et al (2016), o consumo colaborativo é explicado por comportamentos coletivistas, 

onde, em sociedades coletivistas incentivam comportamentos de partilha em 

comunidade(HOFSTEDE, 2016)  . De acordo com um estudo de dimensões culturais 

de Hofstede (2016), o Brasil pode ser considerado um país coletivista. 

  Neste sentido, este estudo busca identificar se aspectos intagíveis e 

intrínsecos do consumidor, como comportamentos individualistas, coletivistas e seus 

traços de personalidade, onde Solomon (2016) argumenta que a personalidade é um 

conjunto de fatores situacionais que determinam o comportamento e as atitudes 
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humanas. Além disso, o estudo busca analisar fatores do estilo vida do consumidor, 

como suas atividades e interesses, e seu impacto na atitude em relação ao consumo 

colaborativo. A atitude em questão é a intenção de compra, esta, faz parte do 

processo de decisão de compra, onde ao identificar uma necessidade ou desejo, o 

consumidor passa por diversas etapas até tomar a decisão de compra efetiva de um 

produto a fim de satisfazer suas necessidades e desejos (KOTLER, KELLER, 2006). 

Dessa forma, a intenção de compra é definida como um comportamento planejado, 

uma decisão de adquirir produtos ou serviços específicos (AMERICAN MARKETING 

ASSOCIATION, 2016). 

Além de analisar a influência dos fatores de individualismo, coletivismo, traços 

de personalidade, atividades e interesses na intenção de compra, buscou-se 

analisar a disposição dos consumidores sobre a maneira de participação no 

consumo colaborativo, ou seja, como par provedor, onde o indivíduo fornece bens 

para compartilhamento, e como par usuário, onde irá consumir os produtos e 

serviços disponibilizados (BOTSMAN, ROGERS, 2011). Foi também analisada a 

influência da idade em relação à intenção de compra. Para tanto, o problema de 

pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos deste estudo, serão apresentados 

nos tópicos a seguir. 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Qual a influência dos traços de personalidade, individualismo, coletivismo, 

Atividades e Interesses do consumidor no consumo colaborativo? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

Analisar a influência dos traços de personalidade, individualismo, coletivismo, 

Atividades e Interesses do consumidor no consumo colaborativo. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 
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a) Analisar o a influência dos Traços de personalidade, Atividades, Interesses, 

Individualismo e Coletivismo do consumidor na intenção de compra de 

produtos e serviços de consumo colaborativo; 

b) Analisar a disposição dos consumidores em compartilhar bens próprios (par 

provedor) e em utilizar bens compartilhados por outros (par usuário); 

c) Analisar o impacto da idade na intenção de compra de produtos e serviços de 

consumo colaborativo; 

d) Identificar perfis de traços de personalidade, Atividades, Interesses, 

Individualismo e Coletivismo dos consumidores e sua influência no consumo 

colaborativo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CONSUMO COLABORATIVO 

Um dos fatores contribuintes para a consolidação do consumo colaborativo foi 

a grande crise financeira nos EUA em 2008, que obrigou os consumidores a 

buscarem novas soluções de consumo. Além disso, as discussões emergentes 

sobre sustantabilidade, flexibilidade financeira através de novos sistemas de meios 

de pagamento e o desenvolvimento tecnológico da internet e redes sociais, 

auxiliaram o avanço deste modelo de consumo (BOTSMAN; ROGERS, 2011). Além 

disso, Bostman e Rogers (2011) complementam que o consumo colaborativo 

alavancou quando o hiperconsumo começou a ser visto com maus olhos, porém 

seus primeiros indícios de desenvolvimento ocorreram antes do colapso financeiro. 

Para Shirky (2008) a origem do consumo colaborativo se deu em 1990 nos Estados 

Unidos, quando os avanços tecnológicos aumentaram, reduzindo os custos das 

transações online peer-to-peer (P2P), ou seja, entre pares, ou, de pessoa para 

pessoa. Já Vedana e Brei (2016) apontam que a necessidade econômica tornou as 

pessoas mais sucetíveis a novas formas de consumo, em que constantemente 

reavaliam seus hábitos de consumo, valores e a relação entre posses/propriedade e 

bem-estar. 

Segundo Botsman e Rogers (2011) a base do consumo colaborativo começou 

online, com o compartilhamento de fotos, vídeos e conhecimento, para os autores, 

atualmente, aplicamos este mesmo príncipio de compartilhamento para diversas 
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áreas, envolvendo aspectos tangíveis, como objetos pessoais, e aspectos 

intangíveis, como espaço, tempo e experiências. Dessa forma, consumo 

colaborativo pode ser definido como um modelo econômico baseado no 

compartilhamento, troca, ou arrendamento de produtos e serviços, permitindo o 

acesso ao benefício do produto ao invés de sua propriedade (BOTSMAN, 2015).  

Para Botsman e Rogers (2011), o consumo colaborativo é uma nova forma de 

consumir baseada na colaboração em massa e em valores sustentáveis, como a 

preocupação de reduzir o consumo excessivo, diminuir o desperdício e reutilizar os 

produtos, a fim de prolongar suas vidas úteis.  Para os autores, consumo 

colaborativo traz benefícios ambientais ao aumentar o tempo de uso de um produto, 

e dessa forma reduz o disperdício e o excesso de produção e consumo.  

Para os autores este modelo de consumo tem como característica, um 

avanço nas formas tradicionais de troca, as quais têm sido renovadas através de 

tecnologias de rede, como a internet e as mídias sociais.  

Anteriormente ao avanço das mídias sociais, era possível compartilhar 

apenas com quem se tinha algum grau de envolvimento, atualmente, as plataformas 

de transação entre pares permitem que comunidades descentralizem suas 

atividades dos meios tradicionais e desenvolvam confiança entre estranhos 

(SHIRKY, 2010; BOTSMAN, ROGERS, 2010).      

 Botsman e Rogers (2011) pontuam as principais motivações identificadas 

para participação no consumo colaborativo são: a oportunidade de obter renda ao 

compartilhar bens pessoais, consumir de modo sustentável, economizar dinheiro, a 

oportunidade de fazer novos amigos e vivenciar novas experiências. Para Belk 

(2010) uma das principais razões para participação no consumo colaborativo é o 

desejo de vivenciar novas experiências e o sentimento de unidade. 

De acordo com Botsman e Rogers (2011) o consumo colaborativo pode 

ocorrer em três sistemas: Sistema de Serviços de Produtos, Mercados de 

Redistribuição e Estilo de Vida colaborativo.  

O Sistema de Serviços de Produtos é baseado no pagamento pela utilização 

de determinado bem, sem necessidade de adquiri-lo, priorizando o acesso ao 

produto ao invés da posse. O compartilhamento de quartos, carros e serviços são 

exemplos usuais deste tipo de consumo. Neste sistema as transações podem ser 

efetuadas entre empresas e consumidores (B2C), empresas para empresas (B2B) e 

consumidores para consumidores (C2C) (BOTSMAN, 2013). A principal motivação 
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deste sistema é a prolongação da vida útil dos produtos, a fim de evitar a produção 

desnecessária e o desperdício de recursos existentes. (ROUX; KORCHIA, 2006). 

Os Mercados de Redistribuição são associados à trocas e doações, somente 

de pessoas para pessoas, como por exemplo, trocas de livros e grupos de trocas, 

abrangendo produtos eletrônicos, alimentação, acessórios e etc. È um método de 

realocar produtos que não são mais úteis para alguns consumidores e torná-los úteis 

para outros (SHAW; NEWHOLM, 2002). Botsman, Rogers (2011) ressaltam que em 

alguns casos, o sistema é baseado em trocas livres, que consistem na doação de 

itens que, por intermédio de uma plataforma online, conectam a parte interessada na 

doação à mercadoria. Em outros casos, as mercadorias são trocadas através de 

transações monetárias (E-Bay, Amazon, MercadoLivre). 

O Estilo de Vida Colaborativo abrange a troca e compartilhamento de ativos 

menos tangíveis como, por exemplo, tempo, habilidades, dinheiro, cultura, 

conhecimento e ideias. Este compartilhamento voluntário de ativos intangíveis é um 

processo interpessoal, o qual gera sentimentos de comunidade e pertencimento 

(BELK, 2007). 

Esta mudança de comportamento do consumidor, de posses para 

experiências, vem sendo renovada e a cada momento se torna mais atraente e 

valiosa, podendo ser um consumo local ou pessoal usando a internet para criar 

grupos que gerem interações entre eles (BOTSMAN; ROGERS, 2010, Introdução, 

XIV). 

Para Botsman e Rogers (2011) existem duas maneiras de participar do 

  n um      b     v , p  me   men e   m  “p   p  ve   ”,  n e    n  ví u    á 

fornecer bens para compartilhar, alugar ou emprestar, e em segundo lugar, como 

“p   u uá   ”   qu     á   n um      p   u    e  e v        p n b   z    . De        

com os autores, o indivíduo pode escolher participar do consumo colaborativo das 

duas maneiras, prover e/ou utilizar, assim como poderá se ater a apenas uma forma 

de participação. 

2.2 DIFERENCIANDO CONCEITOS        

Apesar do crescimento acelerado do consumo colaborativo, Freitas, Petrini e 

Silveira (2016) argumentam que as definições apresentadas no meio acadêmico são 

escassas e muito amplas, há falta de delimitação de conceitos. Para Vedana e Brei 
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(2016) o conceito de compartilhamento ainda é pouco teorizado, sendo necessária a 

distinção de termos que são comumente confundidos ou utilizados como sinônimos, 

como por exemplo, economia colaborativa, economia compartilhada e consumo 

colaborativo. Para Vedana, Brei (2016) existe um fator comum que une empresas de 

trocas e compartilhamentos, este seria a base de sua atuação ser online, através de 

marketplaces que buscam uniar provedores e usuários. 

Para Belk (2010) o ato do compartilhamento é a distribuição do que é nosso 

para que outros utilizem, ou a recepção de algo de outros para uso próprio.  Já 

Freitas, Petrini e Silveira (2016) definem consumo colaborativo como consumo 

baseado em acesso, onde não há transferência de propriedade, o qual permite 

proprietários privados e comerciais tornar recursos disponíveis para outros. Para os 

autores, o consumo colaborativo emerge da economia compartilhada, a qual pode 

ser definida como um sistema econômico baseado no compartilhamento de bens e 

serviços, diretamente entre indivíduos.  

Silva et al (2016) complementam que consumo colaborativo consiste em 

negócios colaborativos que oferecem benefícios de produtos compartilhados, 

através de um acesso facilitado e mais acessível monetariamente. Os autores não 

fazem distinção entre os termos de consumo colaborativo e economia colaborativa.  

Em seu relatório de pesquisa sobre economia compartilhada, a  consultora de 

negócios e serviços Pricewaterhouse Cooper (PwC) em seu relatório de pesquisa 

sobre economia compartilhada (2014) a definiu como, economias compartilhadas 

que permitem indivíduos e grupos adquirir dinheiro de ativos subutilizados, e desta 

forma, os ativos físicos são compartilhados como serviços. Para a PwC (2014) os 

principais setores que compõe a economia compartilhada são: Hospitalidade, 

Transporte, Varejo e bens de consumo, e Mídia e entretenimento.  

De acordo com Botsman (2015) a base todas estas vertentes é a Economia 

Colaborativa, que pode ser definida como uma economia baseada em redes de 

distribuição que conecta indivíduos e comunidades descentralizadas, ou seja, que 

atuam de maneira oposta a instituições centralizadas, a fim de reinventar a maneira 

com que se produz e se consome. As principais áreas abordadas atualmente são os 

meios de produção, consumo, educação e finanças. A Economia Colaborativa 

possui três ramificações, o consumo colaborativo, a economia compartilhada e 

serviços on-demand como demonstrado na figura 1. 
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Figura 1 – Ramificações da Economia Colaborativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LAFITTE, SILVA (2015). 

 

De maneira não excludente, os autores consideram o consumo colaborativo 

como parte da economia colaborativa, e este é um modelo econômico baseado no 

compartilhamento, troca ou aluguel de produtos tangíveis e intagíveis, por benefícios 

monetários ou não (BOTSMAN, ROGERS, 2011). De modo complementar ao 

consumo colaborativo, existe a economia compartilhada, Bostman (2015) a 

considera parte do consumo colaborativo, onde atuam de maneira conjunta, e até 

mesmo simultânea. Para Botsman (2015) economia compartilhada é um modelo 

econômico baseado no compartilhamento de bens subutilizados, por benefícios 

monetários ou não, as transações são baseadas em marketplaces peer-to-peer, de 

indivíduos para indivíduos. 

Já os serviços on-demand são plataformas que suprem as necessidades dos 

consumidores fornecendo bens e serviços imeadiatamente (BOTSMAN, 2015). Os 

principais segmentos de mercado que mais se destacam são o segmento de 

prestação de serviços e de entretenimento, como por exemplo, o Spotify. 

Dessa forma, é possível identificar que, para Botsman e Rogers (2011) o 

consumo colaborativo e a economia compartilhada atuam, muitas vezes, de maneira 

conjunta, porém, possuem orientações diferentes. Em suma, o consumo 

colaborativo tem como principal objetivo, fornecer o acesso a produtos e serviços ao 

invés de sua propriedade, podendo ocorrer transações por benefícios monetários ou 

moedas de troca, onde as transações podem ocorrer de empresas para empresas, 

empresas para consumidores, e consumidores para consumidores. Já a economia 

Economia 

Colaborativa 

Consumo 

Colaborativo 

Economia 

Compartilhada 

On 

Demand 
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compartilhada tem como objetivo promover a melhor utilização de bens através do 

empréstimo, troca ou venda por benefícios monetários ou não, onde as transações 

são efetuadas principalmente, de pessoas para pessoas (P2P), porém, não são 

incomuns transações entre empresas para empresas, e empresas para 

consumidores. 

2.3 FUNDAMENTOS DO CONSUMO COLABORATIVO 

Para Botsman e Rogers (2011), as empresas inseridas no sistema de 

economia colaborativa e consumo colaborativo compartilham de quatro principais 

fundamentos. São eles: Confiança entre desconhecidos, Massa crítica, Capacidade 

ociosa e Crença no bem comum.  Os autores ainda ressaltam que nenhum 

fundamento se sobrepõe ao outro, mas sim variam de acordo com o modelo de 

negócio praticado pela empresa. 

De acordo com o relatório global da Nielsen (2014), a confiança e a reputação 

são essenciais nas transações de consumo colaborativo. Afinal, o ato de confiar em 

um estranho para compartilhar bens pessoais é uma barreira a ser quebrada 

(TRIVETT, 2013), por isso, o fundamento de confiança entre desconhecidos se faz 

importante. 

Empresas de produtos e serviços colaborativos dependem da confiança 

mútua dos consumidores para que utilizem seus serviços, onde se pressupõe que 

ambos possuem as melhores intenções em relação ao acordo proposto.  

Para tangibilizar a relação entre desconhecidos existe o sistema de 

avaliações dos provedores de produtos e serviços compartilhados, onde os 

consumidores podem avaliar sua reputação e transações anteriores. Dessa forma o 

consumidor pode comparar as vantagens e desvantagens exibidas, facilitando a 

criação de relações de confiança (BOSTMAN, ROGERS, 2011). 

De acordo com Trivett (2013) grande parte dos sites de transações 

compartilhadas estão vinculados a uma rede social, onde os provedores saem do 

anonimato e podem assegurar uma identidade ao comprador, promovendo assim, 

mais confiança. O autor ainda complementa que o crescimento de sistemas 

colaborativos foi impulsionado pela popularização das redes sociais. 

Para Botsman e Rogers (2011) a massa crítica é relevante, principalmente, 

para as empresas que fazem parte do mercado de redistribuição. Para que este 
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mercado de trocas obtenha êxito, a massa crítica deve apresentar uma grande 

quantidade de opções de produtos de boa qualidade, para que todos encontrem algo 

que gostem e tenham a sensação de terem escolhido bem, pois, de acordo com os 

autores, é necessário que haja uma grande variedade de itens e escolhas, a fim de 

satisfazer ou suprir os requisitos do individuo, para que este enxergue vantagem de 

consumir no mercado de trocas ao invés do mercado tradicional (BOTSMAN, 

ROGERS, 2011). 

Botsman e Rogers (2011) ainda complementam que a massa crítica esta 

relacionada com a prova social, que é constituida por um grupo de adotantes iniciais, 

que são abertos a novas possibilidades, os quais mostram a uma massa que opções 

incomuns e inovadoras são boas alternativas. Para os autores, prova social é um 

instinto inato ao ser humano, que os influencia na tomada de decisão, baseada em 

ações e comportamento de outros. 

A popularização do consumo colaborativo aumentou por conta de uma maior 

consciência do consumo excessivo, em relação a bens inutilizados e espaços 

desocupados dos indivíduos (TOMALTY, 2013). Isto é um grande impulsionador 

para o consumo colaborativo, para Botsman e Rogers (2011) os itens inutilizados em 

uma comunidade são caracterizados como capacidade ociosa e se tornam 

disponíveis para serem utilizados para suprir necessidades de outras pessoas por 

um preço acessível (BOTSMAN, ROGERS, 2011). 

O relatório global de economia compartilhada da Nielsen (2014) apontou que 

68% de seus entrevistados estariam dispostos a compartilharem seus próprios bens 

por benefícios monetários. Porém, vale ressalatar que a capacidade ociosa não 

contempla apenas bens físicos, como artigos de vestuário, móveis ou transporte, 

mas também a bens intangíveis, como tempo, conhecimento e espaço.  

Assim como os demais fundamentos do consumo colaborativo, a capacidade 

ociosa também está diretamente relacionada às redes sociais para obter êxito em 

seu funcionamento. Botsman e Rogers (2011, p.73) concluem que “sem a 

capacidade de redes sociais da internet, tal esquema teria pouca chance de 

combinar desejo com necessidade e de alcançar escala rapidamente”. 

Para Bostman e Rogers o principal conceito do fundamento de crença no bem 

comum, é proporcionar um ambiente virtual para que usuários compartilhem 

arquivos, produtos e serviços entre si, de maneira semelhante ao Creative 

Commons, organização sem fins lucrativos de compartilhamento e colaboração 
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online criada em 2001. A organização tem como propósito a disponibilização de 

arquivos sem restrições de direitos autorais para incentivar o compartilhamento e a 

colaboração.  

Botsman e Rogers (2011) concluem que a experiência de compartilhar 

interesses comuns é atrativa tanto para quem consome quanto para quem 

compartilha, por proporcionar possibilidades de juntar pessoas com interesses em 

comum e fazer parte de uma solução colaborativa num contexto maior. 

2.4 INTENÇÃO DE COMPRA 

De acordo com American Marketing Association (AMA), a intenção de compra 

é definida como um planejamento antecipado a compra, uma decisão de adquirir 

produtos ou serviços específicos sob termos e condições determinados. Ajzen e 

Fishbein (1980) consideram intenção de compra como a vontade e prontidão de 

comprar de um indivíduo a um determinado produto ou serviço. Whitlar  et al (1993) 

afirmam ser uma probabilidade de compra associada a uma categoria de intenção, 

na percentagem de indivíduos que realmente irão comprar o produto.  

 Segundo os autores Kotler, Keller (2006) e Solomon (2015) a intenção de 

compra se localiza dentro processo de compra, separado em cinco etapas distintas 

pelo consumidor: reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação de 

alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra:   

       

(1) Reconhecimento do Problema: inicia-se o processo de compra, quando o 

consumidor identifica uma necessidade ou problema, começando a comparar 

o estado real com a desejada, podendo ser influenciado por estímulos 

internos e externos. 

(2) Busca de Informações: identificando o problema, o consumidor busca 

informações em bases de dados para tomada de decisão, podendo ter maior 

interesse nas informações de acordo com o tipo de compra. 

(3) Avaliação de Alternativas: de acordo com dados coletados os consumidores 

avaliam as possibilidades. 

(4) Decisão de Compra: Após avaliar as opções, o consumidor toma a decisão, 

tendo este processo dividido em três etapas: identificação da escolha, 

intenção de compra e implementação da compra. 
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(5) Comportamento Pós-Compra: Finalizando a compra o consumidor avalia o 

nível de satisfação ou de insatisfação, e possibilidades de recompra. 

 

Kotler (2000) também afirma que existem dois fatores que podem interferir na 

intenção e decisão de compra do consumidor, a atitude e postura de outras pessoas, 

as quais podem interferir na preferência de compra de um produto ou serviço, e se 

dão através de percepções positivas ou negativas sobre a alternativa preferida do 

consumidor que está decidindo pela compra. 

Outro fator de grande influência na intenção de compra do consumidor, são 

situações imprevistas que surgem durante, e alguns casos pós à compra, como 

exemplo mau atendimento, falta de suporte, ou mesmo a priorização de compras 

não atendidas pela  

 Andreassen e Lindeastad (1998) compreendem a intenção futura de compra, 

como uma intenção de comportamento relacionada a um produto, serviço ou 

empresa. Para Garbarino e Johnson (1999) a intenção de compra pode sofrer 

influências de acordo com cada tipo de relacionamento desenvolvido entre o 

consumidor e marca. 

 Para Zeithaml et al (1996), estas intenções de comportamento podem ser 

favoráveis e desfavoráveis. Positivas quando os clientes elogiam a empresa, 

demostram preferência, gerando uma fidelidade com o produto, serviço ou empresa. 

Podem ser negativas quando envolvem reclamações, fazendo com que o 

consumidor envolva-se menos ou desista de qualquer relacionamento. 

2.5 ATIVIDADES, INTERESSES E OPINIÕES (AIOS). 

Atividades, Interesses e Opiniões (AIOs) é um método de pesquisa 

psicográfica que busca identificar perfis de consumidores através das semelhanças 

em suas atividades e padrões de consumo (SOLOMON, 2016). Para Solomon 

(2016) o estudo psicográfico envolve o uso de fatores psicológicos, sociológicos e 

antropológicos para segmentar o mercado alvo de acordo com a tendência de 

consumo, e as motivações para tomada de decisão de determinados grupos de 

consumidores. 

Sathish, Arajamohan (2012) classificam a AIO como um método de análise de 

estilo de vida e estudo psicográfico, onde busca adquirir aspectos relevantes do 
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consumidor em relação à personalidade, motivações, interesses, atitutes, crenças e 

valores. Para os autores, estilo de vida pode ser definido como “[...] um modo 

distinto de comportamento centrado em torno de atividades, interesses, opiniões, 

atitudes e características demográficas, que distinguem um segmento da população 

 e  u   ”. (SATHISH, ARAJAMOHAN, 2012, pg1).     

 Os autores ainda pontuam que abordagens demográficas e psicográficas de 

estilo de vida são altamente complementares e trazem resultados mais satisfatórios 

quando trabalhadas juntas. 

De acordo com Solomon (2016) para agrupar os consumidores em 

categorias, são utilizadas listas de afirmações na qual os respondentes indicam o 

grau de concordância com cada uma das frases apresentadas. Desse modo, é 

possível sintetizar o estilo de vida de uma pessoa, como a forma que ela vê a si 

mesma e ao mundo a seu redor (SOLOMON, 2016). As dimensões comumente 

utilizadas em estudos de AIO estão descritas na tabela 3. 

 

Quadro 1 – Dimensões de AIO. 

Atividades Interesses Opiniões Demografia 

Trabalho Família As próprias Idade 

Hobbies Casa Questões sociais Nível Educacional 

Eventos Sociais Emprego Política Renda 

Férias Comunidade Negócios Ocupação 

Entretenimento Recreação Economia Tamanho da família 

Filiação à clubes Moda Educação Habitação 

Comunidade Comida Produtos Geografia 

Compras Mídia Futuro Tamanho da cidade 

Esportes Realizações Cultura Ciclo de vida 

Fonte: Solomon 2016. 
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2.6 PERSONALIDADE 

Em estudos de comportamento do consumidor, a personalidade pode ser 

traduzida como respostas consistentes aos estímulos ambientais (BLACKWELL et 

al, 2005). Para Solomon (2011) o conceito de personalidade está relacionado à 

formação psicológica única de uma pessoa, influenciando sistematicamente, a 

maneira que reage ao ambiente em que está inserida. Solomon (2011) ainda 

argumenta que, a personalidade é um conjunto de fatores situacionais que 

determinam o comportamento humano. De acordo com Blackwell et al (2005), 

existem três teorias principais para o entendimento da personalidade: Teoria 

Psicanalítica, Teoria da Psicologia Social e a Teoria do Fator-Traço. Teorias 

amplamente aplicadas em estudos do comportamento do consumidor.  

  Criada por Sigmund Freud, a teoria psicanalítica descreve a personalidade 

em três divisões: id, ego e superego. De acordo com Solomon (2011) O id é a fonte 

de energia psíquica caracterizada por atitudes inconsequentes, egoístas e ilógicas. 

Este busca gratificação imediata e opera de acordo com o princípio do prazer, onde 

o comportamento é guiado pelo desejo de obter o máximo de prazer, e o mínimo de 

dor. O superego é o oposto do id, e pode ser descrito como a consciência da 

pessoa, e esta internaliza as regras da sociedade a fim de impedir que o id busque 

gratificação egoísta e inconsequente.        

  Já o ego é a divisão mediana, seu objetivo é promover o equilíbrio entre o id e 

o superego através do princípio da realidade. Para Blackwell et al (2005) o ego é o 

intermediário entre os desejos hedônicos do id e as proibições morais do superego.  

  Este conflito psíquico ocorre no subconsciente, e tem como resultado as 

motivações inconscientes que se manifestam no comportamento humano, ou seja, 

as pessoas não estão conscientes das razões implícitas de seu comportamento 

(SOLOMON, 2011). 

 Diferentemente da teoria psicanalítica, a psicologia social traz a combinação 

entre elementos sociológicos e psicológicos, a fim de explicar a interdependência 

entre o indivíduo e a sociedade. Onde a sociedade é o meio em que o indivíduo 

trabalha para satisfazer suas necessidades, e a sociedade o auxilia no alcance de 

seus objetivos (BLACKWELL et al, 2005). Desta forma, a teoria aplica variáveis 

sociais em atitudes do indivíduo, direcionadas para a satisfação de necessidades e 
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desejos, diferentemente da teoria psicanalítica, que aplica principalmente instintos 

biológicos e inconscientes. 

Já a teoria do fator-traço é uma abordagem quantitativa do estudo de 

personalidade, onde indivíduos são analisados a partir de predisposições ou 

características pessoais, para Blackwell et al (2005), característica pessoal é 

“qualquer forma perceptível e relativamente duradoura na qual indivíduos diferem 

un       u    ” (BLACKWELL et al, 2005, pg 221). 

De acordo com Solomon (2011), traços de personalidade são características 

que podem ser identificadas que definem o comportamento da pessoa. Para o autor, 

alguns traços de personalidade específicos são relevantes para estudos do 

comportamento do consumidor, como: Inventividade (a predisposição de 

experimentar coisas novas), Materialismo (a importância dada para a aquisição e 

posse de produtos), Autoconsciência (monitoramento e controle que a pessoa faz da 

imagem que projeta nas outras) e a Necessidade de Reconhecimento (gostar de 

pensar sobre as coisas). De acordo com o autor, muitos consumidores podem ser 

categorizados com a quantidade de traços que exibem, e esta classificação pode ser 

utilizada no desenvolvimento de segmentação de mercado.    

 Esta abordagem foi utilizada neste estudo para mensurar a personalidade da 

amostra de pesquisa, o método utilizado será descrito a seguir. 

2.7 TEORIA 16 TRAÇOS DE PERSONALIDADE 

  Criada por Cattel (1965), a teoria dos 16 traços de personalidade busca 

avaliar quantitativamente a personalidade de uma pessoa, a fim de predizer seu 

comportamento em determinada situação. De acordo com Schultz, Schultz (2015), 

Cattel definiu traços de personalidade como tendências de reação relativamente 

permanentes, que são unidades básicas da personalidade de um indivíduo, e os 

classificou de diversas formas, conforme descrito no Quadro 1. 

 

Quadro 2 -                          por Cattel 

Traços Comuns 
Traços comuns partilhados por todos, em maior ou menor 

grau. 

Traços Singulares Distinguem os indivíduos uns dos outros. 
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Traços de Habilidades 
Destreza ou capacidade de ação em relação aos nossos 

objetivos. 

Traços de Temperamento 
 m   e  e  en  men     e e m n n e   e   m   e   m   

   pe      e     mb en e que n    e   m. 

         n m     
          que  un  men  m n      m   v   e  e 

impulsionam nosso comportamento.  

        upe         
      e í         mp      p   um n me    e        

originais ou elementos comportamentais. 

            n    
  emen     n    , e  áve   e pe m nen e     

comportamento. 

         n    u   n                n      m  e e m n     b        . 

       m        pe   
ambiente 

            n      m  e e m n         mb en e. 

Fonte: Schultz, Schultz (2015). 

 

  Cattel apresentou dezesseis traços, os quais representam fatores 

fundamentais da personalidade, montando um questionário de dezesseis traços de 

personalidade, conhecido também como 16 personality factor (16PF). Os traços são 

apresentados em formato negativos e positivo, ou seja, com pares de características 

opostas de personalidade, conforme apresentado no Quadro 2. As respostas são 

objetivas e o questionário fornece pontuação de cada um dos pares de 

características. 

 

Quadro 3 – 16 Traços de Personalidade  

1 Discreto versus Expansivo 9 Crédulo versus Desconfiado 

2 Pouco Inteligente versus Muito Inteligente 10 Prático versus Sonhador 

3 Volúvel versus Estável 11 Rude/Grosseiro versus Educado/Polido 

4 Dócil versus Agressivo 12 Seguro versus Inseguro 

5 Sério vesus Alegre 13 Indisciplinado versus Disciplinado 

6 Oportunista versus Consciencioso 14 Conservaodr versus Inovador 

7 Tímido vesus Desinibido 15 Faz parte do time versus Joga sozinho 

8 Frio vesus Caloroso 16 Relaxado versus Tenso 

Fonte: Schultz, Schultz (2015). 



 
 

28 

 

O diferencial desta teoria é o método de análise de dados, onde o autor 

utilizava o teste estatístico de análise fatorial, a fim de avaliar a relação entre os 

possíveis pares de mensuração para determinar fatores comuns de personalidade 

(SCHULTZ, SCHULTZ, 2015). O autor desenvolveu várias versões do questionário, 

como por exemplo, para medir fatores específicos, como ansiedade e depressão, e 

o mesmo já foi traduzido para mais de 40 línguas. 

2.8  INDIVIDUALISMO VERSUS COLETIVISMO 

Individualismo versus Coletivismo é uma dimensão cultural, parte da teoria 

das dimensões culturais do pscicólogo holandês Geert Hofstede, sua teoria busca 

compreender as diferenças culturais e sua influência no comportamento de 

indivíduos e organizações (HOFSTEDE, 2016). 

O estudo quantitativo que deu origem a teoria está associado a mais de 50 

culturas nacionais, suas dimensões culturais são mensuradas em uma escala de 

100 pontos, ao todo, seis dimensões culturais, são elas: Distância do poder, 

Individualismo versus Coletivismo, Aversão à incerteza, Masculinidade versus 

Feminilidade, Orientação em Longo Prazo, e Complacência versus Repressão. 

Estas dimensões fornecem uma perspectiva de comportamento e valores culturais, 

dando indícios de como indivíduos de determinada cultura tendem a agir (AFS 

INTERCULTURAL PROGRAM, 2011). 

 Hofstede (2016) define cultura como, a programação coletiva da mente que 

diferencia membros de um grupo uns dos outros. Para o autor, a cultura pode ser 

utilizada de modo comparativo entre diversas nacionalidades, desde que seja 

avaliada de modo relativo e adaptada ao contexto cultural em questão.  A principal 

contribuição desta teoria é a compreensão de contextos culturais e a interação de 

pessoas de diferentes nacionalidades (AFS INTERCULTURAL PROGRAM). 

De acordo com Hofstede (2016), a principal questão abordada por esta 

dimensão, é o nível de interdependência que uma sociedade mantém entre seus 

membros. Segundo o autor, a o individualismo pode ser definido como uma 

preferência por uma estrutura social, onde é esperado que os indivíduos cuidem 

apenas de si mesmos e de suas famílias imediatas. Em culturas individualistas a 

separação do indivíduo de seu grupo tende a ser natural, tendo como consequência, 
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a autoconfiança e a independência (CLEMENTE, GOUVEIA, 2000, pg321. APUD 

LAFFITE, SILVA, 2015, pg20). Os Estados Unidos é um bom exemplo de sociedade 

individualista, seu índice na escala de Hofstede é de 91 pontos (HOFSTEDE, 2016).

 Hofstede (2016) aponta que, o coletivismo, o oposto de individualismo, 

representa uma estrutura social unida na sociedade, onde os indivíduos contam com 

o apoio de seus parentes ou membros de um determinado grupo, em troca de 

amizade e lealdade. Em sociedades coletivistas, atividades conjuntas são 

incentivadas desde a infância, proporcionando relações prolongadas e leais ao longo 

da vida, fazendo com que os indivíduos se caracterizem de acordo com o grupo a 

qual pertencem.           

 A pontuação do Brasil na escala de Hofstede é de 38 pontos, sendo 

caracterizado como um país coletivista, onde os indivíduos são integrados em 

grupos que protegem seus membros continuadamente, em troca de relações leais 

(HOFSTEDE, 2015). 

 

3 METODOLOGIA 

A concepção de pesquisa do presente estudo é conclusiva, descritiva, 

transversal única. De acordo com Malhotra (2012) estudos conclusivos utilizam 

abordagem quantitativa de análise de dados a fim de testar sua validade e gerar 

informações para tomada de decisão. Para o autor, estudos transversais únicos são 

caracterizados pela coleta de informações de uma amostra de respondentes, a qual 

é realizada uma única vez, caracterizando desta forma, a abordagem deste estudo. 

A amostra estudada é não probabilística, dados coletados foram por 

conveniência, sendo uma “técnica de amostragem que procura obter uma amostra 

de elementos convenientes, onde a seleção das unidades amostrais é deixado a 

cargo do pesquisador” (MALHOTRA, 2006, pg 326). O quesitonário foi desenvolvido 

na plataforma Qualtrics, o link da pesquisa foi disponibilizado para o público geral na 

internet por meio de redes sociais, grupos de discussão, e-mail e mensagens 

instantâneas, entre os dias 17 à 31 outubro de 2016. A amostra total foi de 573 

respondentes, com 430 respostas válidas. Foi necessário realizar a retirada de 

outliers e respostas incompletas. A pesquisa tinha como alvo o público geral, por 

isso perguntas filtro não foram inseridas no questionário, dessa forma, optou-se por 
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não excluir respondentes abaixo de 18 anos (n=7; 1,6%) e respondentes com mais 

de 60 anos (n= 1; 0,2%). 

O questionário conteve um total de 24 questões objetivas, e para todos os 

respodentes válidos, que deixaram nome e e-mail para contato, foi sorteado o valor 

de R$100,00.  

Para contemplar os objetivos da pesquisa foram utilizadas 4 escalas. A 

primeira delas, a escala de 16 traços de personalidade de Cattel (1965, APUD 

SCHULTZ, SCHULTZ, 2015), uma escala de diferencial semântico de 5 pontos, 

onde as características de personalidade foram apresentadas em formato bipolar, ou 

seja, em cada extremo uma característica oposta a outra.  A segunda escala de 

Individualismo versus Coletivismo (IDV) de Hofstede (1980) foi aplicada de maneira 

adaptada. A escala utilizada é de concordância de 5 pontos, onde 1 siginifica 

Discordo totalmente e 5 Concordo Totalmente, diferentemente do estudo original, 

onde a escala era de 0 a 100 pontos. As frases de concordância presentes na 

escala não sofreram alterações em relação à escala original. 

Para as questões de Atividades, Interesses e Motivações, baseadas e 

adaptadas do método Atividades, Interesses e Opiniões (AIO) foi utilizada uma 

escala de concordância de 5 pontos,  onde 1 significa Discordo Totalmente e 5 

Concordo Totalmente, onde foram elaboradas frases de concordância sobre 

atividades de lazer, interesses em inovações e tendências e motivações sobre a 

participação dos respondente no consumo colaborativo. 

A fim de mensurar a intenção de compra de produtos e serviços de consumo 

colaborativo, foram selecionadas 8 empresas, o conjunto destas empresas abrange 

todas as dimensões de operação do consumo colaborativo, ou seja, o oferecimento 

de produtos tangíveis e intangíveis, por benefícios monetários ou não (BOSTMAN, 

ROGERS, 2011), conforme apresentado no quadro 4. 
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  Quadro 4 – Empresas de consumo colaborativo

 
Fonte: os autores, 2016. 

 

Baseado no conceito de consumo colaborativo de Botsman e Rogers (2011), 

foi identificado que as empresas escolhidas, apesar de pertencerem ao consumo 

colaborativo em geral, possuem inclinições distintas, pertecendo a diferentes 

sistemas dentro do consumo colaborativo (Sistema de produtos e serviços, 

Mercados de Redistribuição e Estilo de Vida Colaborativo). Porém, estes sistemas 

não são excludentes, onde uma empresa pode fazer parte de dois sistemas 

diferentes. A descrição das empresas e seus respectivos sistemas de atuação estão 

descritos no quadro 5.  

 

Quadro 5 – Descrição empresas de consumo colaborativo 

Produto 

 

Descrição 

 

Sistema de Consumo Colaborativo 

  

BeepMe 

Serviço de caronas compartilhadas 

para pessoas viajarem juntas, se 

conhecerem e economizarem dinheiro. 

  

Estilo de vida Colaborativo 
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Bliive 

Movimento de colaboração tempo, 

ideias, conhecimento e o 

compartilhamento de experiências. 

 

 

Estilo de vida Colaborativo 

 

Airbnb 

Aluguéis de temporada, casas, 

apartamentos, quartos individuais, de 

pessoas para pessoas. 

 

 

Estilo de vida Colaborativo / Produtos e 

serviços 

 

Uber 

Conecta usuários que precisam de 

transporte e motoristas parceiros 

disponíveis 

 

Produtos e serviços 

 

 

 

Troca de casa 

É uma alternativa para as férias em 

que indivíduos trocam de casa, um 

permancendo na casa do outro, em 

vários locais do mundo. 

 

Estilo de vida Colaborativo  

Repassa 

 

Comunidade virtual de compra e venda 

de produtos novos e seminovos. 

 

 

Mercados de Redistribuição / Produtos 

e Serviços 

 

Tem Açúcar 

 

Aplicativo que possibilita empréstimos 

e doação de coisas entre vizinhos. 

 

Mercado de Redistribuição 

 

 

 

Fleety 

É um intermediário entre pessoas que 

têm um carro disponível para aluguel e 

pessoas que precisam de um. 

 

Estilo de vida Colaborativo / Produtos e 

Serviços 

Fonte: os autores, 2016. 

 

 De acordo com o conceito de economia compartilhada de Botsman e Rogers 

(2011), as empresas citadas, podem também ser consideradas parte da economia 

compartilhada, já que, segundo os autores, a economia compartilhada atua em 

conjunto, e até mesmo de maneira simultânea ao consumo colaborativo, e dessa 

forma, uma empresa pode pertencer a estes dois modelos de trocas e 

compartilhamento. Neste conceito, o Uber é a única das 8 empresas que não é 
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considerada parte da economia compartilhada, pois, de acordo com os autores, a 

economia compartilhada tem como intuito dar melhor uso a bens pessoais 

subutilizados, já o Uber busca o compartilhamento de transporte. Apesar de seu 

propósito ser o melhor aproveitamento do transporte em si, muitas pessoas 

enxergam no Uber uma alternativa para obtenção de renda, e dessa forma, sua 

atuação pode ser mais bem caracterizada como uma prestação de serviço. 

A escala de intenção de compra utilizada é de 5 pontos, onde 1 significa 

Certamente não compraria e 5 Certamente Compraria, aplicada para todas as 9 

empresas/serviços escolhidos. Em cada pergunta sobre a intenção de compra dos 

produtos e serviços, foi apresentada a identidade visual e a descrição das 

respectivas empresas. O questionário utilizado encontra-se em anexo. 

A análise de dados foi realizada pelo software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS Statistics), e os seguintes testes estatísticos foram aplicados: 

Two Step Cluster, Teste-T, Correlação e Regressão Linear. Os resultados obtidos 

serão apresentados no tópico a seguir. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos com a pesquisa, a fim 

de responder ao problema de pesquisa e objetivos propostos. A apresentação da 

análise de dados está divida em 6 subdivisões: (1) Perfil da amostra, (2) perfil 

psicográfico, (3) participação no consumo colaborativo, (4) empresas de consumo 

colaborativo e intenção de compra, (5) correlações com intenção de compra e (6) 

fatores influenciadores e setores de atuação do consumo colaborativo. 

4.1 PERFIL DA AMOSTRA 

A amostra é composta por 430 respondentes, em sua maioria mulheres com 

58,8% de representatividade e homens com 41,2%. A idade média dos 

respondentes foi 28 anos, com idade mínima de 12 anos e máxima de 62 anos. 

Moradores do estado Paraná tiveram maior representatividade de 96% dos 

respondentes, o restante de 4% foi formado por moradores de São Paulo, Rio de 

Janeiro, e Santa Catarina. Sobre o estado civil 57,9% são solteiros (as), 36,5 são 
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casados (as) ou moram junto, 4,9% são divorciados (as) ou separados (as), e 7% 

viúvos (as). 

Há predominância na amostra de 56,5%de respondentes com ensino 

superior, seguido de 27% ensino médio, 11,9% de pós-graduação – especialização / 

MBA, 3,3% de pós-graduação - mestrado / doutorado e 1,4% de ensino 

fundamental, conforme gráfico de grau de instrução 1.  

Comparando dados da amostra podemos afirmar que os respondentes, em 

sua maoria, são mulheres, jovens com ensino superior. 

 

Gráfico 1 – Grau de instrução 

 

Fonte: os autores, 2016. 

 

Analisando renda mensal individual da amostra, 34,3% dos respondentes 

informaram renda de R$1.000,01 a R$2.000,00, seguido de 21,4% de renda 

R$2.000,01 a R$3.000,00, 11,6% informaram renda de até R$ 1.000,00 sendo a 

mesma porcentagem para renda de R$ 4.000,01 ou maior valor. Com renda de 

R$3.000,01 a R$4.000,00 obteve 10,9% de representatividade e apenas 10,2% não 

desejou informar este dado. Conforme apresentado no gráfico 2 distribuição de 

renda. 

 

 

 

 

 

 

1,40% 

27% 

56,50% 

11,90% 

3,30% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino superior 

Pós Graduação – Especialização / MBA 

Pós Graduação - Mestrado / Doutorado 

Grau de Instrução 
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Gráfico 2 – Distribuição de renda 

 

 Fonte: os autores, 2016. 

 

Quanto à classe econômica, seguindo os parâmetros do Critério Brasil da 

ABEP 2015, amostra sem compõe da seguinte forma: 89,1% classe A, 10% classe 

B1, 9% B2.  

                   Tabela 1 – Classe econômica 

Classe Econômica Frequência Frequencia % 

B2 4 0,90% 

B1 43 10% 

A 387 89,10% 

Total 430 100% 

                   Fonte: os autores, 2016. 

 

 Foram também analisados, os hábitos decompra dos respondentes, e através 

da média, foi possível verificar como os respondentes utilizam sua renda mensal, e 

analisar suas prioridades financeiras.  Na escala de concordância 1 a 5, em que 1 

significa discordo totalmente e 5 concordo totalmente, os respondentes deveriam 

indicar seu grau de conc    n      m    e u n e     e: “G     b   p   e  e m nh  

 en   em ....”. Gastos com alimentação tiveram maior representatividade (m= 4,31), 

seguido de lazer (m=3,91), higiene pessoal (m=3,57), beleza (m=3,34), cuidados 

com a saúde (m=3,29), viagens (m=3,26), vestuário (m=2,94), tecnologia (m= 2,89), 

utensílios para casa (m=2,78) e artigos esportivos (m=2,27). Conforme quadro 6 

abaixo: 

11,60% 

34,20% 

21,40% 

10,90% 

11,60% 

10,20% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 

Até R$ 1.000,00 

De R$1.000,01 a R$2.000,00 

De R$2.000,01 a R$3.000,00 

De R$3.000,01 a R$4.000,00 

R$ 4.000,01 ou mais. 

Não desejo informar 

Distribuição de Renda 
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Tabela 2 – Hábitos de compra 

Habitos de compra n Mínimo Máximo Média D. P 

Higiene pessoal 430 1 5 3,57 1,02 

Lazer 430 1 5 3,91 0,99 

Alimentação 430 1 5 4,31 0,82 

Tecnologia 430 1 5 2,89 1,16 

Utensílios para a casa 430 1 5 2,78 1,22 

Cuidados com a saúde 430 1 5 3,29 1,18 

Artigos esportivos 430 1 5 2,27 1,21 

Viagens 430 1 5 3,26 1,31 

Beleza 430 1 5 3,34 1,18 

Vestuário 430 1 5 2,94 1,27 

  Fonte: os autores, 2016. 

4.2 PERFIL PSICOGRÁFICO 

  Em relação a seus traços de personalidade, em geral amostra se mostrou 

imparcial não apresentando extremos na escala proposta. Foram apresentados 

pontos positivos e negativos de traços de personalidade, com uma escala semântica 

de 1 a 5, onde, por exemplo,   ex  em  “     e  ” e  á p  x m     n me   1 e o outro 

ex  em  “exp n  v ” e  á p  x m     n me   5. Dessa forma, é possível identificar 

que a amostra de respondentes se considera: Dócil (m = 2,50) Faz parte do time (m= 

2,60), Educado/Polido (m=3,79) e Disciplinado (m=3,70). 

 Com os dados apresentados foi identificado que em sua maioria, os 

respondentes se aproximaram dos pontos positivos da escala de personalidade, 

como descrito na tabela 3 abaixo: 

 

                Tabela 3 – Traços de personalidade 

Traços da Personalidade Média D. P 

Discreto – Expansivo 2,67 1.21 

Pouco Inteligente - Muito Inteligente 3,61 0.84 

Volúvel – Estavel 3,44 1.01 

Dócil – Agressivo 2,5 0.95 

Sério – Alegre 3,4 1.07 

Oportunista – Consciencioso 3,65 1.14 
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Tímido – Desinibido 3 1.16 

Frio – Caloroso 3,3 1.08 

Crédulo – Desconfiado 3,38 1.15 

Prático – Sonhador 3,05 1.27 

Rude/Grosseiro - Educado/Polido 3,79 0.98 

Indisciplinado – Disciplinado 3,7 1.07 

Conservador – Inovador 3,3 1.09 

Faz parte do time - Joga sozinho 2,6 1.24 

Relaxado – Tenso 3,04 1.10 

Seguro – Inseguro 2,82 1.15 

Fonte: Autores, 2016. 

 

 Para identificar perfis de respondentes através dos traços de personalidade, 

foi realizado o teste de agrupamento, o cluster de duas etapas, ou two step cluster, 

este é uma ferramenta de análise exploratória que localiza automaticamente o 

número ideal de grupos em um conjunto de dados (IBM, 2012). 

Como resultado foram obtidos dois clusters, o número 1 foi denominado Frio e o 

2 Caloroso. As principais características de cada um dos clusters são descritas no 

gráfico 3 abaixo. 

  n   me  p e en     n    á     3,     u  e  1 p  e  e    n   e      “D    e  ” 

(m=2,06), “ ím   ” (m=2,41), “F   ” (m=2,68) e “P á    ” (m= 2,92). Já     u  e  2 

p  e  e    n   e     “  u    /P     ” (m=4,08), “        ” (m= 4,01), “  e  e” 

(m=3,98) e “In v    ” (m=3,68). 
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Gráfico 3 – Características de personalidade, Cluster 1 e 2 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Na tabela 4 abaixo, são apresentadas as médias de cada traço de 

personalidade de acordo com os clusters 1 e 2. 

 

  Tabela 4 – Comparação de médias de traços de personalidade 

Traços de Personalidade 
Cluster 1 Cluster 2 

t 
Sig 2-
tailed Média D. P Média D. P 

Discreto – Expansivo 2,06 0,98 3,36 1,07 14,592 0,000 

Pouco Inteligente - Muito Inteligente 3,51 0,89 3,73 0,77 ,826 0,409 

Volúvel – Estavel 3,32 1,03 3,59 0,96 1,765 0,078 

Dócil – Agressivo 2,72 0,95 2,26 0,89 -5,453 0,000 

Oportunista – Consciencioso 3,50 1,17 3,81 1,08 12,605 0,000 

Tímido – Desinibido 2,41 0,97 3,67 0,99 1,795 0,073 

Frio – Caloroso 2,68 0,85 4,01 0,84 14,094 0,000 

Crédulo – Desconfiado 3,53 1,14 3,22 1,15 15,931 0,000 

Prático – Sonhador 2,92 1,25 3,2 1,28 -5,102 0,000 

Rude/Grosseiro - Educado/Polido 3,54 1,05 4,08 0,82 4,268 0,000 

Indisciplinado – Disciplinado 3,54 1,12 3,87 1 5,834 0,000 

Conservador – Inovador 2,96 1,04 3,68 1,03 2,368 0,018 

Faz parte do time - Joga sozinho 2,93 1,2 2,23 1,18 5,754 0,000 
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Relaxado – Tenso 3,26 1,02 2,8 1,13 -3,967 0,014 

Seguro – Inseguro 3,15 1,12 2,44 1,06 -4,170 0,000 

  Fonte: Autores, 2016. 

 

A fim de verificar se há diferença estatística entre os traços de personalidade de 

cada cluster, foi realizado o teste t, de comparação de médias. Os resultados obtidos 

estão apresentados na tabela 2. Dessa forma, foi possível identificar que há 

diferença significativa na maioria traços de personalidade de cada cluster.  Apenas 

dois traços não apresentaram diferença significativa (sig > 0,05): Muito inteligente – 

Pouco inteligente e Tímido – Desinibido, entre os demais traços houve diferença 

significativa entre todas as médias.  Conforme apresentado anteriormente, os 

clusters possuem características opostas, o número 1 possui características de 

personalidade frias, justificando sua denominação. Já o cluster 2, de maneira oposta 

ao cluster 1, possui características de personalidade amigáveis e calorosas. 

INDIVIDUALISMO VERSUS COLETIVISMO 

No índice de individualismo versus coletivismo, a escala utilizada é de 5 

pontos em que 1 siginifica discordo totalmente e 5 concordo totalmente, onde todas 

as frases de concordância apresentadas possuem inclinação coletivista, dessa 

forma, valores próximos a 1 e 2 (Discordo Totalmente) podem ser interepretados 

como individualistas, e valores próximos a 4 e 5 (Concordo totalmente) podem ser 

interpretados como coletivistas.  Os itens da escala “Indivíduos devem permanecer 

  m     up  me m  em      u    e ” (m=3,86; D.P=1,08) e “In  ví u    evem 

cumprir seus objetivos pessoais após levarem em conta o bem-es         up ” 

(m=3,75; D.P=1,11), são os itens de maior índice coletivista. O item com maior 

 n   n      n  v  u           “In  ví u    evem             eu   n e e  e  pe       

pe     up ” (m=3,12; D.P=1,09), conforme apresentado na tabela 3. 

 

Tabela 5 - Escala de Individualismo versus coletivismo 

Individualismo versus Coletivismo N Mín. Máx. Méd. D. P 

Indivíduos devem sacrificar seus interesses 
pessoais pelo grupo. 

430 1 5 3,12 1,09 

Indivíduos devem permanecer com o grupo 
mesmo em dificuldades. 

430 1 5 3,86 1,08 
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O bem-estar do grupo é mais importante 
que recompensas pessoais. 

430 1 5 3,5 1,13 

O sucesso do grupo é mais importante do 
que o sucesso individual. 

430 1 5 3,55 1,25 

Indivíduos devem cumprir seus objetivos 
pessoais após levarem em conta o bem-
estar do grupo. 

430 1 5 3,75 1,11 

A lealdade do grupo deve ser encorajada, 
mesmo que leve ao sacrifício de objetivos 
pessoais. 

430 1 5 3,58 1,17 

  430 1 5 3,56 0,85 

Fonte: os autores, 2016. 

 

A média geral de todos os itens da escala foi 3,55 (D.P =0,850), 

demonstrando, dessa forma que a amostra em sua maioria apresentou pré-

disposição ao coletivismo, conforme apresentado no quadro 7. 

 

Quadro 6 – Média geral escala de Individualismo versus coletivismo 

Individualismo versus Coletivismo 

N Mín. Máx Méd. D. P 

430 1 5 3,5581 0,850 

Fonte: os autores, 2016. 

ATIVIDADES 

 A fim de identificar as principais atividades de lazer dos respondentes, como 

parte integrante de seu estilo de vida, foram elaboradas frases de concordância em 

uma escala de 5 pontos, onde 1 significa discordo totalmente e 5 concordo 

totalmente. De acordo com dados coletados, a maior média apresentada para 

   v    e      “assistir filmes/ series online” (m=4,44; D.P=0,86), seguida de “ e   

  v   ” (m=3,80; D.P=1,235), “    um  v  j  ” (m=3,69; D.P=1,118) e “participo de 

even           ” (m=3,52; D.P=1,188). Em contrapartida a menor média apresentada 

       e “p      p   e p  je      mun  á    ” (m=2,75; D.P=1,188). Demonstrando, 

dessa forma, que os respondentes são ativos em atividades de lazer, mas não 

consideram a participação em projetos comunitários com tal. Na tabela 4 são 

apresentadas as médias de todos os itens da escala. 
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Tabela 6 – Atividades de Lazer 

Atividades N Mín. Máx. Méd. D. P. 

Costumo viajar 430 1 5 3,69 1,12 

Participo de eventos sociais 430 1 5 3,52 1,19 

Trabalho em projetos comunitários 430 1 5 2,75 1,32 

Assisto a filmes/séries online 430 1 5 4,44 0,90 

Leio Livros 430 1 5 3,8 1,24 

Fonte: Autores, 2016 

 INTERESSES 

Assim como as atividades, os interesses foram analisados como parte 

integrante do estilo de vida. Dessa forma, foram elaboradas frases de concordância 

sobre interesses em tecnologia, tendências e inovações numa escala de 5 pontos, 

onde 1 significa discordo totalmente  e 5 concordo totalmente.  

Como resultado, a maior média de interesses obtida é de “ n e e  e vivenciar 

novas experiências” (m=4,28; D.P=0,856), seguido de “ nteresse inovações e 

tecnologia” (m=4,12; D.P=0,978).   men   mé     p e en         “interesse em 

comprar novos produtos lançamentos, antes que meus amigos e conhecidos” 

(m=3,01; D.P=1,435), como pode ser observado na tabela 5. 

De acordo com os dados obtidos é possível identificar que os respondentes 

possuem interesse em tecnologia, inovações e novas experiências, porém, não 

possuem interesses em adquirir produtos e serviços antes que seus amigos e 

conhecidos imediatos, demonstrando dessa forma, que em seus hábitos de compra, 

buscam por experiências anteriores concretas antes de realizar uma compra, se 

direferenciando dos adotantes iniciais de consumo, e se caracterizando como a 

maioria dos consumidores. 

 

Tabela 7 - Interesses 

Interesses n Mín. Máx. Méd. D. P. 

Tenho interesse em acompanhar 
tendências de moda. 

430 1 5 3,17 1,381 

Tenho interesse por inovações e 
tecnologia. 

430 1 5 4,12 0,978 

Tenho interesse em vivenciar novas 
experiências. 

430 1 5 4,28 0,856 
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Tenho interesse em comprar novos 
produtos lançamentos, antes que meus 
amigos e conhecidos. 

430 1 5 3,01 1,435 

Fonte: Autores, 2016. 

4.3 PARTICIPAÇÃO NO CONSUMO COLABORATIVO E MOTIVAÇÕES 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO NO CONSUMO COLABORATIVO 

 

 A fim de indentificar a pré-disposição, ou o modo de participação no consumo 

colaborativo mais indicado pelos respondentes, foi utilizada uma escala de 

concordância de 5 pontos, em que 1 significa discordo totalmente e 5 concordo 

totalmente. As frases de concordância utilizadas são correspondentes às formas de 

atuação no consumo colaborativo, atividades atreladas ao par provedor, ou seja, ao 

fornecimento de bens para compartilhamento, e ao par usuário, onde irá consumir os 

produtos disponibilizados. 

 A maior média apresentada corresponde à venda de bens usados (m=4,47; 

D.P=0,87), em seguida a compra de bens usados (m=4,32; D.P=0,95), a menor 

média apresentada corresponde a compartilhar bens com outras pessoas (m=3,20; 

D.P= 1,2). Conforme apresentado na tabela 8. De acordo com as médias 

apresentadas, pode-se concluir que há interesse por parte dos respondentes, tanto 

prover quanto utilizar, possuindo em comum o modo atuação, corresponde ao 

mercado de redistribuição, que consiste no ato de realocar produtos indesejados 

para outras pessoas que o desejem. 

 

Tabela 8 – Formas de participação no consumo colaborativo 

Consumo Colaborativo n Mín. Máx. Méd. D. P 

Eu compartilharia meus bens com outras 
pessoas. 

430 1 5 3,2 1,2 

Eu alugaria/usaria bens compartilhados de 
outros. 

430 1 5 3,63 1,11 

Eu trocaria objetos/experiências com outras 
pessoas. 

430 1 5 4,17 0,9 

Eu venderia meus bens usados. 430 1 5 4,47 0,87 

Fonte: Autores, 2016. 
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MOTIVAÇÃO DE PARTICIPAR DO CONSUMO COLABORATIVO 

 Além de identificar a forma de participação no consumo colaborativo, foi 

também identificado as motivações inerentes ao ato de compartilhar e utilizar bens 

compartilhados. Para tanto, foi utilizada uma escala de concordância de 5 pontos, 

onde significa discordo totalmente e 5 concordo totalmente. 

 Em relação às motivações para compartilhar, a maior média apresentada foi a 

de motivação de economizar dinheiro, sendo (m=4,47), em seguida as maiores 

médias foram adquirir renda (m=4,19) e contribuir para o consumo sustentável 

(m=4,19). As motivações de utilizar bens compartilhados são semelhantes as 

compartilhar bens, sendo elas economizar dinheiro (m=4,40), adquirir renda 

(m=4,11) e contribuir para o consumo sustentável (m=4,11), como poder observado 

no quadro 7 abaixo. 

 

Quadro 7 - Comparação de médias de motivações. 

Motivações N 

Compartilhar Utilizar 

Mín.  Máx.  Sig T 

Média D.P Média D.P 

Contribuir para o consumo 
sustentável 

421 4,19 0,93 4,1 0,98 1 5 0,02 2,30 

Adquirir renda / Economizar 416 4,36 0,83 4,4 0,84 1 5 0,27 -1,10 

Conhecer pessoas novas 418 3,8 1,18 3,84 1,17 1 5 0,23 1,21 

Vivenciar novas experiências 419 4,13 1,01 4,09 1,05 1 5 0,32 0,99 

Fonte: os autores, 2016. 

 

Visto que os dados apresentados em relação às motivações de compartilhar e 

utilizar são numericamente diferentes, é possível identificar que as médias das 

motivações de utilizar são numericamente maiores. A fim de verificar a diferença 

estatística entre elas, foi realizado um teste de comparação de médias, o teste t. 

Este teste é utilizado para avaliar se existe diferença significativa entre duas 

condições de análise (DANCEY, REIDY, 2013). 

O teste comparou os pares de médias de motivações, conforme resultados 

apresentados no quadro 8. Para a motivação de para contribuir para o consumo 

sustentável, a média da motivação em compartilhar é 4,19 (D.P=0,929) e de utilizar 

4,10 (D.P=0,975), o teste também demonstrou que há correlação uma correlação 
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positiva, direta e de médio impacto entre as variáveis (r=0,679). A diferença entre as 

médias é de 0,86, e o intervalo de confiança é de 0,12 a 1,59. De acordo com o valor 

de significância apresentado (t= 2,298; p< 0,05) há diferença significativa entre as 

duas variáveis. A partir disto, pode-se concluir que entre compartilhar e utilizar, a 

motivação de contribuir para o consumo sustentável é estatísticamente maior para 

quem busca compartilhar, apesar de as duas as variáveis apresentarem médias 

altas na escala de concordância, a motivação de compartilhar para contribuir para o 

consumo sustentável é estatisticamente maior. 

Em relação à motivação que envolve renda ou benefícios monetários, as 

médias são respectivamente 4,36 (D.P=0,833) e 4,40 (D.P=0,842), ambas médias 

são valores altos na escala de concordância. O teste demonstrou que há correlação 

positiva, direta e de médio impacto entre as variáveis (r=0,538; p<0,05). A diferença 

entre as médias é de -0,43, e o intervalo de confiança é de -0,121 a 0,034. O valor 

de significância apresentado (t= -1,096; p > 0,05) indica que não há diferença 

signicativa entre as variáveis de motivação de compartilhar e utilizar bens 

compartilhados por benefícios monetários, dessa forma não são estatisticamente 

diferentes, indicando o mesmo nível de motivação monetária por parte dos 

respondentes. 

Para a motivação conhecer pessoas novas, a média apresentada em 

compartilhar foi de 3,80 (D.P=1,176) e utilizar 3,84 (D.P=1,171). O teste revelou que 

há correlação positiva, direta e de alto impacto entre as variáveis (r=0,827; p< 0,05). 

A diferença entre as médias é de -0,041 e o intervalo de confiança é de -0,107 a 

0,026. O valor de significância apresentado (t=-1,206; p> 0,05) indica que não há 

diferença significativa entre as variáveis, onde a motivação de conhecer pessoas 

novas através do compartilhamente ou utização de bens, não é estatisticamente 

diferente. 

Já para a motivação de vivenciar novas experiências, a média de compartilhar 

foi de 4,13 (D>P=1,005) e de utilizar foi de 4,09 (D.P=1,046). Há correlação direta, 

positiva e de médio impacto entre as variáveis (r=0,774; p<0,001).  A diferença entre 

as médias é de 0,033 e o intervalo de confiança é de -0,033 a 0,100. O valor de 

significância (t=0,990; p>0,05) indica que na o há diferença significativa entre as 

variáveis. 

De acordo com o quadro 7, pode-se observar que apenas a motivação de 

contribuir para o consumo sustentável apresentou diferença significativa, onde é 
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possível concluir que a motivação de contribuir para o consumo sustentável é maior 

para indivíduos que buscam compartilhar bens, do que aqueles que utilizam.  

 Porém, houve correlação direta entre as motivações de benefício monetário, 

conhecer pessoas novas e vivenciar novas experiências, indicando, dessa forma 

que, por exemplo, quanto maior a motivação de compartilhar para adquirir renda, 

maior a motivação de utilizar para economizar dinheiro, assim como, quanto maior a 

motivação em compartilhar para conhecer pessoas novas, maior a motivação de 

utilizar para conhecer pessoas novas, e assim rescpetivamente. 

ITENS PARA COMPARTILHAR 

 Foi possível identificar, a partir dos dados dos respondentes, os itens de 

maior predisposição para compartilhamento. A amostra está disposta a compartilhar, 

principalmente, conhecimento e experiências (80%), em seguida, transporte (54%), 

vestuário (38,8%), eletrônicos (32,8%) e moradia (24,7%). A pergunta possuía 

múltiplas respostas, por conta disso os itens ultrapassam a somatória de 100%.  

 

                      Tabela 9 – Itens à compartilhar 

Itens para compartilhar Total  Total % 

Transporte 232 54,00% 

Eletrônicos 141 32,80% 

Vestuário 167 38,80% 

Moradia 106 24,70% 

Conhecimento / experiências 345 80,20% 

Outros 5 1,20% 

                       Fonte: Autores, 2016. 

4.4 EMPRESAS DE CONSUMO COLABORATIVO E INTENÇÃO DE COMPRA 

Na análise das empresas de consumo colaborativo, foi possível obter dados 

dos respondentes quanto ao nível de conhecimento das empresas colaborativas, as 

quais foram escolhidas previamente de acordo com sua área de atuação, 

tangibilidade e intangibilidade, envolvimento monetário ou não monetário. Nesta 

questão os respondentes deveriam indicar seu nível de connhecimento em relação 

às empresas, contando com a identidade visual e a descrição da empresa, 

 e e   n n       e u n e   p  e : “N     nhe  ”, “  nhe  , mas nun   u    ze ”, 
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“J    mp e   u u    ze     e v   ” e “Já ven    u   e e   um p   u    u  e v   ”. 

De acordo com dados analisados forão apresentados pontos extremos, o 

serviço Tem Açúcar apresentou menor nível de conhecimento pelos respondentes 

com 89,5%. O Uber é o mais conhecido pela amostra, apenas 1,2% dos 

respondentes afirmam não conhecer. 

Sobre a utilização do produto ou serviço, o Uber novamente teve maior 

representatividade com 46,6% da amostra, e o serviço Tem Açúcar apresentou 

baixa representatividade de 9,3%, confirmando resultado citado anteriormente sobre 

o conhecimento do serviço. 

Quanto à compra e utilização dos serviços, foram obtido os seguintes 

resultados:  no serviço Uber 49,8%  da amostra já comprou ou utilizou. Em seu 

oposto, em relação ao serviço Bliive nenhum dos respondentes utilizaram ou 

compraram. 

Em relação a prover bens para compartilhamento, vender ou trocar produtos e 

serviços, 3,7% da amostra já oferecerem serviços no Uber. Já o serviço Troca de 

Casa nenhum respondente participou como provedor. Conforme tabela 9 a seguir. 

 

Tabela 10 – Empresas  

Empresas 

 
n Não Conheço 

Conheço mas 
nunca utilizei 

Já comprei 
ou utilizei o 

serviço 

Já vendi, troquei 
ou ofereci serviço 

Tem Açúcar 430 89,50% 9,30% 0,50% 0,50% 

Bliive 430 87,30% 12,00% 0,00% 0,20% 

Troca de 
Casa 

430 
84,20% 15,10% 0,70% 0,00% 

Repassa 430 81,90% 14,20% 3,30% 0,90% 

Beepme 430 80,60% 18,10% 0,70% 0,70% 

Fleety 430 78,80% 20,00% 1,40% 0,50% 

Airbnb 430 51,20% 36,10% 12,30% 1,40% 

Uber 430 1,20% 46,50% 49,80% 3,70% 

Fonte: Autores, 2016. 

INTENÇÃO DE COMPRA 

A inteção de compra foi mensurada em uma escala de concordância de 5 

pontos, onde 1 significa Certamente não compraria e 5 Certamente Compraria, 
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dessa forma, foi possível identificar o nível de intenção de compra dos respondentes 

quanto aos serviços de consumo colaborativo   

Com maior nível de intenção de compra apresentou o serviço Uber (m=4,65), 

Em seguida, o maior nível de intenção de compra foi do Airbnb (m=4,07), Repassa 

(m=3,89), Bliive (m=3,68), Tem Açúcar (m=3,55), Fleety (m=3,33), BeepMe (m=3,29) 

e com menor nível de intenção de compra o serviço Troca de Casa (m=2,60). Abaixo 

segue gráfico 4 da Intenção de compra: 

 

           Gráfico 4 – Intenção de compra 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

O maior e o menor índice de intenção de compra podem estar relacionados 

ao conhecimento da amostra em relação aos serviços. Conforme apresentado no 

tópico anterior, a empresa mais conhecida é o Uber, e uma das menos conhecidas o 

Troca de Casa, e este nível de conhecimentou ou lembrança pode ter sido refletido 

na intenção de compra de cada uma das empresas em questão. 

4.5 CORRELAÇÕES COM INTENÇÃO DE COMPRA 

IDADE X INTENÇÃO DE COMPRA 

A fim de atender ao objetivo específico proposto, foi realizada uma correlação 

entre a idade com a intenção de compra de produtos e serviços de consumo 

colaborativo. Correlação é um teste estatístico que busca identificar se existe 

relacionamento entre as variáveis, ou seja, se são associadas, se, quando os 

valores em uma variável mudam, os valores na outra variável mudam de maneira 
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previsível. A correlação pode ser direta, onde valores altos em uma variável tendem 

a estar associados a valores altos na outra variável, ou, a correlação pode ser 

inversa, onde valores baixos numa variável tendem a estar relacionados a valores 

altos na outra variável, ou vice e versa (DANCEY, REIDY, 2013).   

 Com os resultados apresentados, pode-se analisar que, a idade apresentou 

influência apenas na intenção de compra da empresa Uber, onde há uma correlação 

inversa de baixo impacto (r=-0,187; p<0,01). Para as demais, o valor de significância 

(p>0,05) indicou que não há correlação entre a idade e a intenção de compra dos 

produtos e serviços, como é possível observar na tabela 10.    

 A correlação inversa, da idade com a intenção de compra do Uber, indica que, 

quanto maior a idade, menor a intenção de compra do produto, e vice versa, dessa 

forma, pode-se concluir, que pessoas mais velhas, não possuem muito interesse 

neste produto, isto pode estar relacionado à forma de atuação da empresa, que 

presta um serviço on-demand que necessita de um smartphone e algum 

conhecimento de tecnologia para que se possa utilizar o serviço. Visto que pessoas 

com mais idade podem não ter um acesso tão facilitado ou intimidade com 

smatphones, esta barreira tecnológica pode estar diretamente relacionada ao nível 

de intenção de compra do produto, e, pode também justificar a situação contrária, 

onde jovens com maior acesso e intimidade com a tecnologia podem possuir maior 

intenção de compra em relação ao Uber. 

 

                       Tabela 11 – Idade versus Intenção de compra 

Empresas 
Correlação de 

Pearson 
Sig. 

BeepMe 0,01 0,82 

Bliive 0,04 0,43 

Airbnb -0,08 0,09 

Uber -0,19 0,00 

Troca de Casa 0,03 0,59 

Tem Açúcar 0,02 0,62 

Fleety -0,01 0,91 

Repassa 0,03 0,48 

                       Fonte: Autores, 2016. 

 
INDIVIDUALISMO versus COLETIVISMO X INTENÇÃO DE COMPRA 
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 De acordo com o referencial teórico apresentado sobre individualismo e 

coletivismo, pressupõe-se que comportamentos individualistas e coletivistas, tenham 

diferentes níveis de intenção de compra de produtos e serviços de consumo 

colaborativo, dessa forma, foi realizado um teste de correlação entre estas variáveis, 

a fim de responder a um dos objetivos específicos propostos para esta pesquisa. 

 De acordo com os resultados obtidos, que podem ser observados na tabela 

11, o individualismo e coletivismo não apresentaram correlação (p>0,05) com a 

intenção de compra dos produtos e serviços mencionados, exceto pela empresa 

Bliive que apresentou correlação positiva, direta e de baixo impacto (r=0,99; p<0,05). 

Visto que a amostra de respondentes demonstrou maior pré-disposição ao 

coletivismo, a correlação direta pode vir a explicar que, quanto maior o índice de 

coletivismo, maior a intenção de compra do produto Bliive. È possível supor que isto 

se deva, assim como o Uber, ao tipo de atuação da empresa, que busca o 

compartilhamente de bens intangíveis, como espaço, tempo e conhecimento, não 

pelo benefício monetário, mas por uma moeda de troca, onde se faz necessário 

maior nível de confiança e estilo de vida coletivista. 

 

                    Tabela 12 – Correlação Individualismo versus Coletismo e Intenção de Compra 

Individualismo e Coletivismo 

Empresas Correlação de Perason Sig. 

BeepMe 0,08 0,09 

Bliive 0,1 0,04 

Airbnb 0,03 0,60 

Uber 0,01 0,87 

Troca de Casa 0,05 0,30 

Tem Açúcar 0,03 0,51 

Fleety 0,06 0,19 

Repassa 0,05 0,27 

                     Fonte: Autores, 2016. 
 

 

 

ATIVIDADES X INTENÇÃO DE COMPRA       
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 Ao correlacionar, a prática de atividades de lazer com a intenção de compra 

foi possível identificar que houve correlação com todas as empresas apresentadas 

(p<0,05), as correlações são positivas, diretas de baixo impacto (r= 0,74 a 0,192) . 

As correlações diretas indicam que, quanto maior a prática de atividades de lazer, 

maior a intenção de compra de produtos e serviços de consumo colaborativo, e 

dessa maneira, é possível supor que, a prática de atividades de lazer torna 

consumidor mais sucetível a ter contato com as empresas deste ramo, por esta 

razão deve-se o maior nível de intenção de compra. 

Visto que houve correlação entre todas as variáveis, foram realizados teste de 

regressão linear, esta é uma ferramenta de análise preditiva de dados, onde é 

esperada uma variável de saída a partir de uma variável previsora, e dessa forma 

pode-se avaliar o efeito de uma variável em outra (FIELD, 2009). Os resultados 

obtidos são apresentados na tabela 12. 

 

                Tabela 13 – Regressão atividades de lazer x Intenção de compra 

Regressão Atividades Beta T Sig. 

BeepMe 0,029 0,52 0,60 

Bliive 0,17 3,00 0,00 

Airbnb 0,118 2,13 0,03 

Uber -0,061 -1,15 0,25 

Troca de Casa 0,076 1,41 0,16 

Tem Açúcar 0,001 0,01 0,99 

Fleety -0,052 -0,92 0,36 

Repassa 0,094 1,70 0,09 

                 Fonte: Autores, 2016. 

 

O modelo de regressão possui 8,7% de capacidade de explicação da relação 

entre as variáveis (R2=0,087;     = 0,68830).   v   áve  “   v    e ”  pen    eve 

relação significativa com as variáveis de intenção de compra da empresa Bliive 

(p=<0,05; Sig=0,003) e Airbnb (p<0,05; Sig= 0,034). Dessa forma, demonstra que, 

as atividades de lazer exercem alguma influência na intenção de compra, porém não 

foi possível identificar modelos explicativos para justificar a relação significativa 

nestas duas variáveis. 

 

INTERESSES X INTENÇÃO DE COMPRA 
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 De maneira semelhante às atividades, a variável de interesses foi 

correlacionada com a intenção de compra, e como resultado, foi identificado que há 

correlação entre interesses em inovações e tecnologia com a intenção de compra 

(p<0,05). Todas as correlações são positivas, diretas e de baixo impacto (r= 0,122 a 

0,275). As correlações diretas indicam que, quanto maior o interesse por inovações 

e tecnologia, maior a intenção de compra por produtos e serviços de consumo 

colaborativo, este resultado pode ser explicado pela natureza do ramo de atuação 

das empresas, as quais são baseadas em tecnologias de rede, como a internet e as 

redes sociais, onde constantemente possibilitam maior acesso à informação e 

promovm novas formas de consumo, como por exemplo, os setores do consumo 

colaborativo. 

 Assim como nas atividades, houve correlação entre todas as variáveis, dessa 

forma, foram realizados testes de regressão linear, a fim de verificar o impacto de 

uma variável na outra. Os resultados obtidos são apresentados na tabela 13. 

 

                     Tabela 14 – Regressão interesses 

Regressão Interesses Beta t Sig. 

BeepMe 0,119 2,18 0,03 

Bliive -0,025 -0,45 0,65 

Airbnb 0,167 3,10 0,00 

Uber -0,042 -0,81 0,42 

Troca de Casa 0,04 0,78 0,44 

Tem Açúcar -0,006 -0,11 0,91 

Fleety 0,127 2,32 0,02 

Repassa 0,137 2,55 0,01 

                     Fonte: Autores, 2016. 

 

O modelo de regressão possui 13,80% de capacidade de explicação da 

relação entre as variáveis (R2=0,138;     = 0,72801).   v   áve  “ n e e  e ”  eve 

relação significativa com as variáveis de intenção de compra da empresa Beep Me 

(p=<0,05; Sig=0,030), Airbnb (p<0,05; Sig= 0,002) e Fleety (p=<0,05; Sig=0,021). 

Portanto, é possível identificar, que os interesses exercem alguma influência na 

intenção de compra, e que há um ponto comum entre a atuação destas empresas, 

elas possibilitam o provedor a adquirir renda ou economizar dinheiro, ou seja, 

benefícios monetários. Porém não foi possível identificar modelos explicativos para 

justificar a relação significativa nestas variáveis. 
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PERSONALIDADE X INTENÇÃO DE COMPRA 

 

 Para mensurar os traços de personalidade presentes na amostra, foi realizado 

o teste de agrupamento grupos, o cluster de etapas, e como resultado, foram obtidos 

dois clusters, o cluster 1 denominado como frio e o 2 como caloroso. A fim de 

responder ao objetivo de pesquisa proposto, foi analisado o nível de intenção de 

compra de cada um dos clusters para cada empresa apresentada.  

Como demonstra a quadro 9, as maiores médias de intenção de compra 

apresentadas pelo cluster 1 são: Uber (m=4,60; D.P=0,79), Airbnb (m=4,02; 

D.P=1,08) e Repassa (m=3,83; D.P= 1,17). As maiores médias apresentadas são 

pelo cluster 2 são relacionadas as mesmas empresas que o cluster, porém, com 

médias diferentes, onde obtiveram as respectivas médias: Uber (m=4,70; D.P=0,82), 

Airbnb (m=4,13; D.P=1,14) e Repassa (m=3,96; D.P= 1,20). 

 

              Quadro 8 – Intenção de compra Cluster 1 e 2 

Empresas 

Intenção de Compra  

Cluster 1 Cluster 2 

Média D.P Média D.P 

BeepMe 3.11 1.34 3.48 1.29 

Bliive  3.62 1.13 3.75 1.15 

Airbnb 4.02 1.08 4.13 1.14 

Uber 4.60 0.79 4.70 0.82 

Troca de casa 2.47 1.37 2.74 1.48 

Tem Açúcar 3.45 1.30 3.67 1.28 

Fleety 3.19 1.33 3.48 1.34 

Repassa 3.83 1.17 3.96 1.20 

   Fonte: Autores, 2016. 

 

De acordo com os dados apresentados, é possível identificar que as médias 

dadas pelo cluster 2 são numericamente maiores que o cluster 1, dada esta 

condição, foi necessário verificar se há diferença estatística entre as variáveis, para 

tanto, foi realizado o teste t, de comparação de médias. Os resultados obtidos com a 

comparação são apresentados na tabela 15. 



 
 

53 

É possível observar que apenas para a empresa Beep Me houve diferença 

significativa entre as médias de intenção de compra dos clusters 1 e 2 (t= -2,885; 

p<0,05). As demais comparações de médias não apresentaram diferença 

significativa, conforme apresentado tabela 15. 

 

                 Tabela 15 – Comparação de médias de intenção de compra Clusters 

Teste T  F Sig. t 

BeepMe 2,90 0,09 -2,88 

Bliive  0,07 0,79 -1,21 

Airbnb 0,43 0,51 -0,99 

Uber 2,92 0,09 -1,31 

Troca de casa 3,02 0,08 -1,92 

Tem Açúcar 1,49 0,22 -1,74 

Fleety 0,12 0,73 -2,18 

Repassa 0,34 0,56 -1,07 

                 Fonte: Autores, 2016. 

 

Esta diferença de média pode estar relacionada, tanto as características de 

personalidade de cada um dos clusters, quanto do setor de atuação da empresa 

Beepme. Conforme visto anteriormente, o cluster 1 é frio, tímido, prático e discreto, 

já o cluster 2 é caloroso, alegre, inovador e educado, as características mais 

amigáveis do cluster 2 são mais relacionadas e semelhantes a empresa Beep Me, a 

qual atua por meio do compartilhamento de caronas, onde busca promover a 

redução de custos e amizade entre estranhos. 

4.6 FATORES INFLUENCIADORES E SETORES DE ATUAÇÃO DO CONSUMO 

COLABORATIVO 

A fim de indentificar se os fatores influenciadores, presentes nos objetivos 

específicos deste estudo, possuem relação com a intenção de compra do consumo 

colaborativo, de acordo com seus setores de atuação, são eles, tangível monetário, 

tangível não monetário, intangível monetário e intangível não monetário, foi realizada 

uma regressão linear múltipla. Em relação ao setor tangível monetário, houve 

correlação significativa de impacto moderado entre as variáveis (R = 0,402; 
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p<0,001), o modelo possui 16,2% de capacidade de explicação da relação entre as 

variáveis (R2=0,162; Erro= 0,95711). Como pode-se observar no quadro 11, as 

únicas v   áve   que p   uem    e en      n       v     : “ n e e  e ” (p<0,001) e 

“m   v     em u    z  ” (p<0,05). De       m  é p   íve    n  u   que     n e e  e  e 

a motivação em utilizar possuem impacto na intenção de compra de produtos e 

serviços do setor tangível monetário, empresas como o Fleety e Repassa são 

exemplos deste setor de atuação. Esta relação pode estar atrelada a proposta de 

valor de cada uma das empresas, onde o Fleety busca a maior utilização de veículos 

que não são plenamente utilizados, e o Repassa a reutilização ou realocação de 

produtos não desejados, ambas buscam a melhor utilização dos produtos e o 

aumento de sua vida útil, tendo como consequência, uma forma de consumo 

sustentável. Como visto anteriormente, a motivação em utilizar que obteve maior 

média, foi a de contribuir para o consumo sustentável, dessa forma é possível 

relacionar este resultado com seu impacto na intenção de compra deste setor. Já a 

variável interesses, demonstrou ser um influência importante na intenção de compra 

deste setor. 

 

               Tabela 16 – Regressão Linear setor Tangível Monetário 

Setor Tangível Monetário  Beta T Sig. 

Individualismo e Coletivismo 0,01 0,19 0,85 

Atividades -0,01 -0,26 0,80 

Interesses 0,20 3,87 0,00 

Motivações em Compartilhar 0,11 1,59 0,11 

Motivações em Utilizar 0,19 2,65 0,01 

               Fonte: Autores, 2016. 

 

Para o setor tangível não monetário, houve correlação significativa de baixo 

impacto entre as variáveis (R = 0,298; p<0,001), o modelo possui 8,9% de 

capacidade de explicação da relação entre as variáveis (R2=0,089; Erro= 1,23867). 

Como pode-se observar no quadro 12, a única variável que possui diferença 

   n       v  é   “m   v     em u    z  ” (p<0,001),     em    n    p e en    m 

diferença significativa. Dessa maneira, pode-se concluir que a motivação em utilizar 

possui impacto na intenção de compra de produtos e serviços do setor tangível não 

monetário, como por exemplo, a empresa Tem Açúcar. 
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A atuação da empresa Tem Açúcar é baseada no compartilhamento de bens, 

como a troca ou empréstimo, porém, este tipo de compartilhamento de bens obteve 

a menor média em relação as demais formas de participação no consumo 

colaborativo. Em  e          mp        v   áve  “m   v     em u    z  ” n   n en    

de compra deste setor, é possível identificar que, a intenção de compra do 

consumidor em relação a este setor de atuação, é como par usuário, onde preferem 

utilizar bens compartilhados, à compartilhar seus bens pessoais. 

 

        Tabela 17 – Regressão setor Tangível não Monetário 

Setor Tangível Não Monetário  Beta T Sig. 

Individualismo e Coletivismo -0,02 -0,40 0,69 

Atividades 0,02 0,35 0,73 

Interesses 0,08 1,49 0,14 

Motivações em Compartilhar -0,09 -1,15 0,25 

Motivações em Utilizar 0,32 4,20 0,00 

        Fonte: Autores, 2016. 

 

Já em relação ao setor intangível monetário, houve correlação significativa de 

baixo impacto entre as variáveis (R = 0,366; p<0,001), o modelo possui 13,4% de 

capacidade de explicação da relação entre as variáveis (R2=0,134; Erro= 0,74266). 

Como pode-se observar no quadro 13, as variáveis que apresentaram diferença 

   n       v      m: “ n e e  e ” (p<0,001) e “m   v     em   mp     h  ” (p<0,05),    

demais não apresentaram diferença significativa. Dessa forma pode-se concluir que 

a motivação em compartilhar e os interesses possuem impacto na intenção de 

compra de produtos e serviços do setor intangível monetário, como por exemplo, 

empresas como o Uber, Airbnb e Beep Me. 

De m ne     eme h n e     e      n íve  m ne á   ,   v   áve  “ n e e  e ” 

exerceu influência sobre a intenção de compra, onde pode-se concluir que este fator 

parte do estilo de vida do consumidor, possui influência significativa em seu 

processo de decisão de compra, e por consequência, em sua intenção de compra. 

Já em relação a variáve  “m   v     em   mp     h  ”, p  e-se atrelar sua influência 

na intenção de compra deste setor, com a forma de participação no consumo 

colaborativo, a qual corresponde ao par provedor, em que o consumidor forne bens 
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para compartilhamento. Esta motivação pode ser explicada pela possibilidade 

apresentada ao provedor de adquirir renda ou economizar dinheiro, além disso, a 

motivação de benefícios monetários obteve a maior média em relação às demais 

motivações para compartilhar. 

            Tabela 18 – Regressão setor Intangível monetário 

Setor Intangível Monetário  Beta T Sig. 

Individualismo e Coletivismo 0,01 0,18 0,86 

Atividades 0,06 1,12 0,27 

Interesses 0,19 3,70 0,00 

Motivações em Compartilhar 0,21 2,92 0,00 

Motivações em Utilizar 0,01 0,12 0,91 

            Fonte: Autores, 2016. 

 

Por fim, sobre o setor intangível não monetário, houve correlação significativa 

de impacto moderado entre as variáveis (R = 0,417; p<0,001), o modelo possui 

17,4% de capacidade de explicação da relação entre as variáveis (R2=0,174; Erro= 

090910). Como pode-se observar no quadro 14, as variáveis que apresentaram 

   e en      n       v      m: “   v    e ” (p<0,05), “m   v     em   mp     h  ” 

(p<0,05) e “m   v     em u    z  ” (p<0,05), as demais não apresentaram diferença 

significativa. Dessa forma pode-se concluir que as atividades de lazer, motivação em 

compartilhar e motivação em utilizar possuem impacto na intenção de compra de 

produtos e serviços do setor intangível não monetário, como por exemplo, empresas 

como o Bliive e o Troca de Casa. 

A proposta de valor do Troca de Casa é uma alternativa de férias, presente 

em vários lugares do mundo, onde os usuários viajam para trocar experiências, 

 e       m  , é p   íve     e       n  uên       v   áve  “   v    e ”, pois o usuário 

estará utilizando o Troca de Casa em função de suas atividades de lazer, e dessa 

forma pode possuir relação direta com a variável atividades. Já o Bliive, consiste no 

compartilhamento de ideias, experiência, conhecimento, tempo e espaço, visto que 

os itens de maior disposição de compartilhamento pelos respondentes foram 

conhecimento e experiências, e, para tanto a atuação pode ocorrer tanto como par 

provedor quanto par usuário, pode-se atrelar estes fatos à influência das variáveis 

motivação em compartilhar e utilizar, na intenção de compra deste setor. 
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        Tabela 19 – Regressão setor intangível não monetário 

Setor Intangível não Monetário  Beta T Sig. 

Individualismo e Coletivismo 0,03 0,58 0,56 

Atividades 0,10 1,97 0,05 

Interesses 0,08 1,48 0,14 

Motivações em Compartilhar 0,19 2,67 0,01 

Motivações em Utilizar 0,16 2,27 0,02 

        Fonte: Autores, 2016. 

 

Por fim, com o objetivo de verificar se há diferença significativa entre as 

médias de intenção de compra dos setores de atuação do consumo colaborativo, foi 

realizado, um teste de comparação de médias, o teste t. O quadro 9 abaixo 

apresenta os resultados obtidos: 

 

Quadro 9 – Comparação de médias de intenção de compra dos setores de consumo colaborativo 

Teste T n Méd. D.P Mín.  Máx.  Sig. T 

Intangível - Monetário 430 4,002 0,795 
1 5 0,00 20,546 

Intangível - Não Monetário 430 3,139 0,998 

Tangível – Monetário 430 3,608 1,045 
1 5 0,36 0,921 

Tangível - Não Monetário 430 3,554 1,290 

Fonte: Autores, 2016. 
 

O teste comparou os pares de médias da intenção de compra dos setores de 

atuação do consumo colaborativo. De acordo com os dados apresentados, é 

possível identificar que para o a comparação dos setores intangíveis, monetário 

(m=4,002; D.P= 0,795), não monetário (m=3,139; D.P= 0,998), há correlação direta, 

positiva e de médio impacto entre as variáveis (r=0,548; p<0,001).  A diferença entre 

as médias é de 0,826 e o intervalo de confiança é de -0,780 a 0,945. O valor de 

significância (t=20,546; p<0,001) indica que há diferença significativa entre as 

variáveis. Dessa forma, pode-se afirmar, que a intenção de compra do setor 

intangível monetário (Uber, Airbnb e Beep Me) é maior que do não monetário (Bliive 

e Troca de Casa). 
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Já a comparação dos setores tangíveis, monetário (m=3,608; D.P= 1,045), 

não monetário (m=3,554; D.P= 1,290), há correlação direta, positiva e de médio 

impacto entre as variáveis (r=0,461; p<0,001).  A diferença entre as médias é de 

0,546 e o intervalo de confiança é de -0,619 a 0,171. O valor de significância 

(t=0,921; p>0,05) indica que não há diferença significativa entre as variáveis. Dessa 

forma, pode-se afirmar que a intenção de compra do setor tangível monetário (Fleety 

e Repassa) é estatísticamente igual a do não monetário (Tem Açúcar). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal deste estudo foi compreender se os traços de 

personalidade, a dimensão cultural de individualismo e coletivismo, e fatores 

integrantes do estilo de vida, como atividades e interesses, influenciariam a intenção 

de compra de produtos e serviços de consumo colaborativo.  

 Neste sentido, os objetivos específicos contemplados foram: a análise do 

impacto destes fatores influenciadores na intenção de compra, a análise da 

disposição dos consumidores em relação a forma de participação no consumo 

colaborativo (par provedor ou par usuário), identificar se a idade influencia na 

intenção de compra e identificar perfis de consumidores a partir dos dados 

coletados. 

Com a aplicação da escala de 16 traços de personalidade de Cattel (1965), foi 

possível identificar os traços de personalidade da amostra, e ao realizar a análise de 

Cluster foram obtidos dois grupos de consumidores, agrupados de acordo com seus 

traços de personalidade. Um dos clusters foi identicado como frio, possuindo traços 

de personalidade como sério, tímido e desconfiado, já o cluster 2 teve como 

características traços como alegre, caloroso e inovador. Porém, ao correlacionar os 

traços de personalidade dos dois clusters com a intenção de compra dos produtos e 

serviços apresentados, não houve associação significativa. 

Já para a dimensão cultural de individualismo e coletivismo, foi a aplicada a 

escala de Hofstede (1980), com isto foi possível identificar que a amostra possui 

inclinação de comportamento mais coletivista, mas, ao correlacionar o índice de 

coletivismo com a intenção de compra, apenas um caso forneceu associação 

significativa. 
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Para as atividades e interesses, foram elaboradas frases de concordância 

sobre atividades de lazer, onde foi possível supor que a maior prática de atividades 

de lazer mantém o consumidor com sucetível ao contato com empresas de consumo 

colaborativo, e dessa forma, elevando sua intenção de compra, assim como, 

interesses em tecnologia e inovação, podem influenciar a intenção de compra de 

produtos e serviços de consumo colaborativo, porém, vale ressaltar, que apesar de 

as variáveis indicarem associações significativas, suas relações obtiveram baixo 

impacto.   

A variável idade, ao ser correlacionada com a intenção de compra, 

apresentou associação positiva com a intenção de compra de apenas uma empresa, 

demonstrando que apesar de estatisticamente significativo, possui baixo impacto na 

intenção de compra. 

Foi possível identificar também com esta pesquisa, as principais motivações 

de participação no consumo colaborativo, entre compartilhar e utilizar bens 

compartilhados. As principais motivações identificadas para as duas formas de 

participação foram: contribuir para o consumo sustentável e o benefício monetário 

(adqurir renda ou economicar dinheiro), um fato interessante identificado, foi a maior 

motivação em contribuir para consumo sustentável por parte de quem quer ser o par 

provedor, do que de quem quer ser usuário. Além das motivações, foi também 

identificado a forma de atuação no consumo colaborativo, onde os respondentes 

demonstraram interesse tanto em prover quanto utilizar bens no mercado de 

redistribuição, um dos setores do consumo colaborativo que teve mais evidência 

entre os respondentes. 

A fim de enriquicer a análise dos resultados, foi correlacionado também, os 

fatores influenciadores como, atividades, interesses, individualismo, coletivismo e 

motivações, na intenção de compra, dividida de acordo com os setores de atuação 

do consumo colaborativo. Dessa forma pode-se concluir que os interesses em 

inovações em tecnologia impactam na intenção de compra dos setores tangível 

monetário e intangível não monetário, as atividades impactaram na intenção de 

compra do setor intangível monetário, a motivação de compartilhar impactou no 

setor tangível não monetári. Já a motivação de utilizar impactou em todos os 

setores, ao contrário do individualismo e coletivismo, que não apresentou impacto 

em nenhum dos setores. 
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 Dois pontos principais se sobressaem na análise de dados, primeiramente as 

variáveis de traços de personalidade e individualismo e coletivismo não impactam na 

intenção de compra de produtos e serviços colaborativos, em segundo lugar, a 

idade, as atividades, interesses e motivações possuem impacto na intenção de 

compra, porém este impacto varia de baixo à moderado. 

 
LIMITAÇÕES E ESTUDOS FUTUROS 
 

Dentre as limitações encontradas no estudo destaca-se a falta de 

conhecimento do tema pelos respondentes, e referencial teórico escasso. 

Para estudo futuros, recomenda-se a aplicação de diferentes variáveis de 

impacto na intenção de compra para melhor entender os aspectos que possam 

influenciar o consumidor a aderir ou não a este modelo de consumo. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 

Prezado (a), A pesquisa acadêmica a seguir faz parte do Trabalho de Conclusão de 

Curso de Marketing (PUCPR). Suas informações são confidenciais, serão usadas 

apenas para fins acadêmicos e são extremamente valiosas para o sucesso dessa 

pesquisa. É importante dizer que não temos vínculo com nenhuma empresa aqui 

mencionada. Você pode deixar seu nome e e-mail ao fim da pesquisa  para 

concorrer a um prêmio de R$100,00.  O sorteio será realizado no dia 30/11/2016, e 

os ganhadores serão contatados via e-mail.       

 

Atenciosamente, 

Bárbara Farias e Diuli Peralta 

1 Indique seu gênero:   

 Masculino (1) 

 Feminino (2) 

 

2 Qual é a sua idade? 

--------Arraste o cursor para descrever sua idade  

 

3 Qual das opções abaixo melhor descreve seu estado civil atual? 

 Solteiro(a) (1) 

 Casado(a)/mora junto (2) 

 Divorciado(a) / Separado (a) (3) 

 Divorciado (4) 

 

4 Em qual estado você mora? 

 Acre (1) 

 Alagoas (2) 

 Amapá (3) 

 Amazonas (4) 

 Bahia (5) 

 Ceará (6) 

 Distrito Federal (7) 

 Espírito Santo (8) 

 Goiás (9) 

 Maranhão (10) 

 Mato Grosso (11) 

 Mato Grosso do Sul (12) 

 Minas Gerais (13) 
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 Pará (14) 

 Paraíba (15) 

 Paraná (16) 

 Pernambuco (17) 

 Piauí (18) 

 Rio de Janeiro (19) 

 Rio Grande do Norte (20) 

 Rio Grande do Sul (21) 

 Rondônia (22) 

 Roraima (23) 

 Santa Catarina (24) 

 São Paulo (25) 

 Sergipe (26) 

 Tocantins (27) 

 

5 Em qual cidade você mora?    

________________________ 

 

6 Qual o seu nível de escolaridade? 

 Ensino fundamental (1) 

 Ensino médio (2) 

 Ensino superior (3) 

 Pós Graduação - Especialização/MBA (4) 

 Pós Graduação - Mestrado / Doutorado (5) 

 

7 Qual o principal meio de transporte que utiliza no dia-a-dia?    

 Carro (1) 

 Moto (2) 

 Ônibus (3) 

 Outros. Qual? (4) ____________________ 

 

8 Em cada linha abaixo encontra-se duas características opostas. Classifique-se, 

como você se vê, em relação aos seguintes pares de palavras , assinale o que está 

mais próximo da descrição de sua personalidade: 
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 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 

Discreto:Expansivo (1)           

Pouco Inteligente:Muito 

Inteligente (2) 
          

Volúvel:Estável (3)           

Dócil:Agressivo (4)           

Sério:Alegre (5)           

Oportunista:Consciencioso (6)           

Tímido:Desinibido (7)           

Frio:Caloroso (8)           

Crédulo:Desconfiado (9)           

Prático:Sonhador (10)           

Rude/Grosseiro:Educado/Polido 

(11) 
          

Indisciplinado:Disciplinado (12)           

Conservador:Inovador (13)           

Faz parte do time:Joga sozinho 

(14) 
          

Relaxado:Tenso (15)           

Seguro:Inseguro (16)           
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9 Indique seu grau de concordância com cada uma das frases abaixo, entre 

Discordo totalmente e Concordo totalmente: 

 Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo 
Parcialmente 

(2) 

Não 
Concordo  

Nem Discordo 
(3) 

Concordo 
Parcialmente 

(4) 

Concordo 
Totalmente 

(5) 

Indivíduos 

devem 

sacrificar 

seus 

interesses 

pessoais pelo 

grupo. (1) 

          

Indivíduos 

devem 

permanecer 

com o grupo 

mesmo em 

dificuldades. 

(2) 

          

O bem-estar 

do grupo é 

mais 

importante 

que 

recompensas 

pessoais. (3) 

          

O sucesso do 

grupo é mais 

importante do 

que o 

sucesso 

individual. (4) 

          

Indivíduos 

devem 

cumprir seus 
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objetivos 

pessoais 

após levarem 

em conta o 

bem-estar do 

grupo. (5) 

A lealdade do 

grupo deve 

ser 

encorajada, 

mesmo que 

leve ao 

sacrifício de 

objetivos 

pessoais. (6) 

          

 

10 Leia a descrição dos produtos/empresas de consumo colaborativo abaixo, e 

responda de acordo com seu conhecimento e experiências anteriores (é possível 

assinalar mais de uma opção): 

 Não Conheço (1) Conheço mas 
nunca utilizei (2) 

Já comprei ou 
utilizei o serviço 

(3) 

Já vendi/troquei 
ou ofereci um 

serviço (4) 

BeepMe: É um 

serviço de 

caronas para 

pessoas viajarem 

juntas, se 

conhecerem e 

economizarem 

dinheiro. (1) 

        

Bliive : É um 

movimento de 

colaboração 

tempo, ideias, 

conhecimento e o 

compartilhamento 
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de experiências. 

(2) 

Airbnb: aluguéis 

de temporada, 

casas, 

apartamentos, 

quartos 

individuais, de 

pessoas para 

pessoas. (3) 

        

Uber: Conecta 

usuários que 

precisam de 

transporte e 

motoristas 

parceiros 

disponíveis. (4) 

        

Troca de casa: 

É uma alternativa 

para as férias em 

que você fica na 

minha casa 

enquanto eu 

permaneço na 

sua. (5) 

        

Tem Açúcar: 

Aplicativo que 

possibilita 

empréstimos e 

doação de coisas 

entre vizinhos. (6) 

        

Fleety: É um 

intermediário 

entre pessoas 

que têm um carro 
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disponível para 

aluguel e 

pessoas que 

precisam de um. 

(7) 

Repassa: Brechó 

online, 

comunidade 

virtual de compra 

e venda de 

produtos novos e 

seminovos. (8) 

        

 

11 Leia a descrição dos produtos/empresas de consumo colaborativo abaixo, e 

indique a sua intenção de compra para cada produto, entre Certamente não 

compraria e Certamente Compraria:    

 Certamente 
não 

compraria/usa
ria (1) 

Talvez não 
compraria/Usa

ria (2) 

Indiferen
te (3) 

Talvez 
Compraria/Usa

ria (4) 

Certamente 
Compraria/Usa

ria (5) 

BeepMe: É um 

serviço de 

caronas para 

pessoas 

viajarem 

juntas, se 

conhecerem e 

economizarem 

dinheiro. (1) 

          

Bliive : é um 

movimento de 

colaboração 

tempo, ideias, 

conhecimento 

e o 

compartilhame
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nto de 

experiências. 

(2) 

Airbnb: 

Aluguéis de 

temporada, 

casas, 

apartamentos, 

quartos 

individuais, de 

pessoas para 

pessoas. (3) 

          

Uber: Conecta 

usuários que 

precisam de 

transporte e 

motoristas 

parceiros 

disponíveis. (4) 

          

Troca de casa: 

É uma 

alternativa para 

as férias em 

que você fica 

na minha casa 

enquanto eu 

permaneço na 

sua. (5) 

          

Tem Açúcar: 

Aplicativo que 

possibilita 

empréstimos e 

doação de 

coisas entre 

vizinhos. (6) 
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Fleety: É um 

intermediário 

entre pessoas 

que têm um 

carro 

disponível para 

aluguel e 

pessoas que 

precisam de 

um. (7) 

          

Repassa: 

Brechó online, 

comunidade 

virtual de 

compra e 

venda de 

produtos novos 

e seminovos. 

(8) 

          

 

13 De acordo com sua opinião, indique seu grau de concordância com cada uma 

das frases abaixo, entre Discordo Totalmente e Concordo Totalmente: 

 Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo 
Parcialmente 

(2) 

Nem 
concordo 

nem 
discordo 

(3) 

Concordo 
Parcialmente 

(4) 

Concordo 
Totalmente 

(5) 

Eu compartilharia 

meus bens com 

outras pessoas. (1) 

          

Eu alugaria/usaria 

bens 

compartilhados de 

outros. (2) 

          

Eu trocaria 

objetos/experiências 
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com outras 

pessoas. (3) 

Eu venderia meus 

bens usados. (4) 
          

Eu compraria bens 

usados. (5) 
          

 

14 Indique seu grau de concordância com cada uma das frases abaixo, entre 

Discordo Totalmente e Concordo Totalmente:"Eu compartilharia meus 

objetos/experiências para ..." 

 Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo 
Parcialmente 

(2) 

Nem 
concordo 

nem discordo 
(3) 

Concordo 
Parcialmente 

(4) 

Concordo 
Totalmente 

(5) 

Contribuir 

para o 

consumo 

sustentável 

(1) 

          

Adquirir 

renda (2) 
          

Economizar 

dinheiro (3) 
          

Conhecer 

pessoas 

novas (4) 

          

Vivenciar 

novas 

experiências 

(5) 
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15 Indique seu grau de concordância com cada uma das frases abaixo, entre 

Discordo Totalmente e Concordo Totalmente:"Eu usaria produto/serviços 

compartilhados de outras pessoas para..." 

 Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo 
Parcialmente 

(2) 

Nem 
concordo 

nem discordo 
(3) 

Concordo 
Parcialmente 

(4) 

Concordo 
Totalmente 

(5) 

Contribuir 

para o 

consumo 

sustentável 

(1) 

          

Adquirir 

renda (2) 
          

Economizar 

dinheiro (3) 
          

Conhecer 

pessoas 

novas (4) 

          

Vivenciar 

novas 

experiências 

(5) 

          

 

 

16 De acordo com os itens abaixo, assinale aqueles que você estaria disposto a 

compartilhar: 

 Transporte (Carro, Moto, Bicicleta) (1) 

 Eletrônicos/Eletroportáteis (2) 

 Vestuário (3) 

 Moradia (4) 

 Conhecimento/Experiências (5) 

 Eu não estou disposto a compartilhar (8) 

 Outros. Qual? (6) ____________________ 
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17 De acordo com seu tempo livre, indique seu grau de concordância com cada uma 

das a  v    e   b  x , en  e D             men e e   n           men e.“ m meu 

 emp    v e eu...” 

 Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo 
Parcialmente 

(2) 

Não Concordo  
Nem Discordo 

(3) 

Concordo 
Parcialmente 

(4) 

Concordo 
Totalmente 

(5) 

Costumo 

viajar (1) 
          

Participo de 

eventos 

sociais (2) 

          

Trabalho em 

projetos 

comunitários 

(3) 

          

Assisto a 

filmes/séries      

online (4) 

          

Leio Livros 

(5) 
          

 

 

18 De acordo com seus interesses, indique seu grau de concordância com cada 

uma das frases abaixo, entre Discordo totalmente e Concordo totalmente: 
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 Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo 
Parcialmente 

(2) 

Não 
Concordo  

Nem 
Discordo (3) 

Concordo 
Parcialmente 

(4) 

Concordo 
Totalmente 

(5) 

Tenho interesse 

em acompanhar 

tendências de 

moda. (1) 

          

Tenho interesse 

por culinária. (2) 
          

Tenho interesse 

por inovações e 

tecnologia. (3) 

          

Tenho interesse 

em 

produtos/serviços 

sustentáveis. (4) 

          

Tenho interesse 

em vivenciar 

novas 

experiências. (5) 

          

Tenho interesse 

em comprar 

novos produtos 

lançamentos, 

antes que meus 

amigos e 

conhecidos. (6) 

          

Tenho interesse 

em pesquisar 

opiniões/reviews, 

antes de comprar 

um produto novo. 

(7) 
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19 De acordo com seus hábitos de compra, indique seu grau de concordância com 

cada uma das frases abaixo, entre Discordo totalmente e Concordo 

totalmente:"Gasto boa parte de minha renda mensal em..." 

 Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo 
Parcialmente 

(2) 

Nem 
Concordo 

nem Discordo 
(3) 

Concordo 
Parcialmente 

(4) 

Concordo 
Totalmente 

(5) 

Vestuário (1)           

Higiene 

pessoal (2) 
          

Lazer (3)           

Alimentação 

(4) 
          

Tecnologia 

(5) 
          

Utensílios 

para a casa 

(6) 

          

Cuidados 

com a saúde 

(7) 

          

Artigos 

esportivos (8) 
          

Viagens (9)           

Beleza (10)           

 

20 Qual sua renda mensal individual? 

 Até R$ 1.000,00 (1) 

 De R$1.000,01 a R$2.000,00 (2) 

 De R$2.000,01 a R$3.000,00 (3) 

 De R$3.000,01 a R$4.000,00 (4) 

 R$ 4.000,01 ou mais. (5) 

 Não desejo informar (6) 
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21 Qual sua profissão?  

 

21 Contando com você, quantas pessoas moram na sua casa?  

___________________ 

 

22 Assinale abaixo o grau de instrução do chefe da família: 

 Analfabeto/ Fundamental I Incompleto (1) 

 Fundamental I Completo/ Fundamental II Incompleto (2) 

 Fundamental II Completo / Médio Incompleto (3) 

 Médio Completo/ Superior Incompleto (4) 

 Superior Completo (5) 

 

23 O local onde você mora possui: 

 Água encanada (1) 

 Rua pavimentada (2) 

 

24 Preencha a tabela abaixo de acordo com a quantidade que itens que possui em 

sua casa: 

 0 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4+ (5) 

Banheiros (1)           

Empregados 

domésticos (2) 
          

Automóveis (3)           

Microcomputador 

(4) 
          

Lava Louça (5)           

Geladeira (6)           

Freezer (7)           

Lava Roupa (8)           

DVD (9)           

Motocicleta (10)           

Micro-ondas (11)           

Secadora de 

Roupa (12) 
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25 No campo abaixo, escreva seu nome e e-mail para concorrer a um prêmio de 

R$100,00. Boa sorte! 

Nome  

 

E-mail  


