
 

Fundação Pedro Leopoldo 
Mestrado Profissional em Administração 

 

 

 

 

 

 

Teoria do Comportamento Planejado e uso de aplicativos de carona 

compartilhada  

 

 

 

Carlos Frederico Silva Habel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Leopoldo 
2020 

 



 

Carlos Frederico Silva Habel 

 

 

 

 

 

Teoria do Comportamento Planejado e uso de aplicativos de carona 

compartilhada  

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 
Profissional em Administração da Fundação Pedro 
Leopoldo, como requisito parcial para a obtenção do 
título de Mestre em Administração.  

 

Área de concentração: Gestão em Organizações 

 

Linha de Pesquisa: Inovação e Organizações 

 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Rodrigo Cunha Moura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Leopoldo 
Fundação Pedro Leopoldo 

2020 



 

 

 

 

 

 

658.8342    HABEL, Carlos Frederico Silva 

H114t                Teoria do Comportamento Planejado e uso de 

                  aplicativos de carona compartilhada / Carlos Frederico 

                 Silva Habel. 

                  - Pedro Leopoldo: FPL, 2020. 

 

 

                                131 p.                         

                                                

                       Dissertação: Mestrado Profissional em Administração, 

                       Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo, Pedro Leopol- 

                       Do, 2020. 

                       Orientador: Prof. Dr. Luiz Rodrigo Cunha Moura 

                        

                       

                         

 

             

                      1. Comportamento do Consumidor. 

                      2. Teoria do Planejamento. 

                      3. Atitudes. 

                      4. Normas Subjetivas. 

                      5. Comportamento Social. 

                      I. Título. II. MOURA, Luiz Rodrigo Cunha, orient.                   

.                           

                                                   

                                                          

  

                                                  

                                              Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

                                  Ficha catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira                 

                                  CRB 6 -1590 



 

 



 

 

 

DECLARAÇÃO DE REVISÃO 

 

Declaro ter procedido à revisão da dissertação de mestrado intitulada: Teoria do 

Comportamento Planejado e uso de aplicativos de carona compartilhada, 

de autoria de Carlos Frederico Silva Habel, sob a orientação da Professor 

Doutor Luiz Rodrigo Cunha Moura, apresentada ao Curso de Mestrado 

Profissional em Administração da FPL Educacional para obtenção do título de 

mestre em Administração. A revisão foi elaborada de acordo com o estilo da APA 

– American Psychological Association e as instruções do Manual para 

Editoração/Formatação de trabalhos acadêmicos do Mestrado Profissional em 

Administração, da Fundação Pedro Leopoldo, sob autoria das Professoras 

Doutoras Eloísa Helena Rodrigues Guimarães e Vera L. Cançado, editado em 

março de 2018. 

 

Dados da Revisão: 

 

❖ Apresentação gráfica 

❖ Organização da capa e folha de rosto 

❖ Estrutura do texto - elementos pré-textuais 

❖ Estrutura do texto (Referencial teórico) 

❖ Titulação 

❖ Citações e Referências 

❖ Tabelas e Figuras 

 

Belo Horizonte (MG), 2020. 

 

 
Revisar Consultoria 
Edna Generoso 

 



 

Agradecimentos 

 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Luiz Rodrigo Cunha Moura, por me abrir as portas de 
mais conhecimento e a paciência em momentos críticos. 
 

À Coordenadora do Mestrado profissional da FPL, Prof. Dra. Ester Jeunoun e aos 
professores do mestrado, companheiros e mentores desta jornada do conhecimento. 
 

Ao Prof. Dr. Adelanir Antônio Barroso e a Andreia Vieira Nunes, que desde o início 

me fizeram ver o meu potencial e acreditar em mim. 

 

Agradeço a todos os colegas de mestrado, professores, amigos e colaboradores da 

FPL que fizeram parte desta caminhada pelo incentivo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meus pais, Antônio (in memoriam) e Helena, que me proporcionaram a 
oportunidade de estudar e a realizar meus sonhos.  
 
A minha esposa Ângela e a minha filha Carolina, pelo incentivo constante e 
motivação para seguir em frente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Failure is not an option” 

Eugene “Gene” Francis Krantz  

(Diretor de voo NASA das missões Apollo e Gemini)” 

 



 

Resumo 

Habel, Carlos Frederico Silva. Theory of planned behavior and use of shared 
transport applications in the Y and Z generations. 278 pages Dissertation (Master in 
Administration) - Professional Master's Course in Administration from Fundação 
Educacional Pedro Leopoldo (FPL). Pedro Leopoldo (MG). 
 
Introdução – O termo economia compartilhada se faz cada vez mais presente na 
realidade e associado a ele, novas modalidades de prestação de serviços como o 
compartilhamento de caronas.  Este estudo teve como objetivo – analisar os 
antecedentes que influenciam a decisão do consumidor em utilizar o serviço de carona 
compartilhada considerando a Teoria do Comportamento Planejado. Métodos – Para 
que o objetivo fosse alcançado foi realizada uma pesquisa do tipo exploratória, com 
abordagem qualitativa, com um grupo de 20 participantes, com idades entre 16 e 33 
anos, homens e mulheres, divididos em dois grupos de dez respondentes, pesquisados 
por meio de roteiro de entrevista semiestruturado, contendo nove indagações sobre uso 
desse tipo de aplicativo, baseadas nos três pilares da TCP: atitudes, normas subjetivas 
e comportamento social . Resultados – em relação às vantagens ou benefícios em 
utilizar um aplicativo de carona compartilhada durante os próximos três meses o 
resultado indicou que entre todos os entrevistados, o fator relacionado à questão 
financeira (economia de dinheiro) apareceu em primeiro lugar em ambos os grupos, 
seguida do impacto ambiental e a facilidade de locomoção. O termo “socializar” 
evidenciou-se em todos os participantes, sendo maior entre os de idades entre 22 e 33 
anos. Como desvantagens ou malefícios identificou-se o fato de não considerarem 
seguro o uso destes aplicativos. Existiu a conformidade também ao fator 
segurança/violência como o maior maleficio ou desvantagem em usar um aplicativo de 
carona compartilhada durante os próximos três meses. A pandemia preocupou mais os 
respondentes mais velhos (22 a 33 anos), bem como a cultura/mineiridade. 
Considerações finais – No desenvolvimento desta dissertação foi possível notar que 
nem sempre o que é tratado na teoria corresponde ao que se é percebido na realidade. 
Fatores externos, tais como a falta de segurança, um reflexo da realidade do país, a 
cultura local, o fato de pesquisa ser realizada em um período onde o termo 
compartilhamento gera mais receio do que simpatia, influenciaram de sobremaneira a 
percepção da utilização de aplicativos de carona em todos os entrevistados. Temas 
mais gerais como meio ambiente mobilidade urbana, redução de carros em circulação e 
redução das emissões de CO² foram mais comuns e obtiveram um maior alinhamento 
com o pensamento teórico. Por outro lado, mostrou-se também maior preocupação 
individual em economia de recursos financeiros dos entrevistados, contrária ao ideal de 
socialização da economia compartilhada que, neste caso também é um fator 
considerado de alto risco. No caso da Teoria do Comportamento Planejado as 
evidências destacadas pela metodologia se mostraram eficientes no sentido de elucidar 
o comportamento dos respondentes, com insights que possam vir a colaborar para a 
realização de novos trabalhos referentes ao tema abordado, em especial à questão da 
segurança e a maior aceitação desta modalidade de compartilhamento, onde ficou claro 
neste trabalho, a resistência a carona compartilhada e aplicativos como alternativa de 
mobilidade urbana. Os dados obtidos foram utilizados para a montagem de uma 
Proposta Técnica destinada a profissionais de Marketing orientado para aplicativos de 
carona compartilhada.  
 
Palavras-chave: Aplicativos de carona; Comportamento do Consumidor; Teoria do 
Comportamento Planejado; Atitudes; Normas subjetivas; Comportamento Social; 

 



 

ABSTRACT 

 
Introduction - The term shared economy is frequently used nowadays.   In 
association with it, new modalities of services such as ride sharing. This study aimed 
to analyze the antecedents that influence the consumer's decision to use the ride 
sharing apps considering the Theory of Planned Behavior. Methods - In order to the 
objective be achieved, an exploratory type research was carried out, with a 
qualitative approach, with a group of 20 participants, aged between 16 and 33 years 
old, men and women, divided into two groups of ten respondents, researched 
through semi-structured interview script, containing nine questions about the use of 
this type of ride sharing application, based on the three pillars of TCP: attitudes, 
subjective norms and social behavior. Results - Related to the advantages or 
benefits of using a ride sharing app during the next three months, the result indicated 
that among all respondents, the factor related to the financial issue (saving money) 
appeared as first statement in both groups, followed by environmental impact and 
mobility. The term “socialize” was evident in all participants, being higher among 
those aged between 22 and 33 years. As disadvantages or harms, the respondents 
identified the fact that they do not consider the use of these apps safe. There was 
also compliance with the safety / violence factor as the biggest harm or disadvantage 
in using a shared ride app during the next three months. The pandemic worried the 
older respondents (22 to 33 years old), as well as culture factors related to Minas 
Gerais state. Final considerations - In the development of this dissertation it was 
possible to notice that what is approached in theory does not always correspond to 
what is perceived in reality. External factors, such as the lack of security, a reflection 
of the Brazilian reality, the local culture, the fact of this research being carried out in a 
extemporaneous period, implied the term “sharing” generating more fear than 
sympathy, greatly influencing the perception of the use of apps of ride sharing in all 
respondents. More general themes such as the environment, urban mobility, 
reduction of cars in circulation and reduction of CO² emissions were more common 
and achieved greater alignment with theoretical thinking. On the other hand, there 
was also a greater individual concern in saving financial resources by the 
interviewees, contrary to the ideal of socialization of the shared economy, which in 
this case is also a factor considered to be of high risk. Regarding the Theory of 
Planned Behavior, the evidence highlighted by the methodology proved to be 
efficient in the sense of elucidating the behavior of the respondents, with insights that 
may come to collaborate for the realization of new works related to the topic 
addressed, especially the issue of security and greater acceptance of this modality of 
sharing, where it was clear in this work, resistance to shared rides and the use of 
apps as an alternative for urban mobility. The data obtained were used to assemble a 
Technical Proposal for Marketing professionals oriented to shared ride apps. 
 
 
Keywords: Ride sharing apps; Consumer Behavior; Theory of Planned Behavior; 
Attitudes; Subjective norms; Social Behavior. 
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1 Introdução 

 

O fenômeno da urbanização vem mudando a forma de vida nas grandes cidades. A 

busca por melhores condições e oportunidades resultou em um crescimento 

desordenado afetando a qualidade de vida das pessoas em todos os aspectos. Além 

dos desafios de saúde, segurança e educação, outro grande problema a ser 

resolvido refere-se à mobilidade urbana. 

 

O termo Smart City foi usado primeiramente em 1990 onde as grandes cidades do 

mundo passaram a buscar soluções que permitissem conectar os recursos 

disponíveis e um transporte público mais eficiente e alto padrão como um elemento-

chave para atender às demandas de crescimento populacional e econômico. (Albino, 

Berardi, Dangelico, 2015).  

 

Uma definição mais atual dada por Marsal-Llacuna, Colomer-Llinàs e Meléndez-

Frigola (2015), compreende Smart Cities como iniciativas que procuraram melhorar a 

performance urbana por meio do uso de dados, informação e Tecnologia da 

Informação (TI) capaz de ofertar aos cidadãos serviços mais eficientes, monitorar e 

melhorar a infraestrutura existente e promover a colaboração de diversos atores 

econômicos, encorajando novos modelos inovadores de negócios nos setores 

públicos e privados. 

 

Esta abordagem se adapta ao tema a ser estudado nesta pesquisa uma vez que, a 

economia colaborativa e os avanços tecnológicos permitem o desenvolvimento de 

novos negócios e formas de colaboração entre os cidadãos, a cidade e suas 

administrações na busca de melhor qualidade de vida e deslocamento. 

 

A economia colaborativa teve seu início com a fundação do Ebay e Craigslist, dois 

sítios de recirculação de mercadorias (Schor, 2014). O termo tornou-se popular, com 

Botsman e Rogers (2011). Palos-Sanchez & Correia (2017), citam como fatores que 

favoreceram o crescimento da economia colaborativa a crise econômica mundial, o 

surgimento da internet e a Web 2.0 que romperam as fronteiras geográficas para a 

aquisição de produtos e uso de serviços. Botsman & Rogers (2011) citam ainda a 

capacidade ociosa, também corroborada por Chase (2015), a crença no bem comum 
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e a confiança entre pessoas estranhas. O hiperconsumo é também citado dentro do 

contexto que favorece o surgimento e o crescimento da economia compartilhada por 

Botsman & Rogers (2011), como uma resposta a lista interminável bens a serem 

adquiridos pelos cidadãos. Como exemplo, os autores citam que há mais centros 

comerciais do que escolas de ensino médio na América do Norte. 

 

Dentro da busca de melhores soluções proporcionadas pela economia colaborativa, 

se alinha ao conceito de Smart City. Este estudo acadêmico aborda especialmente a 

Teoria do Comportamento Planejado e o uso de aplicativos de carona compartilhada 

como uma proposta de solução para melhoria da qualidade do trânsito, uso racional 

de combustíveis e a qualidade ambiental nas grandes cidades associados ao uso da 

tecnologia e aplicativos de smartphones. 

 

Em ambientes urbanos, a Smart Mobility, Mobilidade Inteligente, de acordo com 

Stojanovic e Stojanovic (2016) está relacionada à integração de serviços de dados 

móveis como base para um transporte de pessoas eficiente, seguro e ecológico. 

Para isso, dados originados de sensores físicos, virtuais e sociais são a base para 

um espírito de compartilhamento na busca de melhores soluções entre os cidadãos, 

empresas e governos. 

 

Em uma economia baseada no mundo digital, o compartilhamento é de grande 

importância para o sucesso das alternativas de Mobilidade Inteligente. Atua-se cada 

vez mais em rede. A capacidade de comunicação foi ampliada de forma exponencial 

pelos avanços da tecnologia de transmissão de dados onde se desenvolve uma 

economia colaborativa, ao invés de uma economia industrial. Para Chase (2015), a 

antiga economia foi baseada no ideal de riqueza e acumulação de bens e sua 

venda. No quadro atual, onde se vive em um mundo volátil, as mudanças da 

economia colaborativa podem provocar alterações significativas de escalabilidade, 

velocidade e qualidade, sendo esta última, uma preocupação constante nas 

abordagens das cidades inteligentes e sua mobilidade. 

 

Como viabilização das propostas para a melhoria da mobilidade, Chase (2015) 

propõe o uso de plataformas. Estas têm como razão de sua existência a 

simplificação, padronização e a facilitação da participação das pessoas. Para o 
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autor, as plataformas conseguem abordar a individualidade das pessoas, por meio 

da organização e provimento de recursos que transformar a individualidade em um 

grande ativo social. A capacidade excedente que as plataformas exploram podem 

decompor ou agregar esta capacidade, permitindo um uso mais eficiente por parte 

de seus criadores e usuários, que também participam de sua criação. É possível 

também permitir que os cocriadores, usuários destas plataformas, desenvolvam 

novas ideias, processos, produtos e serviços. (Chase, 2015). A razão para o 

sucesso ou declínio do modelo de plataformas se apoia em 5 fatores, de acordo com 

os professores da Harvard Business School, Zhu e Iansiti (2019): a força do efeito 

das redes, que influenciam o negócio da plataforma e sua escalabilidade; os clusters 

de rede, ou seja, os grupos que compõem estas redes; o risco da desintermediação, 

onde os membros da rede ignoram um hub (ponto central) e se conectam 

diretamente; a vulnerabilidade para o multi-homing, ou hospedagem múltipla, ocorre 

quando usuários ou prestadores de serviço formam laços com várias plataformas ao 

mesmo tempo. Isto ocorre quando o custo de adoção de uma plataforma é baixo. 

Zhu e Iansiti (2019) exemplificam citando, as plataformas de carona ou transporte, 

onde muitos motoristas e usuários possuem aplicativos de Lift e Uber, como forma a 

reduzir o tempo de espera tanto para pegar os usuários, quanto para comparar 

preços de ambas as partes; formação de redes com outras plataformas (network 

bridging) que em muitas situações é importante para estratégia de crescimento da 

plataforma.  

 

Quando plataformas se conectam com outras é possível desenvolver uma grande 

sinergia entre elas. Os autores ainda mencionam como exemplo o site Alibaba, 

fundado pelo chinês Jack Ma, que conectou sua plataforma de pagamento e se 

tornou referência em B2B, AliPay, com suas plataformas de comércio eletrônico 

Taobao e Tmao, por meio de seu braço financeiro, Ant Financial, incluindo um 

sistema de classificação de crédito para fornecer financiamentos de curto prazo para 

comerciantes e consumidores (Zhu e Iansiti, 2019). 

 

As plataformas que possuem mais capacidade de defesa e longevidade de sua 

operação identificadas foram a Airbnb e a Uber. Algumas plataformas são 

fragmentadas em grupos de usuários locais. No caso da Uber, estas conexões entre 

usuários e motoristas acontecem ocasionalmente com membros fora de suas 
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cidades, o que as torna vulneráveis a entrada de novos concorrentes. Em 

contrapartida a Airbnb, possui conexões com usuários do mundo todo, o que torna 

mais difícil a entrada de novos rivais no mercado. (Zhu e Iansiti 2019). Nesta 

perspectiva, é possível perceber a estrutura global da BlaBlaCar, uma comunidade 

de confiança, constituída a partir de uma necessidade de encontrar um horário de 

trem ou ônibus disponíveis na época do Natal e não encontrar passagens, Frédéric 

Mazzela desenvolveu uma plataforma de compartilhamento de carona chamado 

BlaBlaCar. A ideia foi dividir os custos da viagem entre as pessoas de um modo 

rápido, simples e seguro (Chase, 2015). A empresa hoje está presente em 22 

países, com 80 milhões de membros e 25 milhões de viajantes por trimestre. Suas 

operações no Brasil tiveram início em 2015 e já conta com mais de 5 milhões de 

inscritos. Sendo mais de 30 milhões de lugares de carona oferecidos, conectando 40 

mil pares de cidades onde 50% destas não são atendidas por transportes públicos 

de ônibus, avião ou balsas. Com isso, a BlaBlaCar foi capaz de desenvolver um 

negócio baseado na mobilidade e no compartilhamento de assentos disponíveis nos 

automóveis particulares em viagens pela Europa (BlaBlaCar, 2020). 

 

Cidades e mobilidade inteligentes só são possíveis pelo uso de tecnologia e a 

integração de diversos setores como citado anteriormente. Porém seu sucesso 

também depende da interação entre as pessoas e suas trocas de experiências. Hoje 

é grande a capacidade de influência de uma pessoa ou um grupo em relação ao 

outro. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), confirmam esta colocação, onde o poder 

não está só com indivíduos, mas com os grupos sociais. As pessoas estão adotando 

cada vez mais a inclusividade social. Não se trata de ser igual aos outros, mas sim, 

em viver harmoniosamente as diferenças, permitindo a construção de 

relacionamentos sem barreiras sociais e demográficas levando ao surgimento de 

inovações. Neste caso, a mobilidade inteligente é uma grande beneficiada, pois a 

troca de experiências permite novas ideias e o desenvolvimento de produtos e 

soluções em mobilidade urbana. Para os autores, isso permite às pessoas um senso 

de pertencimento às suas comunidades, sejam elas reais ou em redes sociais. 

 

Dentro deste contexto, o crescente desenvolvimento de soluções, plataformas e 

aplicativos voltados à qualidade de vida e mobilidade urbana ganha cada vez mais 

notoriedade. A adoção de novas soluções, o desenvolvimento de plataformas e 
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aplicativos depende também do grau de aceitação destes pela população em geral A 

mudança que vem acontecendo no comportamento do consumidor, que se torna 

mais consciente, mais responsável e mais engajado nas causas sociais e 

ecológicas, permite o surgimento de várias opções de transporte que contribuem 

para a melhoria da mobilidade urbana (Chase, 2015). 

 

O estudo do comportamento do consumidor teve seu início nos anos 50, sendo uma 

linha de pesquisa de grande importância para as atividades de Marketing. Ao 

entender o comportamento do consumidor é possível desenvolver estratégias e 

ações visando a construção de relacionamentos e a conquista da satisfação de 

várias necessidades de consumo (Lopes & Silva, 2011).  

 

Nos dias atuais a produção e o consumo se diferenciam de forma significativa da 

década de 50.   Atualmente, estes são menos prescritivos, mais dinâmicos e 

contextualizados. A maior participação dos consumidores, através do acesso à 

tecnologia, a informação e suas interações nas redes sociais fizeram com que os 

profissionais de marketing passassem a se preocupar cada vez mais com todo o 

processo produtivo, de seu início até o consumo e seus efeitos na sociedade.  

 

Um novo comportamento híbrido (fornecedor, produtor e consumidor), é embasado 

pela colaboração online, prazer, incentivo econômico, reputação e autorrealização. 

(Hamari, Sjöklint & Ukkonen, 2015) Estes autores propõem quatro categorias que 

influenciam o comportamento destes novos consumidores: sustentabilidade, prazer, 

reputação e benefícios econômicos. 

 

Ferraz e Francisco (2018) revelaram que na economia colaborativa os benefícios 

emocionais são mais fortes que os benefícios emocionais são mais fortes que os 

racionais. 

 

Na abordagem de Lamberton (2016), através do compartilhamento, o 

comportamento do consumidor sofre influência a partir do momento que este pode 

potencializar sua utilidade pessoal se comparado com a propriedade exclusiva.  
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Outros fatores a serem considerados no comportamento do consumidor dentro da 

economia compartilhada são alusivos ao tema da utilidade. Lamberton e Rose 

(2012) enumeram a utilidade moral, concernente aos interesses dos consumidores 

em comportamentos voltados para a sustentabilidade e fatores pró-sociais.  

 

Em uma sociedade onde consumidores desempenham papéis híbridos o uso 

constante de tecnologias de acesso permite aos profissionais de marketing se 

beneficiar ainda mais em suas análises utilizando Big Data e Inteligência Artificial no 

sentido de ter uma maior abrangência na coleta e análise de dados 

comportamentais tanto em redes sociais quanto em ações de consumo (Content, 

2019). Nos dias atuais o estudo do comportamento do consumidor aliado a estes 

novos recursos permite uma ampla abordagem e uma análise mais profunda nas 

ações envolvidas para consumo, uso e descarte de produtos e serviços e melhores 

orientações para o planejamento de estratégias de marketing pelos profissionais da 

área. 

 

Para Lipovetsky (2006), vivemos em uma sociedade de hiperconsumo onde surge o 

que denomina de Homo consumericus, uma espécie de consumidor em larga 

escala, denominado por este por “turboconsumidor” individualista e dessincronizado. 

Nesta civilização de alto consumo, os objetivos de bem-estar e melhoria de 

qualidade de vida se estendem não só para nós mesmos como aqueles que estão 

próximos. Valoriza-se mais o ter do que o ser. As marcas passam a ser reflexo das 

personalidades dos indivíduos. Economias comerciais e baseadas em consumo 

constroem seus valores baseados no dinheiro, ao contrário da economia 

colaborativa que tem como principal premissa a construção de valor (Sundararajan, 

2016). 

 

Assim sendo, esta nova forma de economia colaborativa surge como uma resposta 

contrária à sociedade de consumo, que provoca uma mudança no comportamento 

do consumidor. Ou seja, a colaboração deixou de ser somente um valor e tornou-se 

um estilo de vida. A partir da ascensão das comunidades virtuais e redes sociais, os 

indivíduos retomaram os princípios e práticas colaborativas muito além do 

ciberespaço sendo aplicadas a outras dimensões físicas da vida. Essa mudança de 

comportamento tornou-se um fenômeno global, transformando o modo como as 

pessoas vivem e consomem (Ferraz, 2018). 
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Em se tratando de serviços em ambientes digitais, redes e atitudes sociais, a Teoria 

do Comportamento Planejado – TCP proposta por Ajzen (1985) foi adotada neste 

estudo acadêmico para identificar e analisar os antecedentes que influenciam a 

decisão do consumidor em utilizar o serviço de carona compartilhada considerando 

a Teoria do Comportamento Planejado. 

 

A TCP é uma extensão da Teoria da Ação Fundamentada Ajzen e Fishbein (1980) 

desenvolvida devido às limitações do modelo original ao lidar com comportamentos 

sobre o qual os indivíduos têm controle incompleto de suas decisões. Sua base está 

no pressuposto que as pessoas tomam suas decisões de forma racional 

considerando todas as informações disponíveis. Para Ajzen (1991), a intenção do 

comportamento de uma pessoa é baseada em três variáveis que são em primeiro 

lugar, a “Atitude”, formada pelas avaliações positivas e negativas ao agir; em  

segundo lugar as “Normas subjetivas” que se refere à opinião de outras pessoas ou 

grupos da qual participa e por último, o controle que o indivíduo tem aos fatores 

internos e externos que podem influenciar sua atitude e comportamento. (Ajzen, 

1991). Toma-se como ponto de partida a intenção de capturar os fatores 

relacionados à motivação e sua influência no comportamento. Eles são indicações 

de quão difícil às pessoas estão dispostas tentar, de quanto esforço eles estão 

planejando fazer, a fim de realizar o comportamento que atenda suas necessidades 

e desejos. (Ajzen, 1991). 

 

Quanto maior for a intenção de se envolver em um comportamento, maior será a 

probabilidade de seu uso ou adoção. Portanto, o compartilhamento de caronas, 

como um processo de escolha e de comportamento por parte do consumidor se 

adapta ao modelo da Teoria do Comportamento Planejado, sendo esta teoria 

desenvolvida para predizer e explicar o comportamento humano em ambientes 

específicos (Ajzen, 1991). À luz da TCP é possível analisar as atitudes, normas 

subjetivas e o controle que o indivíduo tem sobre os fatores internos e externos que 

podem influenciar seu comportamento em utilizar aplicativos de carona em um 

contexto de mobilidade urbana e melhoria das condições de vida da população. 
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1.2 Problematização 

 

A questão norteadora desta pesquisa é: Quais são os antecedentes que influenciam 

a decisão do consumidor em utilizar o serviço de carona compartilhada 

considerando a Teoria do Comportamento Planejado? 

 

 

1.3 Objetivos 

 

Neste tópico serão apresentados os objetivos estabelecidos no presente estudo. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste estudo foi analisar os antecedentes que influenciam a decisão 

do consumidor em utilizar o serviço de carona compartilhada considerando a Teoria 

do Comportamento Planejado. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para esclarecer a questão problema deste estudo, elaboraram-se os seguintes 

objetivos específicos: 

 

➢ Identificar quais são as principais crenças, atitudes, normas subjetivas 

e controle percebido do consumidor sobre os serviços de carona 

compartilhada; 

➢ Oferecer dados que possam orientar aos gestores tomada de decisões 

em negócios de economia colaborativa, voltados para modelos de 

mobilidade urbana; 

➢ Elaborar um produto técnico representando um plano de marketing 

para as empresas que oferecem o serviço de carona compartilhada; 

1.4 Justificativa 

 

O aumento cada vez maior do volume de veículos transitando nas ruas, avenidas e 

estradas contribui para que reflexões sobre a real situação de caos nos transportes 
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no dia a dia sejam pesquisadas pelas mais diversas áreas. Engarrafamentos, perda 

de tempo, perdas econômicas e prejuízo ao meio ambiente contribuem para que 

seja repensado o papel dos veículos nas cidades e suas implicações na qualidade 

de vida da população. Na busca de melhores soluções surgem amparadas pela 

tecnologia e a vida em rede a consciência da melhoria da mobilidade urbana. 

 

Neste contexto, várias soluções têm sido apresentadas, como o uso de patinetes de 

aluguel, aluguel temporário de automóveis, desenvolvimento de carros autônomos, 

uso de plataformas de locomoção e aplicativos como Uber, 99 Táxi entre outros. Em 

complemento a estas soluções e a utilização de espaços excedentes em automóveis 

de passeio, o aplicativo BlablaCar para caronas compartilhadas atua desde 2006 

oferecendo um transporte ágil, rápido e seguro entre as cidades da Europa (Chase, 

2015). A plataforma teve grande sucesso e hoje está presente em vários países do 

mundo. No Brasil, opera desde 2015 e já conta com mais de 5 milhões de inscritos, 

conectando 40 mil pares de cidades. Outras formas de carona também estão 

disponíveis como o Waze Car Pool, Wunder e Uber. 

 

Mas até que ponto vai a intenção das pessoas em utilizar este tipo de serviços, suas 

vantagens e desvantagens, o engajamento por parte dos usuários e as influências 

internas e externas em sua tomada de decisão? 

 

Esta pesquisa se justifica por proporcionar a academia o uso da  Teoria do 

Comportamento Planejado de Ajzen aplicada a um contexto novo de 

compartilhamento de mobilidade urbana a partir do momento que pesquisa 

indivíduos  e suas intenções no uso desta plataforma e aplicativo, sendo esta teoria 

desenvolvida para a predizer e explicar o comportamento humano em ambientes 

específicos (Ajzen, 1991).  

 

Para a sociedade, pode ser um parâmetro para a avaliação das intenções dos 

consumidores em serviços como o de carona compartilhada ou outros serviços 

relacionados à mobilidade urbana ou ao conceito de cidades inteligentes e as 

intenções dos usos e recursos que podem ser desenvolvidos.  
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Para gestores e profissionais das mais diversas áreas, a Teoria do Comportamento 

Planejado pode colaborar no sentido de predizer e explicar o comportamento 

humano em ambientes específicos (Ajzen, 1991). Dentre as mais diversas 

aplicações, exemplifica-se, quatro abordagens baseadas em temas atuais sobre 

como a TCP pode colaborar no que se refere à gestão e sua aplicação por parte de 

gestores e tomadas de decisão, estratégias, desenvolvimento de mercado e 

produtos e campanhas de abordagem para mobilização social. 

 

Ferdous (2010) utiliza-se da teoria para explicar as perspectivas dos gerentes de 

marketing sobre marketing aplicado à sustentabilidade em países emergentes, em 

um estudo realizado em Bangladesh, Índia. Observou-se evidências de que normas 

subjetivas de colaboradores do mesmo setor influenciam positivamente as 

intenções. No estudo, foi possível por parte da gestão perceber que há a 

possibilidade de haver dentro da empresa, uma cultura de sustentabilidade 

favorecendo facilitando a ação gerencial. 

 

Em outro ambiente, voltado para as redes sociais e tomada de decisão, Al-Debei, Al-

Lozi, e Papazafeiropoulou (2013) pesquisaram o porquê das pessoas continuarem 

voltando ao Facebook, explicando e prevendo a continuidade de seu uso através da 

Teoria do Comportamento Planejado, Os autores fornecem insights, a partir dos 

resultados das pesquisas aplicando a TCP para as áreas em tomadas de decisão 

relacionadas ao uso redes sociais como melhores regulamentações (política), 

criação de valores alinhados com os usuários (comportamento), permitindo assim 

seu uso mais frequente, atendendo suas necessidades e características, 

proporcionando um melhor alinhamento por parte dos desenvolvedores e das 

estratégias a serem utilizadas por gestores em campanhas de mídia social, mais 

especificamente, Facebook, objeto do estudo. 

 

Comidas orgânicas tem seu consumo aumentado significativamente. De acordo com 

a pesquisa realizada pela Ibope Inteligência realizada em 2018 e citada pela 

Sociedade Vegetariana Brasileira (2018), identificou que 14% dos brasileiros se 

declararam veganos, significando aproximadamente 30% de brasileiros escolheram 

ser vegetarianos. Este tema é abordado na dissertação de Schinaider (2018) sobre 

comportamento do consumidor vegano baseado na Teoria do Comportamento 
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Planejado. Este estudo evidenciou o consumo vegano como um nicho de mercado 

contribuindo para a produção de alimentos mais orientados bem como uma 

produção ecologicamente correta. No ponto de vista da gestão e agronegócio, 

“salienta-se que novas cadeias de produção de alimentos, diferenciação de 

produtos, estímulo à produção de orgânicos, estratégias de mercado e ampliação da 

oferta para atender a demanda são algumas ações positivas que podem impactar e 

promover a expansão desse nicho de mercado.” Schinaider (2018). 

 

A doação de órgãos vem sendo debatida há muitos anos e é um assunto de 

relevância quando se trata de encontrar doadores no Brasil, em especial, de medula 

óssea. Coelho, Ibiapina, Silva e Guimarães (2018) aplicaram a TCP com o objetivo 

de analisar os fatores que antecedem a intenção dos indivíduos em realizar o 

cadastro de doação de medula óssea e, a partir de um questionário aplicado a 355 

pesquisados, concluiu-se que as campanhas de marketing orientadas para doações 

ou marketing social como denominado pelos autores, devem não só informar aos 

potenciais doadores sobre o processo, bem como ressaltar que este tipo de atitude é 

fundamental para a saúde de pacientes que esperam por um transplante. Desta 

forma, os gestores e pessoas envolvidas com este tipo de atividade têm uma 

orientação e um desenvolvimento de estratégias e ações mais assertivas quando de 

sua implementação. 

 

Com estes quatro exemplo distintos é possível comprovar que a TCP é de grande 

importância no que se refere à tomada de decisão dos gestores constituindo-se em 

uma ferramenta de pesquisa válida e comprovada por artigos e dissertações pelo 

mundo acadêmico dentro e fora do país. Estas pesquisas possibilitam a coleta de 

dados que vão orientar os gestores na tomadas de decisão, estratégias, 

desenvolvimento de mercado e produtos, campanhas de abordagem para 

mobilização social e nas mais diversas áreas e atividades onde a gestão atua, tanto 

em setores privados como públicos. 
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico desta dissertação, a partir de uma 

revisão da literatura dos seguintes temas:  

 

2.1 Economia colaborativa 

 

As primeiras formas de economia colaborativa são oriundas das cooperativas, de 

acordo com Schor (2014). Para Findlay (2012, p. 16), existem sete princípios 

básicos que norteiam as cooperativas: 

 

➢ Associação voluntária e participação aberta; controle democrático de 

membros; 

➢ Participação econômica de membros; 

➢ Autonomia e independência; 

➢ Educação, treinamento e informação; 

➢ Cooperação entre os cooperados; 

➢ Preocupação com a comunidade (Findlay, 2012, p. 16). 

 

No que compete ao consumo consciente, a economia compartilhada tem sido 

tratada como uma saída para as desigualdades coletivas e como uma forma de uso 

que tem como objetivo a utilização de recursos que sejam sustentáveis. (Widlok, 

2017). 

 

Concomitantemente, é feita uma crítica a esta abordagem de compartilhamento 

como um experimento que visa a integração de aspectos da vida particular do 

indivíduo à economia capitalista. É possível citar como exemplo, o compartilhamento 

de casas, apartamentos e, quartos pela plataforma Air BNB, o uso de automóveis 

particulares através de serviços como Uber ou o compartilhamento de caronas 

através da BlaBlaCar. Em tais casos, esses novos integrantes do mercado, de 

produtos e serviços que surgem destas inciativas de compartilhamento granjeiam a 

denominação de “compartilhamento” ou se sentem seduzidos por ele. Se tratadas 

como inovação, a economia compartilhada pode vir a enfraquecer as formas atuais 

de transferência de bens e serviços, antes de se estabelecerem como parte do 

mercado (Widlok, 2017). 
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Ainda para o autor supracitado, existe mais uma observação, onde “comparar o 

compartilhamento em diversos contextos culturais sugere que muito do que está sob 

a noção de "economia compartilhada" é de fato uma extensão da economia de 

mercado para as esferas da vida que antes estavam isentas do mercado.”(Widlok, 

2017, p. 161) 

 

Beckmann (2020) já fazia menção às economias de participação que se constituem 

em um distanciamento de modelos econômicos tradicionais compostos por 

vencedores e perdedores em oposição a sistemas nos quais todos os participantes 

são vencedores. Para Rifkin (2000) a mudança pós-industrial consiste em um maior 

crescimento da demanda orientada para o acesso a bens e serviços para se obter o 

benefício em contrapartida  ao benefício que antes só era obtido através da posse. A 

predominância do uso no lugar de propriedade permitiu esta reorientação e serve de 

base para a economia compartilhada.  

 
Nesse sentido, três fatores são fundamentais para crescimento da economia 

colaborativa: 

1) Desenvolvimentos no mundo virtual da Internet permitiram um número 

crescente de pessoas para satisfazer sua demanda por um benefício de 

produto específico sem também ter que possuir o produto. A substituição 

do som digital equipamento de reprodução por download direto de uma 

música em sua casa o computador é um bom exemplo.  

2) A modernização ecológica do mundo real também foi acompanhada pela 

chegada em cena de novos grupos de estilo de vida sustentável para qual 

a criação de acesso a um benefício ao invés da compra de um produto no 

mesmo tempo ofereceu a perspectiva de tratar o ambiente natural de uma 

forma que poupou recursos com base no princípio de que "compartilhar" 

se torna "cuidar" do meio ambiente. (Rifkin, 2000)  

3) Rifkin (2000) cita a mudança proporcionada pelas redes sociais e a 

internet no sentido de constituírem-se em formas digitalmente assistidas 

de organização da sociedade em comunidades no mundo real. 
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2.1.1 Smart City 

 

O termo foi usado primeiramente em 1990 onde as grandes cidades do mundo 

passaram a buscar soluções que permitissem conectar os recursos disponíveis e um 

transporte público mais eficiente e alto padrão como um elemento-chave para 

atender às demandas de crescimento populacional e econômico. (Albino, Bernardi & 

Dangelico, 2015). Nas Smart Cities, como citado por Buskela et al.,(2016), a 

tecnologia conecta cidadãos e empresas entre si, reduzindo as denominadas ilhas 

de informação, proporcionando a redução de impactos negativos e permitindo uma 

distribuição inteligente de recursos.  Uma cidade inteligente, leva em conta aspectos 

sociais, urbanos, tecnológicos e ambientais no intuito de melhorar a qualidade de 

vida dos cidadãos. (Buskela et al., 2016). 

 

O conceito de Smart City não é uma coisa ou o uso de tecnologia. Para Pelton e 

Singh (2019) o termo se refere a um conjunto de processos que combina vários 

elementos de forma criativa.  

 

De acordo com Pelton e Singh (2019) sete elementos-chave compõem o conceito de 

cidades inteligentes: Atendimento às necessidades dos cidadãos no que se refere: 

educação, saúde. (cuidados, habitação, necessidades de infraestrutura e igualdade 

digital; Sustentabilidade e economia circular através do gerenciamento das 

mudanças do ambiente, urbanização lidando com o crescimento da população e as 

mudanças climáticas; Trabalhos e competitividade melhorando a competitividade, 

crescimento econômico, criação de trabalhos e programas de reciclagem; 

Planejamento eficiente e apoio ao cidadão utilizando-se de análise inteligente de 

dados, grande envolvimento da comunidade e programas de reciclagem para 

jovens; Infraestrutura e recursos que proporcionem aos cidadãos e aos negócios 

serviços essenciais melhorados com confiabilidade e eficiência de custos; Uso de 

Inteligência artificial para apoio às necessidades das comunidades e Segurança 

relacionada a ataques cibernéticos, desastres naturais, proteção das infraestruturas 

e socorro (Pelton & Singh, 2019). 

 

Pelton e Singh (2019) alertam que o verdadeiro caminho para este tipo de cidade é 

longo e árduo sendo uma meta difícil de ser alcançada, pois um de seus elementos 
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essenciais é o planejamento constante para a melhoria das cidades e suas 

comunidades em todos os aspectos.  

 

Oberti e Pavesi (2013) citaram que outros fatores também influenciaram o 

crescimento do uso do termo Smart City como o grande aumento do uso de 

celulares e internet entre os cidadãos, o crescimento cada vez maior das cidades e a 

necessidade de proteger o meio-ambiente da poluição e o consumo de energia.  

 

A Figura 1 detalha as principais características e ferramentas das Smart Cities 

proposta por Eremia, Toma e Sanduleac (2017), em consonância com as 

proposições de Matos et al. (2019), Hollands (2008), Pelton e Singh (2019) e Oberti 

e Pavesi (2013). 

 

 

Figura 1 
Características e ferramentas usadas para definir Smart City. 
Fonte: Adaptado de Eremia, M., Toma, L., & Sanduleac, M. (2017). O conceito de cidade inteligente 
no século XXI. Em Procedia Engineering (Vol. 181, pp. 12-19). Elsevier Ltd. Recuperado de 
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.02.357 

 

2.1.2 Smart Cities no Brasil 

 

Em Smart Cities, transformação digital de cidades, Cunha (2016) já demonstrava 

que o termo é pouco conhecido pelas pessoas, mas existe por parte da população a 

expectativa da melhoria de serviços públicos e qualidade de vida. Para o 

desenvolvimento das cidades inteligentes, espera-se que a administração pública 

lidere os processos de sua construção, sendo que existe no país um nível 
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tecnológico propício para a implantação do conceito de Smart City. (Alves, Dias, & 

Seixas, 2019). 

 

Em um artigo abordando as cidades inteligentes de Brasil e Portugal, Alves, Dias e 

Seixas (2019), destacam que ainda existe pouca literatura ou evidências sobre as 

atividades desenvolvidas em ambos os países. Neste tema, este referencial vai ter 

como foco apenas as atividades desenvolvidas no Brasil, não levando em 

consideração as de Portugal, por não se aplicarem a esta abordagem. Ainda em seu 

artigo, os autores ressaltam que embora este conceito já seja aplicado como forma 

de modelagem urbana, o Brasil ainda se encontra no nível das Smart Cities 1.0, de 

acordo com a classificação de Cohen (2015), onde prevalece a infraestruturação de 

parte tecnológica. Poucas cidades estão ligadas ao uso integrado de tecnologias 

para suporte de planejamento urbano, Smart Cities 2.0, e os casos de co-criação, 

Smart Cities 3.0, resumem-se a usos e aplicações isoladas. 

 

Segundo Alves et al. (2019, p. 4), “no Brasil, apesar da pouca bibliografia sobre o 

tema, existem alguns trabalhos têm procurado mapear as “Smartest Cities”, 

apresentando, geralmente, metodologias variáveis e estabelecendo rankings e/ou 

índices.”  

 

Dentro do tema Smart Cities e a diversidade de abordagens que envolvem, esta 

dissertação seu foco incide na Teoria do Comportamento Planejado e a identificação 

dos seus componentes em relação ao uso de aplicativos de carona compartilhada, 

que pode ser contemplado dentro da abordagem de mobilidade urbana, destacado 

por (Oberti & Pavesi, 2013; Pelton e Singh, 2019). 

 

2.1.3 Smart Mobility e o conceito de Mobility as a Service – MaaS 

 

Quando é feita a referência sobre mobilidade urbana não há como pensá-la de 

forma excludente e não acessível a todos. Para Alves (2014), esta deve ser 

entendida como a facilidade de deslocarem-se pessoas e bens dentro de um espaço 

urbano independente do meio de transporte que venha a ser utilizado. Quando se 

aborda o tema de mobilidade urbana é necessário levar em consideração a 

infraestrutura viária, sistemas, meios e modos de transporte que fazem parte desta. 
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A Política Nacional da Mobilidade Urbana Sustentável estabelecida pelo Ministério 

das Cidades define a mobilidade urbana como, 

um atributo associado às pessoas e aos bens; corresponde às diferentes 
respostas dadas por indivíduos e agentes econômicos às suas necessidades 
de deslocamento, consideradas as dimensões do espaço urbano e a 
complexidade das atividades nele desenvolvidas (Brasil, 2004, p. 13). 

 

Além de um sistema acessível a todos e uma maior facilidade no transporte e 

deslocamento de bens e mercadorias, existe a pressão mundial de empresas 

particulares e órgãos de governo sobre a questão do meio ambiente e a redução da 

emissão de gases contaminantes, ruído e poluição do ar e um sistema mais 

produtivo que leve em consideração o meio ambiente. Um sistema de transportes 

que seja flexível e eficiente é fundamental para o desenvolvimento de mobilidade 

urbana possibilitando um crescimento econômico eficiente com a melhoria de 

qualidade de vida dos cidadãos. No decorrer dos últimos anos o modelo Mobility as 

a Service – MaaS considerado mais eficiente surgiu para fornecer serviços de 

transportes (Expósito-Izquierdo, Expósito-Márques, & Brito, 2017). 

 

O modelo denominado Mobility as a Service – MaaS, ou em tradução literal, 

Mobilidade como Serviço, em princípio utilizado na Finlândia, foi definido por Heikkilä 

(2014) como um sistema onde é fornecida uma ampla oferta de opções de serviços 

de mobilidade para clientes operadores de mobilidade, sendo estes definidos como 

empresas que compram serviços de mobilidade como transportes públicos, táxis, 

compartilhamento de carros entre outros. Ou seja, “Os serviços de mobilidade, 

referem-se aos serviços de transporte individuais que são prestados por meio de 

interfaces convenientes de operadores de mobilidade” Heikkilä, 2014, p.11). 

 

De acordo com Expósito-Izquierdo, Expósito-Márques e Brito (2017) este modelo, 

logo foi aceito mundialmente. E ainda, a Mobilidade como Serviço – MaaS, não é 

apenas mais um aplicativo, mas sim, outra maneira para ofertar e consumir 

mobilidade. Este tipo de serviço engloba todas as formas de transporte e não faz 

distinção entre serviços públicos ou privados, unificando e padronizando o tipo de 

transporte. Dois fatores são fundamentais para a Mobilidade como Serviço: a 

orientação para serviços baseada no fato de que os usuários não desejam 

propriedade e sim fazer uso das funcionalidades oferecidas pelo serviço ou produto 
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(Toffel, 2008), e a Economia compartilhada, no que se refere a compartilhar 

produtos ou serviços sem a posse dos produtos ou recursos para si mesmo. 

(Hamari, Sjöklint, & Ukkonen, 2016). 

 

Quando o desenvolvimento de tecnologia, manutenção e economia compartilhada 

são reunidos, é possível um modelo de transporte comum a todos os meios através 

de uma interface que permite o agrupamento de serviços utilizados pelo usuário em 

pacotes de mobilidade. O modelo de Mobilidade como Serviço – MaaS tem como 

visão o agrupamento de serviços de transporte de uma forma única, cooperativa e 

interconectada fornecendo ao usuário serviços de mobilidade, através da criação de 

um sistema de operadoras e provedores de serviços. (Song, Srinivasan, Sookoor. & 

Jeschke, 2017). 

 

Quanto ao conceito de Mobilidade como Serviço (Mobility as a Service - MaaS), os 

aplicativos de carona, se apresentam como uma alternativa eficiente de transporte, 

onde, de acordo com Alves (2014) a mobilidade está ligada a facilidade de deslocar 

pessoas e bens dentro de um espaço urbano independente do meio de transporte 

que venha a ser utilizado, sendo que esta pode ser oferecida por uma variada gama 

de opções de deslocamento. Dentro deste conceito, os aplicativos de carona 

participam com mais uma opção no grupamento de serviços e transportes 

permitindo ao usuário mais mobilidade através de um sistema de operadoras e 

provedores de serviços. 

 

 2.1.4 Smart Mobility e a realidade brasileira 

 

O Brasil vem passando por uma grande modificação no que se refere aos padrões 

de mobilidade urbana. Até novembro de 2019, de acordo com a Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) foi licenciado um 

total de 2.744.484 veículos, incluindo-se veículos leves, caminhões e ônibus no país. 

O tempo médio que o brasileiro gasta em seu deslocamento é de duas horas e vinte 

oito minutos, de acordo com pesquisa feita pela Confederação Nacional dos 

Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito (iTransport, 2019). 
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Não se trata apenas a perda de tempo, há perdas significativas na economia do 

país, onde estudo elaborado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – 

FIRJAN, em 2018, revelou que o valor estimado deixado de ser produzido na 

economia brasileira nos deslocamentos feitos em 37 áreas metropolitanas do país, 

foi de R$ 111 bilhões. O tempo médio perdido corresponde a 114 minutos do 

deslocamento casa-trabalho-casa de 17 milhões de trabalhadores. De acordo com 

Rolli (2019) esse levantamento apontou 4 cidades com maior perda de tempo em 

deslocamento: Rio de Janeiro (141 minutos), São Paulo (132 minutos), Salvador 

(128 minutos) e Belo Horizonte (125 minutos).  

 

Por sua vez Carvalho (2016), compreende que os desafios da mobilidade urbana no 

Brasil estão relacionados ao desenvolvimento das cidades, pois 85% da população 

vive em centros urbanos, concentrando cerca de 45% da população em grandes 

cidades. O autor cita como desafios:  

 

I. Expansão das cidades se dá para áreas cada vez mais afastadas e o 

custo de deslocamento entre casa-trabalho-casa passa a ser alto;  

II. Investimentos em infraestrutura para deslocamento, com valores 

incompatíveis de acesso com o poder aquisitivo da população de baixa 

renda;  

III. Dificuldades que cidades e estados enfrentam para acessar linhas de 

financiamento mais atrativas;  

IV. Envelhecimento da população e a gratuidade do transporte;  

V. Aumento do transporte individual, onde os ônibus que atendem 90% 

da população tiveram uma redução de 25% de sua demanda 

(Carvalho, 2016).  

 

Carvalho (2016) ainda ressalta que as famílias brasileiras gastam mais em 

transporte privados do que públicos, independentemente de sua faixa de renda. 

Além destes fatores. Ademais o aumento no índice de mortalidade no trânsito e o 

aumento das emissões de gás carbônico na atmosfera são recorrentes no país. 

 

O impacto da tecnologia na qualidade dos serviços, a mobilidade urbana e o trânsito 

são apontados em primeiro lugar tanto em estudos de Cunha (2016) como também 
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no relatório “Smart Cities, transformação de cidades” para os sujeitos entrevistados 

neste relatório para que se possa desfrutar de uma mobilidade mais eficaz e 

ecológica, destacou-se melhorias no transporte público, incentivos ao uso de carros 

ecológicos e elétricos, bicicletas e transporte público, infraestrutura para mobilidade, 

gestão do trânsito, redução de carros particulares e conscientização dos cidadãos 

concomitantemente.  

 

Para Araújo (2019), o conceito sobre a regulação da Mobilidade como Serviço 

(MaaS), é ainda incipiente existindo poucos trabalhos realizados a respeito do 

assunto. Além disso, existe uma pressão das empresas de transporte convencionais 

sobre este modelo que, segundo Orrico-Filho, Aragão e Santos (2008), são 

decorrentes da concentração do mercado em oligopólios responsável por envolver 

as autoridades e as políticas de regulamentação. 

 

O crescimento do sistema de Mobilidade como Serviço (MaaS) faz parte de uma 

renovação destas regulamentações onde novas oportunidades podem surgir para 

que sejam definidas novas estratégias e integração intermodal com mais eficiência 

(Araújo, 2019). Mesmo assim, ainda se nota a pressão política das empresas de 

transporte convencionais atuantes no mercado. 

 

É necessário que seja desconstruída a ideia de serviços competitivos nos 

transportes públicos, já que este pode ser planejado para uma abrangência maior 

não só econômica como social. Os primeiros passos no Brasil começam a ser dados 

em São Paulo e Fortaleza onde as regulamentações de patinetes e bicicletas 

compartilhadas exigem a possibilidade de integração com o bilhete de transporte 

público (Araújo, 2019). 

 

Quando há a conjunção de regulamentações e subsídios cria-se condições 

fundamentais para o desenvolvimento de pontos fortes em um sistema de 

Mobilidade como Serviço (MaaS). (Smith, Sochor, & Karlsson, 2018; Melo, Andrade 

& Brasileiro, 2018). Vale ressaltar que, na perspectiva de Araújo (2019), embora a 

regulamentação por aplicativos ainda seja realizada de forma tímida, O Brasil tem 

experiência em transformações de mercado através da introdução de novas 

tecnologias. 
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2.2 Plataformas digitais 

 

O uso da tecnologia é imprescindível para que as cidades acompanhem os ritmos de 

crescimento e transformação cada vez maiores de forma que atendam às 

necessidades e expectativas de seus habitantes. As pessoas têm um papel 

importante no momento em que recebem os benefícios e são participantes das 

transformações nas Smart Cities a partir do uso de aplicativos móveis e plataformas 

que facilitam cada vez mais o monitoramento e a colaboração com as políticas de 

mobilidade urbana. (Buskela et al., 2016). 

 

Oberti e Pavesi (2013), já citados anteriormente, atribuem o crescimento do uso e do 

termo Smart City relacionado grande aumento do uso de celulares e internet entre 

os cidadãos. Nestes dois aspectos, o surgimento e o uso de aplicativos e o aumento 

do uso de celulares, permite que as plataformas digitais se tornem parte 

fundamental para o conceito e aplicação da Mobilidade como Serviço. 

 

Relacionado a esses serviços também está o conceito de duas faces. Ele já existia 

quando refinarias e fabricantes de automóveis, por exemplo, vinculavam motoristas 

a postos de abastecimento em uma rede bem estabelecida (Eisenmann, Parker & 

Alstyne, 2006). Porém, graças aos avanços tecnológicos e o uso cada vez mais 

intenso de celulares, as redes de duas faces atuais foram modernizadas e 

incrementadas através das plataformas, vinculando os usuários a redes e 

aplicativos, o que é corroborado por Oberti e Pavesi, sete anos depois, em 2013. 

 

Para Rogers (2017), plataforma como modelo de negócio surge a partir das teorias 

econômicas preconizadas por Rochet e Tirole (2003) e publicada no Journal of the 

European Economic Association relacionadas a mercados bilaterais e o artigo 

Strategies for Two-Sided Markets de Eisenmann, Parker e Alstyne (2006) no qual os 

autores definem plataformas como produtos e serviços que unem usuários em redes 

que atendem aos dois lados fornecendo estruturas e regras que facilitam a 

transação entre estes grupos. Na cadeia de valor tradicional o valor se move da 

esquerda para direita, onde a esquerda da organização é custo e a direita se refere 

a receita pois, nesta configuração os papéis são distintos, ficando cada um do seu 

lado. Em redes bilaterais a plataforma incorre em custos para atender ambos os 

https://hbr.org/search?term=thomas%20r.%20eisenmann
https://hbr.org/search?term=geoffrey%20g.%20parker
https://hbr.org/search?term=marshall%20w.%20van%20alstyne
https://hbr.org/search?term=thomas%20r.%20eisenmann
https://hbr.org/search?term=geoffrey%20g.%20parker
https://hbr.org/search?term=marshall%20w.%20van%20alstyne


35 

grupos e pode coletar receita de cada um, embora um lado seja frequentemente 

subsidiado, como demonstrado na Figura 2.  

 

 

Figura 2 
Cadeia de Valor Tradicional e Redes Bilaterais 
Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Eisenmann, T, Parker G., Alstyne, M. W. V. (2006) 
Strategies for Two-sided Markets. Harvard Business Review. 84(10), 92-101. Recuperado de 
https://hbr.org/2006/10/strategies-for-two-sided-markets 

 

Os dois grupos são atraídos um pelo outro, o que os economistas chamam de 

“network” ou efeito de rede. Com efeitos em ambos os lados, o valor da plataforma 

para qualquer usuário vai depender de outro grande número destes no oposto da 

rede. O valor cresce a partir do momento que as plataformas correspondem a 

demanda de ambos, o que permite então o aumento de retorno em escala 

(Eisenmann, Parker & Alstyne, 2006). 

 

Para Osterwalder e Pigneur (2010), um modelo de negócios descreve a lógica de 

como uma empresa cria, entrega e captura valor. Uma plataforma digital é um 

modelo de negócio que pode ser denominado padrão de negócios de dois lados ou 

multilateral. Desse modo podem existir dois ou vários segmentos de clientes, que se 

interagem usando a mesma plataforma.  

 

Para Sakuda (2016), plataformas digitais são aquelas que fazem uso de meios 

digitais para promover o relacionamento entre atores, apresentando duas funções 

desenvolvimento/operações e distribuição/consumo. Para o autor, as plataformas 

são constituídas pelos seguintes componentes: Componentes comuns – hardware, 

software, serviços e a arquitetura dos componentes e Regras – empregadas pelos 
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usuários da rede na maioria de suas interações, normas, protocolos, políticas e 

contratos. As interações estão sujeitas a efeitos de rede (Sakuda, 2016). 

 

Existem três funções principais:  

 

I. Fornecedores de plataformas – mediadores das interações dos 

usuários da rede;  

II. Patrocinadores da plataforma – os detentores de tecnologia da 

plataforma que podem determinar quem pode participar em qual papel; 

e 

III. Fornecedores de componentes da plataforma – que ofertam produtos 

e serviços. 

 

Alamyar (2017), enumera vários termos utilizados como metáforas por diversos 

estudiosos para descrever o fenômeno da economia de plataforma: economia 

compartilhada/sharing economy; economia colaborativa/collaborative economy; 

economia gig/gig economy; e colabores contratados por projetos utilizam: economia 

de demanda/on-demand economy; a malha/the mesh e capitalismo de 

plataforma/platform capitalism.  

 

O primeiro relato referente à economia de plataforma foi dado por Botsman & 

Rogers (2011) onde os autores denominam o fenômeno de consumo colaborativo, 

destacando seu grande potencial para a utilização de ativos ociosos, e explicam: 

isso aumentaria simultaneamente a eficiência econômica, sustentabilidade ambiental 

e a conexão com as pessoas e comunidades. 

 

Por sua vez Chase (2015), compreende que a capacidade excedente é o 

combustível de baixo custo que faz com que a criação de uma plataforma valha a 

pena. Ademais existem três maneiras, de acordo com o autor, para que estas 

plataformas usem esta capacidade excedente: Decompor esta capacidade, ou seja, 

avaliar a capacidade ociosa; agregar a capacidade excedente e abrir a capacidade 

excedente permitindo que os cocriadores, que neste caso são os usuários através 

de suas sugestões e interações, que podem vir a influenciar novas ideias, 

processos, produtos e serviços totalmente novos (Chase, 2015).  
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Nota-se aqui a relação com as definições dos tipos de evolução conceitual de Smart 

Cities desenvolvida por Cohen (2015), e citada anteriormente onde o autor destaca 

três gerações denominadas Smart Cities 1.0, Smart Cities 2.0 e Smart Cities 3.0., 

sendo este último onde os cidadãos participam de um processo de cocriação 

passando a serem agentes ativos e idealizadores de processos de inovação e 

melhoria de qualidade de vida, embora seja o menos comum, em se tratando de 

cidades inteligentes.  

 

O conceito de “economia compartilhada”, originalmente denominado por Chase 

(2015) tornou-se um termo mais utilizado popularmente e funciona como um 

conceito abrangente para uma gama cada vez mais ampla de mercados e atividades 

que incluem organizações particulares orientadas para o lucro, como iFood, Uber e 

tantas outras, bem como aquelas sem fins lucrativos como órgãos governamentais, 

instituições de saúde, transporte público, bibliotecas, atividades voltadas para o 

cidadão e a comunidade, visando o bem estar e a qualidade de vida das pessoas, 

de acordo com Alamyar (2017) e Frenken e Schor (2017). Na Tabela 1, 

exemplificam-se vários segmentos de empresas, se utilizando de negócios em 

plataforma. 

 

Tabela 1 
Empresas e segmentos de negócios em plataformas 

Empresa/negócio Plataformas 

Varejo Taobao, eBay, Amazon Marketplace   

Mídia YouTube, Forbes.com   

Propaganda Google, Baidu, Craigslist   

Finanças PayPal, Kickstarter, Alipay   

Jogos Xbox, PlayStation   

Computação móvel iOS, Android, Xiaomi   

Software de negócios SAP, Salesforce  

Utensílios domésticos Philips, Nest   

Hospedagem Airbnb, TripAdvisor   

Transportes Uber, Didi Kuaidi   

Educação Coursera, Udemy   

Recrutamento e seleção LinkedIn, Glassdoor   

Trabalho autônomo Upwork, Amazon Mechanical Turk   

Filantropia Kiva, DonorsChoose 

Fonte: Adaptado de Rogers (2017) Transformação digital: repensando o seu negócio para a era 
digital. São Paulo: Autêntica Business 
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De acordo com Rogers (2017) os negócios de plataforma estão em vários lugares no 

mundo. Por sua vez Eisenmann et al. (2006), apresentam quatro tipos funcionais de 

plataformas propostas de acordo com o número de lados e a identificação da 

identidade alheia:  

 

1. Plataformas de conectividade – unilaterais e identidades conhecidas 

dos agentes econômicos desejam ou esperam fazer negócios, como 

por exemplo, telefone, e-mail, entregas e companhias aéreas. 

2. Plataformas de variedades – unilaterais, mas após os agentes terem 

realizado transações. Estimulam a demanda de acordo com a 

avaliação de cada lado como cartões de crédito, Wi-Fi, sistemas 

operacionais; 

3. Plataformas de fixação de preços – multilaterais que permitem a 

usuários divulgarem preços como veículos, objetos pessoais, 

commodities, leilões e apostas; 

4. Plataformas de matching – multilaterais onde as identidades são 

conhecidas que ajudam usuários que possuem necessidades e ofertas 

diferentes, como corretores, seleção de profissionais e namoros on-

line.  

 

Dentro dos quatro tipos de plataforma enumerados por Eisenmann et al. (2006), a 

utilização de plataformas de carona compartilhadas se encaixa no conceito de 

Plataforma de Conectividade, onde os agentes esperam fazer negócios, citando 

como exemplo, a maior plataforma mundial de caronas compartilhadas, a francesa 

BlaBlaCar. Na percepção de Alamyar, (2017) dentre os vários setores que foram 

beneficiados com o crescimento da economia de plataforma, o setor de transportes 

teve um impacto significativo. Em um cenário futuro, porém sem uma previsão pré-

estabelecida, por parte de Ciari e Becker (2016), as viagens particulares em 

automóveis serão substituídas por viagens de compartilhamento. Em outras 

palavras, poderá ser implementado um sistema de compartilhamento de carros 

flutuante e em larga escala. A proposição de um ecossistema para o futuro da 

mobilidade deve ser capaz de apoiar os usuários e suas escolhas sem o mínimo de 

dificuldades ou restrições. De acordo com Karim (2017), esse ecossistema baseia-se 

em três níveis de taxas de adoção das plataformas envolvendo: Nível básico de 

sistemas de compartilhamento existentes na atualidade, Conexões e tecnologias em 
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tempo real; e Reconhecimento de como os valores das pessoas estão mudando as 

realidades econômicas e as pressões ambientais (Karim, 2017). Karim (2017) 

assume três níveis no compartilhamento de veículos, partindo da tecnologia básica 

de compartilhamento, onde esta dissertação se atém, passando por carros elétricos 

e tecnologias totalmente autônomas. O autor propõe um quadro social emergente de 

adaptação e teste do ecossistema de mobilidade, a partir de várias possibilidades de 

compartilhamento, como pode ser visto na Figura 3, que expande para praticamente 

todos os setores da sociedade e suas formas de transporte de pessoas e objetos, 

por meio da criação de um ecossistema inovador de mobilidade. 

 

 

Legenda: Em fase e em Teste 
 

 Atual e Melhorada 
 Em Parceria 
 Em teste 
 Em exploração 

Figura 3 
Quadro social emergente de adaptação e teste do ecossistema de mobilidade 
Karim D. M (2017) Criando um ecossistema de mobilidade inovador para áreas de planejamento 
urbano. In: Meyer G., Shaheen S. (eds) Disrupting Mobility. Notas de aula sobre mobilidade. Springer, 
Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51602-8_2 
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Conforme já dito por Oberti e Pavesi (2013), o aumento do acesso tecnologia e aos 

celulares inteligentes foi fundamental para o desenvolvimento crescente das 

plataformas. Para Shaheen, Cohen, Zohdy e Kock (2016) as pessoas fazem cada 

vez mais uso de aplicativos para uma ampla gama de ofertas de serviços. Os 

smartphones representam uma das inovações mais importantes do século XXI. Os 

autores enumeram quatro tipos de aplicativos se destacam, sendo estes, (I) 

aplicativos de mobilidade, (II) aplicativos de veículos conectados, (III) aplicativos 

para estacionamento (IV) serviços de rede de correio e entregas. 

 

Diversos fatores influenciam as pessoas na maneira de pensar em temos de 

mobilidade incluindo mudanças demográficas (pessoas no Brasil estão morando 

mais longe de grandes centros das cidades, por exemplo), melhorias no roteamento 

(como Waze), uso de tecnologias em nuvem, redes sem fio mais rápidas e com 

capacidade de maior de banda e maior conscientização sobre fatores ambientais 

(Shaheen, Cohen & Martin, 2017) 

 

Consumidores de mobilidade fazem cada vez mais uso deste recurso para 

planejarem suas viagens e deslocamentos com o objetivo de economizarem tempo e 

dinheiro, incentivos e gameficação, ou seja, o uso dos aplicativos incentiva aos 

usuários interagirem entre si e com a plataforma para obtenção de vantagens e 

bônus (Shaheen, Cohen & Martin, 2016). Para estes consumidores, os aplicativos 

oferecem acesso imediato a informações atualizadas a todo o momento, que até 

então não estavam disponíveis, onde o planejamento dos deslocamentos passou a 

ser mais conveniente com a possibilidade de agregar diversos modais em suas 

opções de comparações de rotas, valores, horários de partida e custos.  Para os 

serviços públicos, o uso de aplicativos auxilia no gerenciamento das redes de 

transporte urbanas, assim como informar aos cidadãos condições de tráfego, 

ocorrência de acidentes, congestionamentos, desvios de rota e horários. Shaheen, 

Cohen e Martin (2016). Um exemplo da utilização destes recursos proporcionados 

por aplicativos pode ser visto em Belo Horizonte como o BH Metrô, BHBus+ que 

informam as rotas e horários de metrô e ônibus aos usuários de transporte coletivo. 

 

Novas interfaces de hardware incluindo computação na nuvem, Bluethooth Low 

Energy -BLE, (Figura 4) tecnologias que permite a comunicação com vários usuários 
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por meio de sinais enviados aos smartphones informam as pessoas de suas rotas, 

tarifas ou horários de partida de ônibus, bem como realizar transações. No aeroporto 

de São Francisco, nos Estados Unidos, esta tecnologia é utilizada para ajudar no 

deslocamento de passageiros deficientes visuais (Lowensohn, 2014). Outro recurso 

favorável é chamado de Near Field Communications (NFC), comunicação de área 

próxima (Trad. Livre) onde os smartphones se conectam com tags (etiquetas) para 

troca de dados, pagamentos, passagens de ônibus, cartões de acesso, como 

ilustrado nas Figura 5. 

 

  

Figura 4 
Uso de Near Bluethooth Low Energy 
(BLE), para ofertas de produtos 
Fonte: Lowensohn, J. (2014). Sistema de farol de 
teste do Aeroporto de São Francisco para 
viajantes cegos. The Verge. Recuperado de 
https://www.theverge.com/2014/7/31/5956265/sa
n-francisco-airport-testing-beacon-system-for-
blind-travelers 

Figura 5 
Uso de Near Field Communications 
(NFC) 
Fonte: Recuperado de 
https://www.techspot.com/guides/385-everything-
about-nfc/ 

 

Estas tendências e tecnologias inovadoras permitem um grande número de usos e 

funções transformando a maneira de como os usuários estão interagindo com os 

aplicativos de mobilidade, tanto nos setores privados quanto nos serviços destinados 

à população, permitindo uma variedade de troca de dados, que são citados por 

Shaheen, Cohen et al. (2016): 

 

➢ Uso abrangente de dados, como, por exemplo, Google Maps que 

agrega diversos tipos de informações coletadas de satélites, sensores 

de tráfego, interações com usuários destinadas a melhorar as 

informações para deslocamento em vias públicas e rodovias; 
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➢ Aumento da troca de dados entre os serviços, que se utiliza destas 

informações de múltiplas fontes de prestadores de serviços, tendo 

como exemplo o Google Now que pode combinar os dados de 

calendário com as melhores rotas para o usuário por meio da 

combinação de dados de outro prestador de serviços; 

➢ Desagregação funcional: os aplicativos estão se tornando menos 

multifuncionais ao invés de focar em uma ou duas funções principais; 

➢ Aplicativos agrupados como serviços: à medida que os dados se 

tornam mais abertos e as funções tornam novos serviços agregadores 

mais dispersos, integram-se os dados em apenas um aplicativo 

dedicado (Shaheen, Cohen et al., 2016) 

 

Estas tendências estão proporcionando uma maior integração do usuário e uma 

experiência cada vez mais customizada em todos os lugares do planeta que têm 

acesso a estas novas tecnologias (Shaheen, Cohen et al., 2016). Na visão de Araújo 

(2019), embora a regulamentação por aplicativos ainda seja realizada de forma 

tímida, O Brasil tem experiência em transformações de mercado por meio de da 

introdução de novas tecnologias (Tabela 2). 

 

Tabela 2 
Aplicativos mais baixados no primeiro trimestre de 2020 

Aplicativos Descrição 

Tik Tok 
Rede social e compartilhamento de vídeos de 
curta duração 

Whatsapp Aplicativo de mensagens 

Facebook Rede social 

Instagram Aplicativo de imagens 

Facebook Messenger Aplicativo de mensagens 

Likee 
Rede social de edição e compartilhamento de 
vídeos de curta duração 

Snapchat Rede social 

SHAREit Compartilhamento de arquivos 

Netflix Transmissão de vídeos 

Spotfy Transmissão de músicas 

Fonte: Cardoso, B. (2020). TikTok, WhatsApp e Facebook são os apps mais baixados de 2020 até 
agora. Recuperado de https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/04/tiktok-whatsapp-e-facebook-sao-
os-apps-mais-baixados-de-2020-ate-agora.ghtml 

 

Ressalta-se que este ranking não inclui nenhum dos aplicativos voltados à 

mobilidade urbana, sendo todos voltados às redes sociais.  
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2.3 Aplicativos de carona no Brasil  

 

Um estudo realizado em 2017 pela empresa Kantar TNS, uma multinacional de 

pesquisas que atua em mobilidade e estudos automotivos, mostrou que os 

aplicativos estão mudando fundamentalmente a forma de como estão sendo 

realizados os deslocamentos urbanos. Realizado com mais de 24 mil pessoas, em 

19 áreas urbanas de diversos países, incluindo o Brasil nas cidades de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Curitiba, concluiu que 75% dos moradores de áreas urbanas usam 

aplicativos para organização e orientação de seus trajetos. Em torno de 27% das 

pessoas entrevistadas dirige menos hoje do que há seis meses, quando o estudo foi 

realizado. No Brasil, este percentual chega a 37% no Rio de Janeiro e a 36% em 

São Paulo. Paralelamente, outro dado interessante a ser abordado é que 13% dos 

respondentes das zonas urbanas declararam serem usuários de aplicativos de 

carona (Candeias, 2017). 

 

Existem no Brasil diversas pesquisas científicas que abrangem especificamente o 

tema de carona colaborativa. Figueira (2015) realizou um estudo de caso com 16 

empresas do sudeste que realizam serviços de compartilhamento de trajeto ou 

carona. Quando realizado, as 16 empresas listadas estavam em operação, porém, 

em 2020, apenas dois aplicativos estão ainda ativos. O estudo de Figueira (2015) 

não se refere à Teoria do Comportamento Planejado e está relacionado a iniciativas 

de compartilhamento de trajetos no Brasil, economia de baixa emissão de carbono e 

buscar, através de comparação, a empresa líder de mercado neste setor da 

economia colaborativa, não se atendo ao lado comportamental do usuário. 

 

Para Figueira (2015) a carona pode ser entendida como uma viagem gratuita em 

qualquer tipo de transporte ou veículo, cabendo ao usuário, doar ou não uma 

quantia em dinheiro ao motorista, sendo esta voluntária, não podendo ser 

caracterizada como pagamento. Ainda para o autor há uma barreira cultural no 

Brasil com a relação que o proprietário tem com seu veículo. 

 

O compartilhamento de trajeto cria uma identidade de grupo social. Este é o mesmo 

tipo de identidade que muitos motoristas particulares associam com a compra de 

uma marca de veículo. De acordo com Bourdieu (1969), a identidade e a distinção 
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se constituem nos dois aspectos que determinam a adesão de um estilo de vida e, 

neste caso, o uso de aplicativos de carona compartilhada.  

Ser um “caroneiro” reflete mais do que apenas um desejo de viajar a baixo 
custo, mas também de encontrar pessoas que pensam da mesma forma. 
(Figueira, 2014, p. 14) 

 

Para Petzhold e Lindau (2017), a carona consiste no uso compartilhado ao contrário 

do uso de veículo particular, para transporte em horários alternativos, de pico de 

trânsito, deslocamento para trabalho e outras necessidades, onde as despesas são 

divididas. Para isso, é preciso delinear um perfil de mobilidade dos interessados que 

contenham os horários de deslocamento, localização, dias de atividade profissional, 

endereços da residência, a disponibilidade de compartilhar a direção e demais 

fatores que poderão conter informações úteis ao compartilhamento. Desta forma, 

estas informações cruzam os dados dos interessados e é feito o contato para o 

compartilhamento. 

 

Park, Chen e Akar (2018) evidenciam através de um estudo que as razões 

preponderantes que direcionaram os motoristas a compartilhar a carona estava no 

valor da conveniência e nas chances de maior socialização proporcionada pela 

carona, bem como a redução de custos. Na percepção daqueles que utilizam a 

carona, está a percepção de segurança, das variadas opções disponíveis e a 

economia, já que não teriam que gastar com estacionamento. 

 

Sundfeld e Rosilho (2019), referem-se a carona como uma associação lícita e 

pontual entre cidadãos. Pontuam os autores que, 

viagens por carona são ajustes para deslocamentos conjuntos, comunhão de 
esforços entre pessoas (envolvendo bens, recursos, atividades ou 
prestações) para a consecução de fim comum (realizar deslocamentos para 
determinados locais ou regiões). (Sundfeld & Rosilho 2019, p. 61). 
 

Ao contrário de aplicativos como Uber, 99Táxi, Cabify entre outros, os aplicativos de 

carona se diferenciam por não buscarem atrair motoristas em busca de atividades 

que geram lucro.  Neste caso, o usuário traça sua rota e os algoritmos do aplicativo 

se encarregam de encontrar usuários que estejam no caminho. Caso haja o 

interesse das partes, a carona é efetivada e é calculado o valor por meio do próprio 

algoritmo do aplicativo.  Além destes fatores, uma pesquisa realizada pela Deloitte e 
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publicada no site “Acrítica”, mostrou que 65% dos jovens preferem usar aplicativos 

de mobilidade a comprar um automóvel. De acordo com um dos entrevistados: “Não 

preciso pagar IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), e nem 

ter dor de cabeça na hora de estacionar. Além disso, com os aplicativos você 

contribui para a renda de alguém (Beatriz, 2020) 

 

2.4 Comportamento do consumidor 

 

A partir do final da década de 50 é iniciado o estudo do comportamento do 

consumidor, constituindo-se uma linha de pesquisa de grande significância para o 

Marketing. Seu entendimento possibilita desenvolver estratégias e ações visando a 

construção de relacionamentos e a conquista da satisfação de várias necessidades 

de consumo (Lopes & Silva, 2011).  

 

Entender o comportamento do consumidor é a primeira responsabilidade dos 

profissionais que atuam na área de marketing, pois este poderá desenvolver seu 

trabalho a partir do planejamento estratégico, a sua implantação, e o controle das 

atividades táticas e estratégicas com o objetivo de criar valor para o consumidor e 

stakeholders. (Limeira, 2008, p. 18).  

 

Atualmente os caminhos da produção e do consumo se diferenciam daquele onde o 

comportamento do consumidor teve sua base. Se comparados com o século 

anterior, estes são menos prescritivos, mais dinâmicos e contextualizados. Até então 

as oportunidades e limitações estavam nas mãos dos profissionais de marketing. A 

maior participação dos consumidores, através do acesso à tecnologia, acesso a 

informação e suas interações nas redes sociais fizeram com que estes passassem a 

se preocupar cada vez mais com todo o processo produtivo, de seu início até o 

consumo e como isso os afeta e a sociedade. Os consumidores passaram a ser 

mais interativos e construtores deste processo. (Szmigin, 2003). Ainda para a 

autora, o significado de possuir bens e serviços é um processo normal e natural, 

mas nesta nova realidade não se pode contar apenas com isso. Este fato pode se 

percebido na visão de Beckmann (2020) onde já se percebe um distanciamento de 

modelos econômicos tradicionais. 

A economia compartilhada surge dentro deste contexto definida por Botsman e 
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Rogers (2010) como uma atividade baseada em ponto a ponto para se obter, dar ou 

compartilhar o acesso a bens e serviços, coordenado por serviços online baseados 

na comunidade. 

 

Este novo comportamento híbrido (fornecedor, produtor e consumidor), é embasado 

pela colaboração online, prazer, incentivo econômico, reputação e autorrealização. 

(Hamari, Sjöklint & Ukkonen, 2015). 

 

Para Kozinets (1999) os consumidores recorrem através das redes sociais e do 

compartilhamento, para recuperar informações sobre produtos e serviços em vez de 

fontes sociais. Neste caso, o papel do marketing e sua influência no comportamento 

do consumidor é reduzido, enquanto o papel dos usuários passa a ser mais 

valorizado onde este é induzido a ser um consumidor, fornecedor, e um produtor ao 

mesmo tempo. 

 

Hamari, Sjöklint e Ukkonen (2015) propõem quatro categorias que influenciam o 

comportamento destes novos consumidores: sustentabilidade, prazer, reputação e 

benefícios econômicos. 

 

No que se refere à sustentabilidade, os autores citam que estas estão relacionadas 

a normas e ideologias e consideradas motivações intrínsecas. O prazer também 

está relacionado a esta forma este tio de motivação, pois este se origina da própria 

atividade de compartilhamento. As redes sociais são elaboradas de forma a 

promover o relacionamento e assim o prazer de dividir as opiniões entre seus 

participantes. Já a reputação se apresenta como um fator externo importante de 

motivação na determinação da participação em comunidades, na criação de laços 

em comunidades e outras atividades de colaboração on-line, compartilhamento de 

informações. Ao se obter reputação, motiva-se o compartilhamento, segundo 

Hamari, Sjöklint e Ukkonen (2015). Os benefícios econômicos estão relacionados ao 

comportamento de maximização da utilidade, a partir do momento em que o 

consumidor substitui a propriedade exclusiva de mercadorias com custos mais 

baixos ou outras opções dentro dos serviços e produtos oferecidos em um ambiente 

de economia compartilhada. Somem-se a isso, os incentivos usados para influências 

positivas e negativas para influenciar o comportamento destes consumidores. Mais 
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um aspecto relevante pode ser ressaltado no aspecto econômico pertinente a 

economia de tempo e dinheiro que influenciam positivamente as atitudes em relação 

a economia compartilhada e as intenções dos indivíduos a participarem dela. 

 

Em pesquisa mais recente, Ferraz e Francisco (2018) revelaram que na economia 

colaborativa os benefícios emocionais são mais fortes que os benefícios emocionais 

são mais fortes que os racionais, o que corrobora a abordagem de Hamari, Sjöklint e 

Ukkonen (2015) que denominam este lado emocional como prazer. 

 

Financeiramente também há concordância entre os autores referente aos aspectos 

financeiros. Ferraz e Francisco (2018) confirmam que a possibilidade de redução de 

custos e o ganho monetário têm influência positiva no comportamento dos 

participantes da economia compartilhada, da mesma forma que Hamari, Sjöklint e 

Ukkonen (2015). 

 

Alusivo à reputação, há também a concordância entre os autores, uma vez que uma 

boa imagem/reputação influenciam positivamente a adesão a serviços colaborativos. 

 

Na perspectiva de Lamberton (2016), através do compartilhamento, o 

comportamento do consumidor sofre influência a partir do momento que este pode 

potencializar sua utilidade pessoal se comparado com a propriedade exclusiva. 

Neste caso, vê-se a relação desta abordagem com a perspectiva de Kozinets (1999) 

que cita a importância papel dos usuários e sua maior valorização onde este passa a 

ser fornecedor, produtor e consumidor. 

 

Outros fatores a serem considerados no comportamento do consumidor dentro da 

economia compartilhada são alusivos ao tema da utilidade. Para Lamberton e Rose 

(2012) a "utilidade de transação" se refere ao valor do negócio percebido em um 

sistema de compartilhamento e a ausência de limitações no uso do produto em um 

sistema de compartilhamento. Para os autores, existem quatro dimensões de 

utilidade, sendo a primeira delas relacionada à sua própria utilidade e percebida 

como uma transação normal de propriedade; as fontes relacionadas à flexibilidade, 

onde não há limites no uso de produtos ou serviços dentro de uma estrutura de 

compartilhamento; na utilidade social levam-se em consideração os ganhos e 
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benefícios associados ao compartilhamento e a aprovação dos grupos de referência, 

que neste caso são citados por Ajzen (1991) na Teoria do comportamento Planejado 

como um dos pilares de sua teoria. Por fim, Lamberton e Rose (2012) enumeram a 

utilidade moral, concernente aos interesses dos consumidores em comportamentos 

voltados para a sustentabilidade e fatores pró-sociais. 

 

Outra abordagem referente ao comportamento do consumidor relacionada à 

economia colaborativa também foi destacada pelos autores supracitados quando há 

a percepção de escassez por parte dos consumidores, o que os impele a uma 

propensão maior de compartilhamento, mesmo quando os custos, utilidade, , 

subestabilidade e conhecimento são contabilizados. 

 

Em uma sociedade onde consumidores desempenham papéis híbridos de 

fornecimento, produção e consumo, o uso constante de smartphones, 

computadores, notebooks e tablets permitem aos profissionais de marketing se 

beneficiar ainda mais em suas análises utilizando Big Data e Inteligência Artificial no 

sentido de ter uma maior abrangência na coleta e análise de dados 

comportamentais tanto em redes sociais quanto em ações de consumo (Content, 

2019). Desta forma, o estudo do comportamento do consumidor aliado a estes 

novos recursos permite uma ampla abordagem e uma análise mais profunda nas 

ações envolvidas para consumo, uso e descarte de produtos e serviços e melhores 

orientações para o planejamento de estratégias de marketing pelos profissionais da 

área. 

 

Na visão de Schiffmann e Wisenblit (2015), esta vantagem reside em estratégias de 

posicionamento mais assertivas de forma que as plataformas relacionadas a 

economia compartilhada criem uma imagem e identidade distintas para seus 

produtos, serviços e marcas na mente dos usuários. 

 

2.5 Teoria do Comportamento Planejado 

 

Esta dissertação está alicerçada na Teoria do Comportamento Planejado de (TCP) 

de Ajzen (1991), que se tornou uma estrutura para explicar e prever o 

comportamento em uma grande variedade de domínios que geraram vários estudos, 
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artigos, dissertações e teses nas mais variadas áreas e idiomas ao longo do tempo e 

em diversos idiomas. 

 

Uma das características do modelo de TCP é que seus construtos podem ser 

desenvolvidos e aplicados em várias áreas e temas e pode ser facilmente aplicado 

ou generalizado para cada contexto. Ele é específico para cada abordagem 

desejada (Ajzen & Fishbein, 2011). Nesta dissertação foi escolhida Teoria do 

Comportamento Planejado para explicar o uso de aplicativos de carona por um 

grupo de indivíduos composto por homens e mulheres com idades entre 16 e 35 

anos. 

 

Os autores citam que diversos pesquisadores tem a opinião que a abordagem do 

comportamento humano é extremamente complexa compreendendo diversas 

variáveis como fatores demográficos, características de personalidade, e outros 

fatores situacionais que devem ser levados em consideração quando do estudo do 

comportamento humano. Desta forma, parece então que o estudo do 

comportamento social humano é algo complexo, onde cada tipo de comportamento 

necessita de um conjunto único de abordagens, com construtos exclusivos. Ajzen e 

Fishbein (2011), no entanto, apresentam uma abordagem contrastante, onde, para 

estes, o comportamento social não se apresenta de maneira complicada e que 

indivíduos possuem tipos diferentes de comportamento, da mesma forma que um 

conjunto tenha limite em seu construto para poder ser aplicado para prever e 

entender quaisquer comportamentos que sejam de interesse para pesquisa. 

 

Para Steinmetz, Knappstein, Ajzen, Schmidt e Kabst (2016) na Teoria do 

Comportamento Planejado o principal fator para o comportamento é a intenção do 

indivíduo de realizá-lo levando-se em consideração três fatores básicos: atitude, 

normas subjetivas e controle percebido. Ademais a TCP é uma extensão da Teoria 

da Ação Racional, apresentada por Ajzen e Fishbein (1975).  

 

Nesta abordagem os autores explicitam que a intenção é proveniente de dois tipos 

de crença, assentadas em comportamentais e normativas. Soares-Júnior, Zucoloto e 

André (2017), apontam que a crença se manifesta subtendida na Teoria da Ação 

Racional, influenciando a atitude tratando das possíveis relutâncias no 
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comportamento. Já a crença normativa, se refere ao anseio do comportamento 

percebido por outros indivíduos da sociedade em função da pressão social. 

 

Agregadas às crenças normativas e a motivação do indivíduo determinam-se as 

normas subjetivas. Isto posto, “as crenças sobre si e sobre o ambiente em que vive 

afetam a intenção e, consequentemente, o comportamento humano.” (Soares-Júnior 

et al., 2017, p. 3). 

 

Ao apresentarem a Teoria da Ação Racional, há 45 anos, Ajzen e Fishbein (1975) 

disponibilizaram um quadro conceitual que pudesse abranger a multitude de 

construtos teóricos usados para explanar comportamentos relacionados às áreas de 

saúde e segurança, política, marketing, meio ambiente, locais de trabalho e diversas 

outras áreas onde cientistas sociais desenvolvem suas atividades de pesquisa. 

 

Antes da abordagem especifica sobre a TCP, é importante levar em consideração a 

elucidação de Ajzen e Fishbein (2011), no que diz respeito a interpretação 

equivocada da abordagem da Ação Racional. Em trabalhos anteriores os termos 

“ação racional” e “comportamento preditivo”, levou a muitos pesquisadores, 

erroneamente, acreditarem que os autores abordam o comportamento como algo 

racional e deliberado antes de iniciar qualquer comportamento. Predição e mudança 

de comportamento se posicionam antes de qualquer comportamento.  

 

Apesar do modelo da Teoria da Ação Racional ter sido aceito, tornou-se tema para 

questionamentos, já que as intenções e o comportamento sofrem influência de 

fatores diversos, como hábitos do passado. Na TAR, o controle do comportamento 

era apenas o reflexo da motivação para determinada forma de agir (Martins, 

Serralvo e João, 2014). 

 

A Teoria do Comportamento Planejado proposta por Ajzen (1991) se apresenta 

como uma extensão da teoria anterior, acrescentando-se a dimensão do controle 

percebido. Para o autor, o controle percebido possivelmente levará em consideração 

algumas das restrições reais que poderão ocorrer. Uma vez que as concepções do 

controle comportamental tenham razoável correspondência ao controle real, estas 

devem proporcionar informações úteis além das intenções expressas. Em entrevista 



51 

realizada por Tornikoski e Maalaoui (2019), para o International Small Business 

Journal: Researching Entrepreneurship, Ajzen define a Teoria do Comportamento 

Planejado da seguinte forma: 

 

➢ A TCP é um modelo projetado para explicar e prever o comportamento 

social humano. Na medida em que é bem-sucedido, também pode ser 

usado como uma estrutura conceitual para intervenções de mudança 

de comportamento; 

➢ Na TCP, supõe-se que a maioria dos comportamentos humanos de 

qualquer importância para o indivíduo não seja caprichosa, mas 

envolva uma medida de raciocínio e planejamento; portanto, usamos 

os termos ação volitiva e comportamento planejado. Segundo a TCP, o 

antecedente imediato ou determinante de um comportamento é a 

intenção de realizar o comportamento em questão, moderado por 

controle volitivo, ou seja, presume-se que as pessoas se comportam 

de acordo com suas intenções na medida em que são capazes de 

fazê-lo. A intenção, por sua vez, é determinada por três fatores: atitude 

em relação ao comportamento que representa a preferência pessoal 

do indivíduo; norma subjetiva, que é a pressão social percebida para 

realizar ou não o comportamento e controle percebido ou autoeficácia 

em relação ao comportamento, denominado controle comportamental 

percebido. Embora os três determinantes da intenção sejam 

tipicamente tratados como fatores independentes em um modelo de 

previsão linear, teoricamente, o controle comportamental percebido 

modera os efeitos da atitude e da norma subjetiva na intenção, ou 

seja, atitudes positivas e normas subjetivas levam à formação de uma 

intenção de se envolver no comportamento na medida em que as 

pessoas acreditam que são capazes de realizar o comportamento em 

questão. Além disso, espera-se que a importância relativa de atitudes 

e normas subjetivas como determinantes de intenções varie entre 

comportamentos, populações e períodos de tempo (Tornikoski, 

Maalaoui, 2019 p. 539). 
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Na Figura 6, explicita-se o modelo da Teoria de Comportamento Planejado de Ajzen 

(1991): 

 

 

Figura 6 
Teoria do Comportamento Planejado 
Fonte: Ajzen, I (2005, p.118). Attitudes, personality and behaviour. 2ed. New York: Open University 
Press. Recuperado de http://z-library.org 
 

 

2.5.1 Atitudes e traços de personalidade 

 

Para Sheth, Mittal e Newman (2001), atitudes são pré-disposições que podem ser 

aprendidas, constituídas de uma experiência por meio de um objeto ou mesmo por 

uma informação que se refira a este, para uma resposta que pode ser favorável ou 

desfavorável. O autor nomeia três implicações relacionadas a este conceito:  

 

➢ Atitudes podem ser aprendidas por meio de experiências advindas de 

um objeto ou de informações sobre este; 

➢ Atitudes são propensões e residem na mente dos indivíduos;  

➢ Atitudes suscitam respostas conscientes, pois antecedem e produzem 

o comportamento; 

 

Para Katz (1960), existem quatro funções relacionadas a atitude: 

 

➢ Função utilitária, adaptativa ou instrumental – Está relacionada ao 

princípio básico de recompensa e punição, onde o indivíduo pode 

associar estes dois princípios a um objeto no sentido de saber se este 

lhe proporcionará prazer ou sofrimento; 

Atitude

Normas

subjetivas

Controle 

percebido

Intenção Comportamento
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➢ Função defensiva do ego – Atitudes são formadas no sentido de 

proteger o indivíduo de ameaças que sejam externas ou sentimentos 

internos; 

➢ Função expressiva de valor – Atitudes que desempenham uma função 

expressiva de valor manifestam-se por serem apropriadas aos valores 

pessoais do indivíduo e o conceito de si mesmo; e 

➢  Função do conhecimento – Baseia-se na necessidade de o indivíduo 

estruturar de forma adequada seu universo;  

 

Na percepção de Solomon (2016, p. 284); Atitudes são pertinentes para análises de 

estilo de vida, onde os indivíduos têm um conjunto de atividades, interesses e 

opiniões para expressar uma identidade social específica. E ainda, Solomon  

reconhece que a atitude é uma avaliação duradoura das pessoas, sobre elas e 

acerca dos objetos e ambientes que as cercam. 

 

Ajzen (2005) define atitude como disposição do indivíduo para responder 

favoravelmente ou não a um objeto, pessoa, instituição ou evento. Embora diversas 

definições sejam das por outros autores, o ponto em comum entre a maioria dos 

psicólogos sociais está relacionado a sua natureza avaliativa, entendida como prós e 

contras, satisfatórias e insatisfatórias. 

 

Assim como os traços de personalidade, a atitude é um modelo mental presumido, 

sendo intangível por uma abordagem direta, devendo ser inferido a partir de 

respostas que sejam mensuráveis. Dada a natureza deste modelo ou construto, as 

respostas devem refletir avaliações positivas ou negativas do objeto que está sendo 

observado (Ajzen, 2005). 

 

Na Teoria do Comportamento Planejado, conforme citado por Moura, Souki, Veiga, 

Cunha e Fontes (2017), a formação de atitudes deve considerar a tanto a ação que 

resulta em sucesso quanto a que resulta em fracasso, onde estas devem ser 

consideradas, tanto positiva quanto negativamente. Essas percepções sobre as 

probabilidades de sucesso e fracasso devem refletir-se nas crenças da presença 

interna e externa de fatores que podem se constituir como facilitadores ou inibidores 

de efeitos esperados. Resumidamente, pode-se dizer que o indivíduo vai tomar 
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determinada ação em relação ao objeto se notar que as vantagens de sucesso 

superam as desvantagens de sua tentativa.  

 

Para uma melhor compreensão das funções, cognição, afeto, comportamento, a 

conceituação abordada será de Ajzen (2005), por ser a base teórica desta 

dissertação: 

➢ Função Cognitiva – nesta primeira categoria estão contidas as 

respostas que refletem percepções e pensamentos sobre o objeto de 

atitude. Respostas cognitivas de tipo não verbal são mais difíceis de 

serem qualificadas, e tais informações que são fornecidas sobre 

atitudes são de certa maneira, mais indiretas. 

➢ Função Afetiva – refere-se à categoria de respostas a contar a partir 

das atitudes que podem depreendidas com avaliações e sentimentos 

em relação ao objeto da atitude, podendo também ser distinguidas 

entre respostas afetivas verbais e não verbais. Pode-se citar como 

exemplo de respostas não verbais as expressões corporais, tais como 

expressões faciais, constrição e dilatação da pupila, batimento 

cardíaco, pressão arterial, contrição dos músculos faciais e demais 

reações do sistema nervoso. 

➢ Função Comportamental – está relacionada às propensões 

comportamentais, intenções, compromissos e ações com relação ao 

objeto de atitude. Respostas comportamentais não verbais indicam 

atitudes favoráveis ou não.  

 

Embora tais diferenças sejam relevantes, é necessário abordar também que, de 

acordo com Solomon (2016), os indivíduos variam em seu comprometimento com 

uma atitude, e o grau de comprometimento está relacionado ao seu nível de 

envolvimento com o objeto da atitude, o que denomina níveis de comprometimento 

com uma atitude.  Na maioria dos casos, as pessoas têm a propensão de considerar 

as experiências que constroem a atitudes positivas fortes. São abordados pelo autor, 

três níveis de comprometimento, neste caso, relacionados em ordem crescente de 

importância:  
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➢ Conformidade – considerado o grau mais baixo de comprometimento, 

uma atitude é formada porque ajuda a ganhar recompensas ou a evitar 

punições de outros; tal atitude é caracterizada pela superficialidade; 

➢ Identificação – ocorre quando atitudes são formadas para que o 

indivíduo seja semelhante a outra pessoa ou grupo. 

➢ Internalização – quando o nível de envolvimento é muito alto, as 

atitudes profundas são internalizadas e se tornam parte do sistema de 

valores do indivíduo. Tais atitudes são de difícil mudança, pela 

importância que representam para o indivíduo. 

 

2.5.2 Normas Subjetivas 

 

Para Ajzen e Fishbein (2010), existe um consenso generalizado que as intenções e 

ações dos indivíduos podem sofrer fortes influências do ambiente social, sendo esta 

associada ao conceito de norma social. Estas estão ligadas, de uma forma geral, ao 

que é permitido ou não em um grupo ou sociedade.  Estas normas irão variar de 

acordo com a inclinação do indivíduo em estar de acordo ou não com a influência 

sofrida pela opinião dos outros e com o tipo de acontecimento que está levando em 

questão. Assim, enquanto as opiniões de amigos e familiares podem ser relevantes, 

em outros casos, pode ser a influência de supervisores ou mesmo a sociedade 

como um todo que podem a vir influenciá-lo (Ajzen & Fishbein, 1970). 

 

As normas subjetivas fazem parte da percepção de crenças normativas individuais, 

onde o indivíduo faz uso dessas para avaliar o que deve ser feito em determinadas 

situações. Conforme Moura, Veiga, Cunha e Moura (2010) a intenção 

comportamental refere-se à opinião de outras pessoas que a pessoa considera 

relevante em relação a um determinado comportamento. 

Entende-se, todavia, que em diversos momentos as normas subjetivas podem ser 

usadas como uma medida optativa individual. (Ajzen & Fishbein, 1970). 

 

Para Boudon (2003) os expertos da escolha racional, defendem que explicar um 

fenômeno significa que este é consequência de um conjunto de juízos que devem 

ser de fácil aceitação. Para estes estudiosos a boa teoria sociológica é aquela que 

compreende todo e qualquer fenômeno social como a soma das ações individuais 
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racionais. Se visto por este prisma, de acordo com Ajzen e Fishbein (2010), as 

normas têm como função garantir que determinados comportamentos atendam não 

somente aos interesses do indivíduo, bem como ao sistema social onde este faz 

parte. Sendo assim, é coerente raciocinar que os membros de uma sociedade 

acatem as normas sociais, onde o não cumprimento a estas pode resultar em 

punição. Em outra abordagem citada pelos mesmos autores, denominada simbólica 

interacionista, acredita-se que os indivíduos almejam a busca de um significado em 

suas relações sociais. “As normas fornecem significado ao estruturar a situação e 

oferecer diretrizes sobre comportamento apropriado ou inadequado.” (Ajzen & 

Fishbein, 2010 p. 129). 

 

Uma terceira perspectiva, citada por Ajzen e Fishbein (2010) certas vezes 

denominada behaviorismo social, define normas inteiramente em termos de 

regularidades comportamentais. Karlson, (1992), denomina comportamento de 

processo de agregação, onde se presume que todos os indivíduos agem de forma 

racional. Isto significa que, se se há uma maneira racional de se agir dentro de um 

contexto de certa interação social, esta agregação irá resultar em um padrão 

espontâneo. Da perspectiva de Ajzen e Fishbein (2010), estas normas são 

abordadas como regras rígidas, uma diretriz geral ou princípios práticos. Karlson, 

(1992), cita mais uma forma de behaviorismo social, denominada seleção 

evolucionária, onde os indivíduos assumem seus atos em um ambiente incerto. Para 

Ajzen e Fishbein (2010), apontam que normas foram acolhidas como regras 

circunscritas, como diretrizes gerais ou simplesmente como práticas. 

 

Na Teoria de Ação Racional, Ajzen e Fishbein (2010) apresentam normas como 

definidas de uma maneira mais limitada e com o objetivo no desempenho de um 

comportamento mais particular. Isto significa ver tais normas como uma pressão 

social percebida para que o indivíduo execute ou não determinado comportamento. 

Para esses autores, quanto mais forte a pressão social, maior será a chance de um 

indivíduo realizar determinado comportamento (Ajzen & Fishbein, 2010). 

 

O conceito de Norma Subjetiva foi definido como “a percepção de um indivíduo de 

que a maioria das pessoas importantes para ela acha que ele deveria ou não 

executar um comportamento específico.” (Ajzen & Fishbein, 2010, p. 131). 
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Para Ajzen e Fishbein (2010), fez-se claro, ainda assim, que os preceitos normativos 

significam apenas uma fonte de pressão normativa percebida. Para estes autores, 

também é possível que os indivíduos possam sofrer determinada pressão normativa 

porque acreditam que outros indivíduos importantes realizam ou não a conduta em 

questão. 

 

2.5.3 Controle Percebido 

 

A despeito das várias definições de controle, Ajzen e Fishbein (2010) não tem a 

intenção de chegar a uma ordem exata de conceitos. Várias definições de controle, 

como de Burger (1989) e Haidt e Rodin (1999), descrevem controle percebido como 

um grau de competência pessoal ou habilidade percebida para influenciar eventos. 

 

Burger (1989) relata que quando os indivíduos tem conhecimento de uma alteração 

em seu nível de controle, estes consideram os pontos positivos e negativos que 

resultarão dessa mudança.  

 

Haidt e Rodin (1999) considera que os indivíduos têm motivação para obtenção de 

competência e domínio, sendo sua forma de se comportar baseadas por suas 

crenças sobre auto eficácia e controle.  Para que estas crenças se desenvolvam é 

necessária uma interação variada entre os membros de um grupo da qual ele 

participa que podem ou não apoiar comportamentos hábeis e agente executivo da 

vontade de outros. 

 

Ajzen e Fishbein (2010) discorrem que fatores internos às pessoas, tais como 

competência, força de vontade e determinação resultam em comportamentos e 

episódios na vida de um indivíduo e estão diretamente ligados ao alto controle 

percebido. 

 

Na perspectiva de Skinner (1996), presume-se que os indivíduos variam de 

comportamento na medida em que aderem a essa expectativa e que o aumento do 

controle percebido está associado à melhoria da saúde e bem-estar, além de maior 

sucesso na vida.  
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Controle Percebido pode ser entendido como “a extensão em que as pessoas 

acreditam que são capazes de executar um determinado comportamento, em que 

elas têm controle sobre seu desempenho” (Ajzen & Fishbein, 2010, p. 154). 

Para Moura, Veiga, Cunha e Moura (2012) o controle percebido contribui para 

clarificar porque intenções únicas, em certas situações, não têm a capacidade 

preditiva comportamental. A razão para que a conexão entre a teoria construída do 

controle percebido tenha uma correlação direta com o comportamento, ocorre 

quando os indivíduos acreditam que “possuem grande controle sobre o 

comportamento e as intenções comportamentais isoladamente, são capazes de 

prever o comportamento” (MOURA, VEIGA, CUNHA E MOURA, 2012, p. 170). 

 

Supõe-se que este controle atenta para fatores como informações disponíveis, 

habilidades e outros recursos para que certo comportamento seja executado ou que 

impedimentos sejam vencidos para sua realização.  Leva-se em consideração 

também por parte de Ajzen e Fishbein (2010) as atitudes e as percepções de 

pressão social que dão suporte a execução do comportamento. Quanto maior for a 

percepção do controle comportamental, mais forte será a propensão de executá-lo.  

 

Ajzen e Fishbein (2010) ressaltam ainda que pode ser ainda mais importante o fato 

de quando os indivíduos consideram que não possuem o controle sobre a execução 

de um comportamento, onde eles podem não desenvolver motivação, estes ainda 

mantêm atitudes positivas e percebem a pressão social para sua execução. 

 

Controle Percebido não é único do modelo proposto por Ajzen e Fishbein (2010) na 

Teoria de Comportamento Planejado. Ele advém de conceitos originários da Teoria 

Cognitiva Social, denominado “self-efficacy” ou autoeficácia (trad. livre). Esta teoria 

lida com o alinhamento intelectual da motivação, afeto e ação. (Ajzen & Fishbein 

2010). Seu principal teórico, Bandura (1991), a define como a crença que os 

indivíduos possuem de controlar suas próprias ações e atividades que afetam suas 

vidas. Desta maneira, tanto o conceito de Ajzen e Fishbein (2010) e Bandura (1991), 

são muito semelhantes no que se refere a auto eficácia. Se analisados sob o olhar 

da teoria, auto eficiência e controle percebido “são vitualmente idênticos” reforçam 

(Ajzen & Fishbein, 2011). 
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As medidas de autoeficácia não estão relacionadas somente em medir determinado 

comportamento sob situações variadas. Estas estão também associadas a 

categorias ou objetos. Por esta forma de abordagem, um questionário poderá conter 

perguntas dirigidas aos respondentes de “quão certas elas estão de que poderiam 

executar vários comportamentos na categoria ou executar comportamentos 

necessários para alcançar a meta” (Ajzen & Fishbein, 2010 p. 158). 

 

Ajzen e Fishbein (2011) chegaram à conclusão que as concepções de controle 

comportamental ou expectativas de autoeficácia, podem ser avaliadas de duas 

formas, observadas através de um estudo realizado sobre a intenção dos indivíduos 

em parar de fumar: caracterizando um comportamento e prováveis obstáculos ou 

questionando-se objetivamente aos participantes sobre o desempenho do 

comportamento. Tais medidas podem ser desdobradas para avaliar o controle 

percebido ou a autoeficácia vinculada a uma categoria comportamental ou à 

conquista de objetivos. 

 

Como observado por Ajzen e Fishbein (2010), a partir desta premissa, há de se 

conjecturar que indivíduos possuam um alto senso de autoeficácia em relação ao 

desempenho de um comportamento se tiverem a certeza que são dotados das 

qualidades e atributos que vão lhes permitir  executar com sucesso o 

comportamento. De forma parecida, imagina-se que estes possuam um alto 

discernimento de controle percebido se admitirem que não há entraves e barreiras 

externas que possam privá-los de executar o comportamento. Não obstante, se 

poderia arrazoar que os indivíduos contam com um forte discernimento de 

autoeficiência a partir do momento que sabem que podem passar por obstáculos e 

barreiras e que estes têm um forte sentimento de controle percebido, uma vez que 

possuem as habilidades necessárias para realizar um comportamento específico 

(Ajzen & Fishbein, 2010). 

 

Ajzen e Fishbein (2010) elucidam que crenças de controle podem ser definidas 

como a ideia que um indivíduo tem ou não tem capacidade para realizar um 

comportamento. Tais crenças de controle salientes, análogas a crenças 

comportamentais e normativas salientes podem originar-se de experiências 

ocorridas no passado com o comportamento, porém poderão sofrer ações de 
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informações de outras fontes, observando como amigos se comportam ou a 

experiências destes, bem como fatos outros motivos que podem contribuir para o 

aumento ou a redução da capacidade de realizar o comportamento em questão. 

 

Quanto maior for a fonte de informações que os indivíduos tiverem, associados a 

poucos impedimentos ou obstáculos, maior será seu controle percebido sobre o 

desempenho de seu comportamento (Ajzen & Fishbein 2011). 

 

Da mesma forma, que crenças comportamentais concernentes às consequências de 

um comportamento são vistas como originadoras de atitudes, crenças normativas 

ligadas às normas e comportamentos referenciados são vistas como determinantes 

da pressão normativa recebida, do mesmo modo as crenças sobre recursos e 

oportunidades são vistas como implícitas ao controle comportamental percebido. 

Mais uma vez, os autores resumidamente reforçam que as crenças de controle 

levam à percepção de que um indivíduo tem ou não habilidade para determinado 

comportamento.  

 

“A força da crença de controle, juntamente com o poder percebido dos fatores de 

controle para facilitar ou dificultar o desempenho do comportamento, podem 

aumentar ou diminuir o senso de uma pessoa” (Ajzen & Fishbein, 2011, p. 175). 

 

2.5.4 Intenção Comportamental 

 

Intenções são, de uma maneira geral, preditores de diversos tipos de 

comportamento. Um indivíduo apresenta uma intenção de se envolver em um 

comportamento estipulado. Essa intenção permanece uma disposição 

comportamental até que, em determinado momento oportuno, seja feita uma 

tentativa de transformar a intenção em ação. Supondo que o comportamento esteja 

de fato sob poder de escolha, a tentativa produzirá o ato desejado. De fato, muitos 

teóricos concordam que a disposição mais intimamente ligada a uma tendência de 

ação é a intenção de executar a ação em vista. (Ajzen, 2005) 

 

Existe uma grande discussão no que se relaciona à capacidade de antever 

determinadas formas de comportamento com admissível assertividade a partir das 
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intenções do envolvimento de um indivíduo a determinados comportamentos. 

Embora diversos estudos comprovassem a validade preditiva de intenções 

comportamentais, uma vez que estas foram adequadamente mensuradas, as 

intenções comportamentais representaram variação proporcional no comportamento 

real. (Ajzen, 2005). 

 

Evidências levantadas através de meta-análise em diversos estudos realizados em 

vários domínios comportamentais demonstraram uma correlação média entre 

intenção-comportamento. Além destes estudos citados por Ajzen (2005), estudos 

específicos como o uso de preservativos ou exercícios físicos, também produziram 

resultados semelhantes de correlação. Assim, conclui o autor que intenções podem 

antever com correção diversas tendências de ações correspondentes nas mais 

diversas áreas, 

Se as intenções são de fato os determinantes imediatos do comportamento 
volitivo, elas devem se correlacionar mais fortemente com o comportamento 
do que outros tipos de fatores antecedentes. Consistente com esse 
argumento, a validade preditiva das intenções geralmente é 
significativamente maior do que a das atitudes em relação ao 
comportamento” (Ajzen, 2005, p. 101). 

 

Da mesma forma que as pesquisas provaram forte evidências que tendências a 

realizar certos comportamentos podem ser previstas com intenções 

correspondentes, ao mesmo tempo, entretanto, outros trabalhos científicos 

revelaram variáveis e correlações intenção-comportamento baixas em determinadas 

ocasiões. Isso se deve a fatores como incompatibilidade entre intenção e 

comportamento. Alude ainda este autor que, geralmente esta incompatibilidade não 

representa um problema considerável quando está relacionada a prever o 

comportamento das intenções. Isso se deve ao fato das medidas de intenção não se 

ocuparem de um objetivo geral, mas com o comportamento em si (Ajzen, 2005). 

 

Deve-se levar em consideração uma segunda variável alusiva a estabilidade das 

intenções. Normalmente tais intenções podem variar com o tempo. Quanto mais 

tempo decorrido, maior a probabilidade de eventos não previstos promoverem a 

mudança de intenções.  Nesta perspectiva, o tempo entre a mensuração da intenção 

e a avaliação do comportamento é, portanto, frequentemente usada como um 

intermediário para a estabilidade das intenções. Não é possível aguardar com 
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acuidade uma medida de intenção atingida antes das mudanças acontecerem para 

prever o comportamento. Some-se a isso que a precisão da previsão comumente 

decresce com a quantidade de tempo que se interfere entre a medição da intenção e 

a observação do comportamento (Ajzen, 2005). 

 

2.6 Teoria do Comportamento Planejado: críticas e limitações  

 

A Teoria do Comportamento Planejado (Ajzen, 1985), tem sido aplicada nas mais 

diversas áreas, sendo de conhecimento de vários pesquisadores e comum para 

vários estudantes, profissionais, docentes e desenvolvedores de políticas. 

(Sniehotta, Presseau & Araújo-Soares, 2014). 

 

Cook, Moore e Steel (2004) alegam que apesar da longevidade da Teoria do 

Comportamento Planejado e sua antecessora, a Teoria da Ação Racional, críticas 

recentes têm questionado as suposições de causalidades implícitas destes modelos. 

 

Sniehotta, Presseau e Araújo-Soares (2014) referem-se à validade preditiva limitada 

da Teoria do Comportamento Planejado como o principal ponto da crítica a esta 

teoria. Analises de trabalhos que usam a teoria como base aponta de forma clara 

que grande parte das variabilidades no comportamento observado não é aclarada 

pelas medidas da TCP. Orbell e Sheeran, (1998) ressaltam, a questão dos 

"abstêmios inclinados", ou seja, indivíduos que formam uma intenção e 

posteriormente deixam de agir, tem sido uma limitação reconhecida que se mantem 

sem tratamento pela teoria. 

 

Ainda citado por Sniehotta, Presseau e Araújo-Soares (2014), a Teoria do 

Comportamento Planejado ilustra um modelo explícito, totalmente especificado e 

estatisticamente testável, descrevendo como as crenças comportamentais, 

normativas e de controle prescrevem atitude, norma subjetiva e o controle 

comportamental percebido através de desdobramentos de crenças de expectativa e 

avaliação de resultados. 

 

No TCP, as informações substantivas mais detalhadas sobre os determinantes de 

um comportamento estão contidas nas crenças comportamentais, normativas e de 
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controle de uma pessoa. A teoria não especifica de onde essas crenças se 

originaram; apenas aponta para uma série de possíveis fatores antecedentes que 

podem influenciar as crenças das pessoas - fatores de natureza pessoal, como 

personalidade e valores gerais da vida; variáveis demográficas como educação, 

idade, gênero e renda; e exposição à mídia e outras fontes de informação. Espera-

se que fatores desse tipo influenciem intenções e comportamentos indiretamente por 

seus efeitos nos determinantes mais proximais da teoria. A maioria dos estudos 

empíricos avalia algumas características demográficas, se consideradas apenas 

como variáveis de controle. Alguns estudos, no entanto, concentram-se em um ou 

mais fatores de base que, por razões intuitivas ou teóricas, são considerados 

relevantes para o comportamento investigado. 

 

Para Ajzen (2011), em sua Teoria do Comportamento Planejado, as informações 

essenciais mais específicas sobre os determinantes de um comportamento estão 

compreendidas nas crenças comportamentais, normativas e de controle de uma 

pessoa. A teoria não esclarece de onde essas crenças se originaram, apontando 

apenas para diversos elementos possíveis e antecedentes que podem influenciar as 

crenças dos indivíduos, tais como natureza pessoal, personalidade e valores; outros 

como educação, idade, gênero e renda, exposição aos meios de comunicação e 

outros tipos de informação. Espera-se que fatores desse tipo influenciem intenções e 

comportamentos indiretamente por seus efeitos nos determinantes mais proximais 

da teoria. A maioria dos estudos empíricos avalia algumas características 

demográficas, se consideradas apenas como variáveis de controle. Alguns estudos, 

no entanto, concentram-se em um ou mais fatores de base que, por razões intuitivas 

ou teóricas, são considerados relevantes para o comportamento investigado. 

Espera-se que fatores como esses sugestionem intenções e comportamento 

indiretamente por seus efeitos sobre os determinantes mais próximos da teoria. 

(Ajzen, 2011). 

 

2.7 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa 
 

Por meio do aporte teórico foi possível analisar o tema pesquisado, evidenciando os 

principais autores e conceitos que embasaram o objetivo geral da presente 

pesquisa. 
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3 Metodologia 

 

Os procedimentos metodológicos adotados para a investigação do tema objeto da 

presente pesquisa, abordando a sua caracterização, a descrição das unidades de 

análise e de observação, os instrumentos para coleta de dados e as técnicas 

utilizadas para a análise dos dados são apresentados a seguir. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A partir do objeto desta pesquisa optou-se por realizar uma pesquisa exploratória , 

no caso desta dissertação, em razão do tema abordado e sua natureza, 

considerando-se as definições (Yin, 2016; Stake, 2011; Gil, 2010; Vergara 2009; 

Creswell & Creswell, 2018). 

 

Quanto à abordagem, este estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa, pois, 

envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos por meio de entrevista do 

pesquisador com os sujeitos pesquisados. Para Yin (2016) a pesquisa qualitativa 

tem a propriedade de fazer parte de diferentes campos das ciências sociais, sendo 

uma maneira interessante e prolífica para pesquisas.  

 

Stake (2011, p. 25) elenca seis características especiais do estudo qualitativo: 

 

1) O estudo é interpretativo, ou seja, as descobertas e relatórios 

apresentados são o resultado das relações do pesquisador e os 

sujeitos; 

2) Pesquisas qualitativas são experienciais abordando as observações 

dos pesquisados, onde se leva em consideração mais o que é visto do 

que sentido. Não procura interferir nem tratar dados que possam afetar 

os resultados. A visão da realidade é criada pelos indivíduos; 

3) O estudo é situacional, direcionado a objetos e indivíduos localizados 

em um contexto particular onde estes são descritos detalhadamente; 

4) São personalísticos no sentido de serem empáticos, atuando para 

compreender as percepções de cada participante. Neste caso, o 

pesquisador é o principal instrumento de pesquisa; 
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5)  Se o estudo qualitativo é bem conduzido, permite a triangulação com 

evidências,enunciados e interpretações abundantes. Seus relatórios 

são constituídos de informações compostos pelas principais teorias e 

interpretações profissionais.; 

6)  As abordagens qualitativas permitem que o pesquisador possa ter 

opções estratégicas de maneira a promover conhecimento ou ajudar 

no desenvolvimento da pratica e da política, apresentar casos simples 

ou ampliar a compreensão de casos específicos, defender um ponto 

de vista, trabalhar uma generalização ou especificidade, apresentar 

uma visão mais lógica ou realidades diversas e, por fim, interromper 

suas atividades de pesquisa ou dar continuidade a elas no sentido de 

aprimorar os temas abordados. 

 

Não há uma forma una de se pensar qualitativamente, mas diversas formas, sendo 

esta interpretativa, onde é baseada em experiências, oportunidades e abordagem 

humanística, onde pesquisadores desenvolvem suas próprias formas de atuação, 

porém todos se voltam para um trabalho interpretativo (Stake, 2011) 

 

Já Gil (2010), discorre que toda pesquisa tem seus objetivos gerais, o que difere 

umas das outras, podendo ser classificadas como exploratórias, descritivas e 

explicativas. Ainda com relação a esta abordagem, Vergara (2009) considera que a 

pesquisa exploratória deve ser aplicada em área onde exista pouco conhecimento e 

estruturação.  Ser baseado em sondagem, não propicia hipóteses,  que, no entanto, 

poderão acontecer durante ou no fim da pesquisa.  

 

3.2 Unidade de observação  

 

Nesta dissertação, a amostragem é constituída por vinte respondentes homens e 

mulheres, com idades variando de 16 a 35 anos, onde 18 residem em Belo 

Horizonte, um em Congonhas (MG) e outro na cidade de Cataguases (MG). A 

amostra foi composta por seis homens e quatorze mulheres.  

Entre os homens a idade média é de 24 anos. Três destes já possuem graduação 

exercendo atividade profissional e três estão no terceiro ano do ensino médio. 
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Dentre as quatorze mulheres a idade média é de 22 anos.  A escolaridade 

compreende uma respondente com segundo grau completo, três no ensino médio, 

duas fazem curso superior. As doze outras pesquisada já tem curso superior, sendo 

uma mestranda e uma doutoranda e desempenham atividades profissionais.        

Ademais, considerou-se, o conceito de Malhotra (2012), sobre a acessibilidade aos 

pesquisados, a cooperatividade e a clareza de medição. Não obstante, tais fatores 

positivos da amostragem por conveniência, deve-se ressaltar que esta não é 

representativa de uma população-alvo definida, sofrendo uma tendência seletiva. 

Dado a esta limitação não é teoricamente relevante generalizar uma amostra de 

conveniência. (Malhotra, 2012). 

 

3.3 Procedimentos para coleta de dados 

 

Para Stake (2011) a metodologia para a coleta de dados é selecionada para que se 

faça adequada ao tema da pesquisa e ao tipo de investigação que o pesquisador 

pretende usar. 

 

No caso desta dissertação a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas 

on-line, utilizando-se plataformas digitais. Gil (2010) define entrevista como uma 

forma de interação social, onde o entrevistador busca a coleta de dados e o 

entrevistado é a fonte de informação. Enquanto técnica é apropriada para a coleta 

de informações e apresenta as seguintes vantagens, de acordo com Gil (2010): 

Permite obter dados de diferentes aspectos da vida social; é uma técnica para a 

obtenção de dados em profundidade sobre comportamento humano e possibilita que 

dados sejam quantificados e qualificados. 

 

Será aplicada nesta pesquisa a entrevista estruturada a partir de uma relação de 

perguntas, onde a sua ordem e redação é a mesma para todos os entrevistados. 

Entre as vantagens de se usar este tipo de entrevista estão a rapidez, a 

possibilidade estatística de dados. (Gil, 2010). Yin (2016) ressalta que este tipo de 

entrevista roteiriza a interação entre o entrevistador e o participante.  

 

Conforme mencionado por Malhotra (2012), esta pesquisa constitui-se de um 

desenho transversal, envolvendo a coleta única de informações. A técnica de 
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amostragem escolhida para esta pesquisa é não probabilística, sendo por 

conveniência, tomando como princípio Malhotra (2012) que a explana como a 

escolha baseada na conveniência o pesquisador e a seleção dos entrevistados, 

principalmente, para  o entrevistador que estão situados no lugar certo, na hora 

certa. 

 

3.4 Procedimentos para análise dos resultados 

 

Para a análise dos dados coletados foi aplicada Análise de Conteúdo de Laurence 

Bardin. Segundo a autora, esta se constitui como “um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a 

"discursos" (conteúdos e continentes) extremamente diversificados.” (Bardin, 2011, 

p. 15). 

 

Para Bardin (2011, p. 37) “a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações.” Na qualidade de esforço de interpretação, a análise de 

conteúdo alterna-se entre o rigor da objetividade e riqueza da subjetividade e tem 

como objetivos:  

 

➢ A superação da incerteza: o que eu julgo ver na mensagem estará lá 

efetivamente contido, podendo esta "visão" muito pessoal ser 

partilhada por outros? Por outras palavras, será a minha leitura válida 

e generalizável? 

➢ E o enriquecimento da leitura: se um olhar imediato, espontâneo, é já 

fecundo, não poderá uma leitura atenta aumentar a produtividade e a 

pertinência? Pela descoberta de conteúdos e de estruturas que 

confirmam (ou infirmam) o que se procura demonstrar a propósito das 

mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de significações 

suscetíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos de que a 

priori não possuíamos a compreensão. (Bardin, 2011, p. 35) 

 

No que tange às funções de uma análise de conteúdo, Bardin (2011) ressalta duas 

funções que podem na prática, dissociar-se ou não, sendo elas, uma função 

heurística, onde a análise de conteúdo propicia o enriquecimento da tentativa de 
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exploração e aumenta a predisposição para a descoberta e a outra uma função que 

a autora denomina “administração da prova” que consiste em hipóteses sob forma 

de questionamentos ou afirmações momentâneas onde o conteúdo é analisado para 

servir de prova, afirmando ou não um fenômeno. 

 

Os dados obtidos das entrevistas foram tratados, por meio de análise de discurso 

proposta por Bardin (2011) que compreendem: Organização e Análise, Codificação, 

Categorização, Tratamento dos Resultados, Conclusões e Interpretação dos 

resultados. 

 

3.5 Modelo da pesquisa 

 

O modelo de pesquisa adotado neste estudo explicita-se na Figura 7, baseado em 

Ajzen (2005) 

 

 

Figura 7 
Modelo de pesquisa adotado a partir de Ajzen (2005) 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir de Ajzen, I (2005, p.118). Attitudes, personality and 
behaviour. 2ed. New York: Open University Press. Recuperado de http://z-library.org 
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4 Apresentação e discussão dos resultados 

 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos por meio das pesquisas 

qualitativas realizadas com os 20 participantes deste estudo. 

 

4.1 Resultados – Análise de conteúdo 

 

Os resultados apresentados foram analisados a partir das entrevistas realizadas 

com 20 sujeitos de pesquisa e comparadas à luz das nove questões respondidas no 

questionário referente a Teoria da Ação Planejada o qual foi mantida a mesma 

sequência das indagações. Os resultados serão expressos considerando-se o 

número de ocorrências nas respostas dos pesquisados, podendo haver mais de uma 

citação por entrevistado. 

 

A pergunta que versou sobre as vantagens ou benefícios em utilizar um aplicativo de 

carona compartilhada durante os próximos três meses tem os resultados expressos 

na Figura 8. 

 

Benefício financeiro (Economia/Custo mais barato/Dividir custo)...................................................... 15 

Impacto ambiental (Redução de CO², redução de veículos).............................................................. 10 

Facilidade de locomoção.................................................................................................................... 05 

Rapidez/Agilidade/Deslocamento....................................................................................................... 03 

Socializar............................................................................................................................................. 03 

Economia compartilhada.................................................................................................................... 02 

Otimizar espaço no carro.................................................................................................................... 01 

Total de ocorrências......................................................................................................................... 39 

Figura 8 
Vantagens ou benefícios em utilizar um aplicativo de carona compartilhada durante 
os próximos três meses  
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

Dos 20 respondentes esta questão sobre as vantagens ou benefícios em utilizar 

um aplicativo de carona compartilhada durante os próximos três meses 

apresentou um total de 39 ocorrências das quais os entrevistados consideram o 

benefício financeiro como principal fator, com 15 citações. Como corroborado pela 

fala de duas entrevistadas, Carolina, 16 anos. e Kívia, 30 anos, respectivamente, 

Eu acho que economiza gasolina o que é bom para dinheiro. Eu quero dizer 
que é muito mais barato eu meiar um tanque de gasolina do que pagar um 
tanque inteiro [Carolina]. 
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Eu penso que a maior vantagem é a financeira mesmo porque... né você vai 
dividir o gasto  que você teria com uma viagem ali  com  mais duas, três 
pessoas [Kívia]. 
 

No que concerne ao impacto ambiental, incluindo-se nesta análise redução de 

CO² e veículos em circulação apresenta-se em segundo lugar, com 10 menções 

por parte dos pesquisados. Julia, 17 anos, relatou:  

 
“Eu vejo muito a questão é... ambiental, talvez isso não tenha tanto impacto 
para todas as pessoas, mas de uma maneira geral pode ter um pouco com a 
questão ambiental, já que o número de pessoas... de carros na rua seria 
menor” [Julia]. 
 

Entre os vinte entrevistados obtiveram-se cinco citações referentes à facilidade 
de locomoção, o que se alinha na abordagem de mobilidade urbana, seguido de 
rapidez, agilidade e deslocamento. O depoimento de Lucas, de 17 anos, deixa claro: 

 
“É barato e prático que “cê” pode em qualquer lugar no celular e faz tudo no 
celular. É... é, facilita. “Cê” pode fazer tudo na sua mão.” [Lucas]. 
 

Os termos relacionados à socialização, economia compartilhada e otimização 
do espaço, como proposto por Botsman & Rogers (2011) e Chase (2015), não 
obtiveram menções significativas por parte dos participantes.  
 

No que tange a análise das desvantagens ou malefícios em usar um aplicativo 

de carona compartilhada durante os próximos três meses, esta abordagem teve 

um número significativo de citações por parte dos pesquisados. Os resultados estão 

presentes na Figura 9. 

 

Não ser seguro, Assalto, Sequestro 14 

Não conhecer motorista e caroneiros  6 

Dividir o espaço do carro com desconhecidos 6 

Violência (sofrer abuso, roubo, sequestro) 3 

Cultura / Mineiridade 3 

Ser mulher 2 

Tempo gasto para atendimento 2 

COVID/Pandemia/Contaminação 2 

Pouca oferta de serviços de carona e limitação de horários 1 

Aumento de carros na rua, Confiança no aplicativo, Medo/receio de usar o aplicativo, Gastar mais 
por ser mais prático, Sistema público de transporte reduzido a três pessoas 

1 

Total de ocorrências 46 

Figura 9 
Desvantagens ou malefícios em usar um aplicativo de carona compartilhada durante 
os próximos três meses 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Entre as respostas obtidas pelos entrevistados, destacam-se os fatores de Não ser 
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seguro, assalto e sequestro, onde estas se apresentaram em maior número, o 

que possivelmente está relacionado com a realidade do país, diferentemente dos 

países onde o termo Economia Compartilhada teve sua origem. 

 
Ah eu tenho medo de me roubar, eu sei lá, pode sofrer um abuso, alguma 
coisa assim [Maria Cecília de 19 anos]. 
 
É um pouco inseguro em outros sentidos é de assalto também, de sequestro, 
coisa de desse tipo [Carlos Eduardo, 27 anos] 
 

Segue-se nesta análise, o fato de Não Conhecer Motoristas e Caroneiros, com 6 

citações, juntamente com a possibilidade de dividir espaço com estranhos. 

Nesta análise se percebe a discrepância com o compartilhamento, onde Chase 

(2015) cita como fatores relevantes a crença no bem comum e a confiança entre 

pessoas estranhas.  Conforme depoimentos, 

 

Então malefícios... “seria” que eu vou estar com pessoas desconhecidas no 
carro e às vezes eu vejo isso com certa insegurança talvez [Maria Beatriz, 17 
anos]. 
 
O problema que eu vejo é com relação à segurança, né, de conhecer a 
pessoa, a preocupação com aquele motorista, se ele conhece o caminho 
[Fernanda, 35 anos].  
 

Pela amostra conter um número maior de participantes do sexo feminino, fatores 
como sofrer abuso, roubo, sequestro e o fato de ser mulher, obtiveram citações 
durante as entrevistas por parte destas entrevistadas. No depoimento de Larissa, 27 
anos, esta questão fica clara:  

 
“Acho que ainda no ponto de vista feminino existe ainda um temor maior, 
porque queira ou não, a gente acaba sendo um pouco mais vulnerável nesse 
sentido.”  
 

Segue-se o fator Cultura/Mineiridade, que requer neste caso uma observação, 

por ter surgido espontaneamente ao longo das conversas com os 

entrevistados de faixas etárias mais altas:  

Eu acho que é muito difícil, a gente aqui em Minas a gente é muito 
desconfiado [Otávio, 27 anos]  
 
“A gente, nós mineiros somos muito desconfiados de tudo” [Kívia, 30 anos]. 
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A presença do COVID/Pandemia/Contaminação em função do período onde 

esta dissertação foi realizada pode ser evidenciado nesta fala:  

 
Tem também essa questão de segurança, né, de, de você estar 
compartilhando com alguém que possa estar com o vírus, né, do COVID 
[Raphaela, 33 anos]. 
 

Observou-se ainda por parte dos pesquisados, o fato da confiança no aplicativo e o 

receio de seu uso, estando este relacionado ao fator cultural citado anteriormente.  

 

No que tange à opinião dos entrevistados sobre os aplicativos de carona 

compartilhada nos próximos três meses, os resultados estão presentes na Figura 10. 

 

Ter mais segurança 7 

Não é forte aqui /Ainda estão no início  3 

Receio de dividir o espaço com estranhos 2 

Cultura individualista 2 

Nunca pensei nesta opção 2 

Bom para o futuro/ Não vejo uso efetivo em curto prazo 2 

Democratizar a forma de transporte 1 

Medo de andar sozinha 1 

Tempo de deslocamento 1 

Falta de conhecimento 1 

Praticidade 1 

Eu acho a ideia fantástica 1 

Total de ocorrências 24 

Figura 10 
Opinião sobre aplicativos de carona compartilhada nos próximos três meses Fonte: 

Dados da pesquisa (2020). 

 

Quando questionados os entrevistados citaram em sua maioria a necessidade de se 

ter mais segurança, com 7 citações. O fato ainda deste tipo de aplicativo não 

ser tão difundido e ainda estar em seu início, vem logo a seguir. 

 
Bom, eles estão ainda muito, inicial pelo menos eu não tenho conhecimento 
ou não usei com muita frequência então acho que pode ser complicado e 
ainda estão no início [Giovanna, 22 anos]. 

 

Fatores como o receio de dividir o espaço com estranhos, a cultura 

individualista, o fato de ser algo futuro pode ser elucidado, por dois 
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entrevistados que são namorados: 

No contexto a gente já tem dado passos para uma cultura realmente 
compartilhada”. Mas acho que a gente ainda não está lá. Essa á a única 
ressalva. É... eu realmente concordo que a gente é individualista. [Ana, 30 
anos e Paulo, 31 anos]. 

 

A Figura 11 em continuidade, apresenta os resultados da análise das pessoas ou 

grupos de pessoas que aprovariam que o participante faça uso aplicativos de 

carona nos próximos três meses. 

 

Família 8 

Amigos  8 

Colegas de trabalho 3 

Pessoas mais da minha geração, da faixa etária. (Geração Y) 1 

Jovens que não têm condição de comprar carro 1 

Pessoas que não querem usar transporte coletivo 1 

Pessoas voltadas para a preservação do Meio Ambiente 1 

Alunos 1 

Total de ocorrências 24 

Figura 11 
Pessoas ou grupos de pessoas que aprovariam que o participante faça uso 
aplicativos de carona nos próximos três meses. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A família, os amigos e os colegas de trabalho vêm em primeiro lugar somando 

um total de 19 respostas. Neste caso, é possível ver a relação da frequência das 

respostas com o proposto por Ajzen e Fishbein (2010), referente ao conceito de 

normas sociais, estas relacionadas, de uma forma geral, ao que é permitido ou não 

em um grupo ou sociedade.  Assim, pode-se constatar que as opiniões de amigos e 

familiares podem ser relevantes. É possível notar este conceito nos seguintes 

depoimentos coletados: 

 

Seria meu núcleo familiar, é minha família, eu acho que não teria problema 
com isso não [Carlos Eduardo, 26 anos]. 
 
Tem, tem meus amigos próximos. Eles usariam sim. Para ir para uma festa, 
algum evento, muito é muito mais negócio, que eu já costumo ir de três. 
[Otávio, 27 anos]. 
 
Colegas de trabalho eu vejo muito mais compartilhamento, é de pessoas já 
conhecidas, né? [Larissa, 27 anos]. 



74 

A Figura 12 apresenta os resultados concernentes a pessoas ou grupos de pessoas 

que desaprovariam que o participante desta pesquisa fizesse uso de aplicativos de 

carona nos próximos três meses. 

 

Pai, mãe, família. 15 

Amigas/Amigos  2 

Namorado 1 

Nenhum desaprovaria 1 

Colegas de faculdade 1 

Pessoas mais velhas 1 

Empresas de transporte privado, taxistas 1 

Alunos 1 

Total de ocorrências 24 

Figura 12 
Pessoas ou grupos de pessoas que desaprovariam que o participante faça uso 
aplicativos de carona nos próximos três meses. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Nesta abordagem é marcante a desaprovação dos pais e familiares, mesmo que 

nove respondentes já tenham sua independência, mostra os resultados com 15 

citações. Esta desaprovação é maior entre os mais novos somando se 11 

ocorrências.  

 

Desaprovação pelos pais,  

 
Meus pais [Isadora, 16 anos]. 

 

Desaprovação pela mãe,  

 
Sim, a minha mãe, o fato de ser mãe, ser mais protetora, ela poderia ficar 
com receio antes de saber mais a fundo e antes dela mesmo ter tido primeiro 
a experiência [Ana Grazielly, de 18 anos]. 
 
Olha, acho que principalmente família. Minha mãe exatamente [Fernanda, 35 
anos]. 
 
Gente, meus pais é...é  90% são meus pais. [...] É... meu namorado, talvez, 
né, ficaria preocupado também [Kívia, 30 anos]. 
 

Da mesma forma, esta frequência de respostas confirma o conceito de “Norma 

Subjetiva” como “a percepção de um indivíduo de que a maioria das pessoas 
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importantes para ela acha que ele deveria ou não executar um comportamento 

específico.” (Ajzen & Fishbein, 2010, p. 131). 

 
Dando prosseguimento aos itens analisados, a Figura 13 mostra as pessoas ou 

grupos de pessoas que o entrevistado identifica quando pensa em usar 

aplicativos de carona nos três próximos meses.  

 

Colegas de trabalho, Colegas de Faculdade, Colegas de Escola 6 

Pessoas da minha geração, da faixa etária  5 

Grupo de amigos 2 

Grupo de adolescentes 1 

Vizinhos 1 

Pessoas ligadas à socialização desejam aproveitar tudo do bom e barato, preservar o meio 
ambiente 

1 

Total de ocorrências 17 

Figura 13 
Existem outras pessoas ou grupos de pessoas que você identifica quando pensa em 
usar aplicativos de carona nos três próximos meses. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Os principais grupos com as quais os entrevistados relataram se identificar 

são os colegas de trabalho, faculdade e escola, com uma frequência de seis 

ocorrências, uma vez que estes são os grupos que os participantes convivem. 

Seguem-se pessoas da minha geração, da faixa etária (5 citações) e grupo de 

amigos (2 citações).  

 
Eu acho que é colegas de escola, pessoas da minha idade, porque as 
pessoas que você conhece, tá? [Isadora, 16 anos]. 
 
Eu acho pelo menos próximo de mim, eu imagino que talvez pessoas, 
colegas meus da Faculdade que são tranquilos em andar com pessoas 
desconhecidas. Eu acho que eles aprovariam, eles iriam [Maria Beatriz, 18 
anos]. 
 
Grupo de amigos, colegas de trabalho [Fernanda, 35 anos]. 
 
São pessoas mais da minha geração, da faixa etária e então acaba que 
pensamos de maneira muito semelhante [Carlos Eduardo, 26 anos]. 
 

Para Ajzen e Fishbein (2010), acredita-se que os indivíduos almejam a busca de um 

significado em suas relações sociais. “As normas fornecem significado ao estruturar 

a situação e oferecer diretrizes sobre comportamento apropriado ou inadequado.” 
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(Ajzen & Fishbein, 2010 p. 129). Neste caso, os grupos de identificação compostos 

por aqueles do convívio próximo dos participantes oferecem o suporte ou validam 

seu comportamento entre estes.  

 

sobre circunstâncias ou fatores que lhe permitiriam ou facilitariam ao 

participante fazer uso de aplicativos de carona nos próximos três meses os 

resultados estão expressos na Figura 14. 

 

Mais Segurança, saber perfil do motorista, avaliação do caroneiro, botão de emergência 15 

Mais barato, mais cômodo que transporte público.  7 

Facilidade em usar 1 

Maior uso dos aplicativos 1 

Não ter ônibus para aonde quer ir 1 

Ser mais rápido 1 

Escolher com quem vai dividir a carona 1 

Fazer bem ao Meio Ambiente 1 

Total de ocorrências 28 

Figura 14 
Circunstâncias ou fatores que lhe permitiriam ou facilitariam ao participante fazer uso 
de aplicativos de carona nos próximos três meses. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 
Mais Segurança, saber perfil do motorista, avaliação do caroneiro, botão de 

emergência: todos estes elementos representam 15 citações das respostas dos 

entrevistados e estão relacionados à segurança. Destaca-se também entre as 

respostas o fato deste tipo de transporte ser mais barato e mais cômodo do que 

o transporte público, com frequência de sete respostas entre os entrevistados. É 

importante levar em consideração que os entrevistados consideram este fator 

como facilitador. 

 
Ter informações de quem é o motorista, até a avaliação, né, do próprio do 
caroneiro, de quem está oferecendo a carona, né, se avaliarem mutuamente, 
acho que são coisas assim interessantes, assim, benéficas [Fernanda, 35 
anos]. 
 
Botões de emergência: “Deixa eu pensar. (pausa) É eu acho que a, se 
aumentasse, por exemplo, eu os vi fazendo isso em alguns aplicativos, eu 
acho que talvez o do...da...99 tem. É colocar aqueles botão, botões de 
emergência [Raphaela, 33 anos comenta sobre.” 
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O entrevistado relata, 

tem que ser mais barato, mais cômodo que o transporte público porque senão 
é trocar seis por meia dúzia, não vale a pena assim [Carlos Eduardo, 26 
anos]. 

 

Esta abordagem, assim como as duas que se seguem, se relacionam com o 

conceito de Controle Percebido, definido entendido como “a extensão em que as 

pessoas acreditam que são capazes de executar um determinado comportamento, 

em que elas têm controle sobre seu desempenho” (Ajzen & Fishbein, 2010, p. 154). 

Nota-se pelas respostas que o fator “segurança” ou o fato de se sentir seguro ao 

utilizar o aplicativo estão alinhados ao controle percebido, uma vez que estes terão 

mais possibilidade de usar o aplicativo. 

 

A Figura 15, apresenta os resultados sobre às circunstâncias ou fatores que lhe 

tornariam difícil ou impossível usar aplicativos de carona nos próximos três 

meses pelos participantes, 

 

COVID/Corona Vírus 5 

Segurança  4 

Poucas pessoas utilizando, menos disponibilidade, dificuldade de encontrar, alinhamento de 
horário 

3 

Resistência no uso de carona, desconfiança 2 

Ser mulher 2 

Violência 2 

Dividir carona com desconhecido 1 

Custo benefício não compensa 1 

Disponibilidade de atendimento (poucos carros) 1 

Fazer bem ao Meio Ambiente 1 

Total de ocorrências 23 

Figura 15 
Circunstâncias ou fatores que lhe permitiriam ou facilitariam ao participante fazer uso 
de aplicativos de carona nos próximos três meses. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

As circunstâncias ou fatores que tornariam difícil ou impossível aos 

entrevistados usarem um aplicativo de carona refletem o período de pandemia 

pela qual o país vive, onde se notou uma frequência maior quando comparada 

com os demais fatores desta questão. Os relatos evidenciam, 
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esse fator é muito significativo: “então assim, eu ainda tenho contato com 
muita gente,  ainda tenho  aproximação. Então eu, eu não gosto, eu não 
quero nem ser um fator de multiplicação do vírus. Eu faço teste direto, estou 
sempre de máscara, tô sempre com álcool, tem meu kit de guerra, então 
assim eu prefiro manter certa distância e focar meu trabalho. Não saio, fico 
quieto, o máximo que eu saio é para uma corridinha [Otávio, 27 anos] 
 
também se demonstra enfática em sua entrevista: “É... (pensando) Não, aí, 
eu para mim, eu não sei se eu entendi direito a pergunta porque para mim só 
está piorando essa questão do COVID, né, e aí não teria como, né?” 
Raphaela, 33 anos] 
 
bom primeiro o Coronavírus, né? [Ana, 30 anos]. 
 

A questão de segurança se faz presente mais uma vez vindo em segundo lugar 

na frequência de respostas onde os entrevistados citam este fator como 

dificultador, bem como a resistência no uso de carona e desconfiança nos mesmos 

valores, conforme relato, 

[no interior] onde as pessoas são ainda mais desconfiadas, então assim, 
talvez para uma cidade do interior seja mais difícil disso acontecer do que 
uma cidade maior como BH [Fernanda, 35 anos]. 

 

O fato de os aplicativos ainda terem poucas pessoas utilizando, resulta em menos 

disponibilidade, dificuldade de encontrar uma carona e a dificuldade do 

alinhamento de horários aos dos entrevistados, também foram significativos. 

Eu acho também a quantidade de pessoas utilizando, se tiver pouca gente 
usando, provavelmente, é... eu não vou usar também assim, que vai ter 
menos disponibilidade tanto se eu quiser dar carona, quanto se eu quiser 
pegar carona [Carlos Eduardo, 26 anos]. 
 

O fator cultural da resistência ao uso do aplicativo, a desconfiança, aliados ao fato 

de ser mulher e a violência, também são fatores impeditivos com frequências 

relevantes nesta questão.   

 

Neste caso, evidencia-se que os fatores supracitados são impeditivos para que o 

comportamento relacionado ao uso do aplicativo seja realizado. Quanto menor for a 

percepção do controle comportamental, mais forte será a propensão de não 

executá-lo.  
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A Figura 16, faz alusão à outras considerações que vêm à mente dos jovens da 

Geração Y, quando estes pensam sobre a utilização de aplicativos de carona nos 

próximos três meses. 

 

Carona no interior, custo benefício ser melhor que ônibus. 3 

Estrutura e Segurança  3 

Compartilhamento por colegas de trabalho 2 

Maior divulgação e conhecimento 2 

Não utilizaria 2 

Receio de ir com outra pessoa 2 

Carona na microssociedade (vizinhos) que não necessita de aplicativo 1 

Última opção 1 

Não pensei nisso 1 

Evoluir em mobilidade urbana 1 

Acho legal.  1 

Total de ocorrências 19 

Figura 16 
Outras considerações que vêm à sua mente quando você pensa sobre a utilização 
de aplicativos de carona nos próximos três meses. 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Quando perguntados sobre outras considerações, as caronas nas cidades do interior 

em virtude da deficiência das linhas disponíveis se sobressaem, no sentido de 

aumentar a facilidade de deslocamento e acesso, levando-se em consideração 

também a relação custo benefício, com uma frequência de 3 citações. Neste caso, 

há um alinhamento no que se refere à questão da mobilidade que o 

compartilhamento de carona pode proporcionar. 

 

Como segundo fator, identificou-se que a segurança também voltou a ser abordada 

onde com a mesma frequência anterior. entrevistados citaram uma estrutura melhor 

e que ofereça segurança os usuários. Seguiu-se o compartilhamento por colegas 

de trabalho, maior necessidade de divulgação e conhecimento do uso destes 

aplicativos, o receio de ir com outra pessoa e a não utilização do aplicativo, 

todos com uma frequência de duas citações, 

Agora, é muito comum, mesmo a cidade sendo pequena, colegas de trabalho 
se reúnem e fazem a carona para rodízio de carros, essa questão. [...] existe 
também essa troca entre professores que compartilham, cada um vai no seu 
carro uma semana e facilita também [Fernanda, de 35 anos]. 
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Então, é, por conta disso eu acho que né, eu acho que seria legal ter uma 
maior divulgação desse tipo de conscientização [Raphaela, 33 anos.] 
 

 
Observou-se ainda neste último item analisado, o fato do pouco controle 

comportamental, razão esta de ter sido notada a propensão de resistência ou não se 

usar o aplicativo de carona compartilhada.  

 
De acordo com as respostas obtidas, foi possível perceber que o maior alinhamento 

se deu em relação à Teoria do Comportamento Planejado e seus três pilares 

básicos: atitudes, normas subjetivas e controle percebido (Azjen, 1991). Já as 

teorias referentes à economia colaborativa e compartilhamento se mostraram 

distoantes dos conceitos de Botsman & Rogers (2011) e Chase (2015) pelo fato das 

realidades dos países onde o conceito foi desenvolvido serem diferentes às do 

Brasil.  

 

Em relação ao pilar da TCP, Normas subjetivas que se refere à opinião de outras 

pessoas ou grupos da qual o indivíduo interage foram abordadas pessoas ou grupos 

de pessoas que aprovariam que fosse feito o uso aplicativos de carona nos próximos 

três meses. Para os respondentes entre 22 e 33 anos, família, amigos e colegas de 

trabalho e pessoas da mesma geração são os grupos que aprovariam o uso de 

aplicativos de carona, sendo estes na mesma proporção. Para os mais novos, de 16 

a 21 anos, a família, os colegas e amigos foram os responsáveis por esta 

aprovação, sendo estes últimos compondo mais da metade da resposta dos 

entrevistados. Foi interessante notar nesta abordagem que família e amigos foram 

comuns entre todos os pesquisados, porém devido a faixa etária de cada grupo, 

onde os mais velhos já têm uma atividade profissional, incluiu-se os colegas de 

trabalho, enquanto na geração que os sucedem, por serem todos estudantes, o 

grupo de influência foi representado pelos os colegas (de escola e faculdade) e 

amigos, ainda assim todos os pessoas ou grupos que os influenciaram são aqueles 

que estão mais próximos. 

 

No que concerne às pessoas ou grupos de pessoas que desaprovariam que os 

entrevistados fizessem uso aplicativos de carona, identificou-se em todos os 

pesquisados a referência a pais, mães, familiares e até mesmo avós, sendo esta 
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maior entre os mais novos. A despeito das atividades realizadas serem diferentes, a 

geração mais velha já atua como profissional, tem independência financeira e maior 

média de idade se comparada aos mais novos, ainda estudantes e dependentes das 

rendas dos pais. 

 

Neste caso, foi possível relacionar este fator relativo às desvantagens dos serviços 

de carona compartilhada, referente a atitudes, onde foi relatado pelo grupo entre 22 

e 35 anos, o fator cultural/mineiridade, onde a família foi representativa, mesmo com 

a independência financeira e o fato de terem idade superior aos outros 

respondentes. 

 

Ao analisar este item questionou-se aos entrevistados se existiam outras pessoas ou 

grupos de pessoas com os quais estes poderiam se identificar quando pensassem 

em usar aplicativos de carona nos três próximos meses. No grupo de dez 

entrevistados mais velhos, essas pessoas ou grupos foram representados pelos 

colegas de trabalho, faculdade, pessoas da mesma geração, em sua maioria. Para 

os outros dez, constituído de participantes mais novos, estes grupos constituíram-se 

equânimes, divididos entre colegas de escola e faculdade e amigos. Foi possível 

perceber nesta questão a relação direta com as pessoas ou grupos de pessoas que 

aprovariam o uso aplicativos de carona, bem como o grupo de trabalho que foi 

citado pelos 10 respondentes entre 22 e 35 anos.  

 

As perguntas subsequentes versaram sobre o controle que o indivíduo tem aos 

fatores internos e externos que podem influenciar sua atitude e comportamento, 

sendo este o último pilar da TCP, preconizada por Ajzen (1991). Neste momento da 

pesquisa, se analisou as circunstâncias ou fatores que lhe permitiriam ou facilitariam 

usar aplicativos de carona nos próximos três meses. 

 

Mais uma vez o termo segurança se faz evidente como fator principal com resposta 

predominante entre todos os entrevistados. Seguiu-se em concordância o aspecto 

financeiro, a facilidade de uso, comodidade e a preocupação com o meio ambiente. 

Neste item, foram consideradas para analise as circunstâncias ou fatores que 

tornariam difícil ou impossível aos entrevistados usar aplicativos de carona nos 

próximos três meses. 
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Para o grupo de dez participantes mais velhos (22 a 35 anos), o fator Corona vírus 

foi o maior impeditivo deste uso, seguido de pouco uso e conhecimento do 

aplicativo, o que dificulta o acesso e a disponibilidade de veículos, associado a 

segurança, a cultura/mineiridade, neste caso relacionado a um traço de 

desconfiança presente entre os mineiros. 

 

Já para os dez mais novos, os maiores fatores que tornariam difícil ou impossível 

usar aplicativos de carona nos próximos três meses foram a segurança, a violência, 

o fato de ser mulher e ter que dividir o carro com estranhos. 

 

Nesta perspectiva, o fator segurança também prevaleceu, onde demonstrou que a 

maior preocupação de todos os 20 participantes se concentrou neste ponto. A 

despeito de o país atravessar uma pandemia, este fator foi abordado somente pelos 

mais velhos, embora haja o receio do compartilhamento da geração mais nova, 

porém mais relacionado à segurança do que a contaminação pelo vírus. 

 

O último tópico se analisou as outras considerações que vieram à mente dos 

participantes sobre o que pensavam sobre a utilização de aplicativos de carona nos 

próximos três meses. 

 

Para os dez representantes do grupo entre 22 e 35 anos, que já tinha atividade 

profissional e que muitas vezes precisa se deslocar para suas atividades, o 

aplicativo de carona representou um benefício melhor que a dependência dos 

horários de ônibus e linhas disponíveis, onde esta foi a opinião de maior benefício.  

Para os 10 jovens, percebeu-se uma forte tendência em não fazer uso do aplicativo, 

principalmente pelo receio de ter que dividir seu espaço com um desconhecido, a 

falta de segurança e ser a última opção para transporte em caso de necessidade. 

 

Estrutura e Segurança também se fizeram valer para o total dos entrevistados, como 

citado acima, sendo que foi possível associar a questão de estrutura à melhoria da 

mobilidade urbana, como citado pelos respondentes entre 16 e 21 anos. 

 

Portanto, todos os entrevistados, embora sejam de idades diferentes, apresentaram 

comportamentos bem semelhantes, onde a principal preocupação foi com a sua 
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segurança e a que poderia ser proporcionada pelos aplicativos de carona 

compartilhada. Estes fatores estiveram diretamente ligados ao medo da violência e a 

pandemia de corona vírus. Esta percepção de medo foi mais forte pelos 10 

integrantes do grupo entre 16 e 21 anos, onde aliado a estes dois fatores foi citado o 

fato de compartilhar o espaço da carona com estranhos, o que levou a estes 

entrevistados rejeitarem o compartilhamento de carona. 

 

A presença dos amigos, colegas de escola, faculdade e trabalho foram os grupos 

que mais aprovariam o uso do aplicativo, bem como demonstraram ser as pessoas 

ou grupos com as quais ambos se identificaram. Percebeu-se aqui o perfil de cada 

grupo, onde uma já tem atividade profissional e independência, portanto incluem-se 

os colgas de trabalho, enquanto a outra se limita aos colegas mais próximos de 

escola e convivência. Mesmo assim, estas compartilharam em sua maioria os 

mesmos comportamentos, variando apenas a questão de diferenças inerentes às 

faixas etárias. 
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5. Considerações finais  

 

Nesta etapa serão apresentadas as considerações a partir dos resultados 

pertinentes à análise das entrevistas, as limitações do estudo e as propostas 

sugeridas para pesquisas futuras. 

 

5.1 Considerações gerais 

 

Esta etapa se divide em duas partes. A primeira relacionada à mobilidade urbana, 

economia colaborativa e os aplicativos de carona. A segunda, e mais representativa 

desta dissertação, refere-se à Teoria do Comportamento Planejado de Ajzen e os 

objetivos deste trabalho acadêmico. Esta divisão se dá em função dos resultados 

obtidos na pesquisa com os participantes, em número de 20 pesquisados.  

 

5.1.1 Mobilidade urbana, economia colaborativa e os aplicativos de carona 

 

Na busca de soluções que venham a contribuir para a melhoria da qualidade vida 

dos indivíduos nas grandes cidades que englobam aspectos sociais, econômicos, 

meio ambientes e mobilidade humana, o termo Smart Cities passou a ser usado com 

frequência em diversas áreas. Para Marsal-Llacuna et al. (2014), citados no 

referencial teórico desta dissertação, como a melhor definição de Smart Cities este 

conceito é definido por iniciativas que procuraram melhorar a performance urbana 

através do uso de dados, informação e Tecnologia da Informação (TI) como forma 

de oferecer aos cidadãos serviços mais eficientes, monitorar e melhorar a 

infraestrutura existente e promover a colaboração de diversos atores econômicos, 

encorajando novos modelos inovadores de negócios nos setores públicos e 

privados. 

 

O uso de tecnologia é imprescindível para que as grandes cidades acompanhem as 

variadas mudanças em seus ecossistemas com o intuito de atender as 

necessidades e expectativas de seus habitantes. O envolvimento dos indivíduos se 

faz importante a partir do momento que passam a ser participantes das 

transformações nas Smart Cities, onde recebem e passam a desfrutar dos 

benefícios.  Estes são participantes das transformações a partir do uso de 
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aplicativos móveis e plataformas que facilitam cada vez mais o monitoramento e a 

colaboração com as políticas de mobilidade urbana. (Buskela et al, 2016). 

 

Os resultados da pesquisa possibilitam concluir neste caso, que nem sempre os 

chamados “modelos inovadores de negócios” citado por Marsal-Llacuna et al. (2014) 

e o “uso imprescindível de tecnologia, mencionado por Buskela et al (2016) têm 

tanta aderência ao que foi tratado na teoria. Isto pode ser evidenciado nas respostas 

dadas pelos participantes de ambas as gerações que relatam o receio do uso de 

aplicativos de carona em função da insegurança pessoal, a segurança oferecida 

pelos aplicativos o pouco conhecimento destes, disponibilidade e a pandemia. Isto 

fica claro no depoimento de Carolina, 16 anos, que é enfática ao dizer em sua 

entrevista que não usaria o aplicativo: “Olha, eu não utilizaria, sendo bem sincera, 

porque eu não pretendo sair de Belo Horizonte e aqui é muito mais comum outros 

aplicativos.” Otávio, 27 anos diz: “Eu acho que é muito difícil, a gente aqui em Minas 

a gente é muito desconfiado. É uma coisa que eu aprendi é que o mineiro ele tá 

sempre passo atrás, um pé atrás. 

 

O termo economia compartilhada passou a ter maior popularidade, através de 

Botsman & Rogers (2010), onde os autores citam ainda a capacidade ociosa, 

também corroborada por Chase (2015), a crença no bem comum e a confiança entre 

pessoas estranhas. 

 

Widlok (2017) relata que a economia compartilhada tem sido tratada como uma 

saída para as desigualdades coletivas e como uma forma de uso que tem como 

objetivo a utilização de recursos que sejam sustentáveis. No caso do 

compartilhamento de carona, o uso de espaço ocioso citado por Botsman & Rogers 

(2010) completa a posição de Widlok (2017). 

 

Considerando-se a utilização de recursos sustentáveis, percebe-se entre os 

respondentes que há um alinhamento ao que foi proposto por Widlok (2017) na 

utilização de recursos que sejam sustentáveis. Neste caso, os entrevistados têm 

uma posição que corrobora o que foi dito pelo autor. Quanto a utilização do espaço 

ocioso e compartilhamento como citado por Botsman & Rogers (2010), há uma 

divergência, onde mais uma vez a preocupação com a incerteza e a falta de 
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segurança pelos   entrevistados aparece como forte opinião. Marcella, 29 anos deu a 

seguinte opinião: “Uai, Acho que é difícil, porque são pessoas desconhecidas, um 

círculo, tem que... não sei, ai, pode ter assim com relação à segurança, né?” Ana 

Grazielly, 18 anos diz: “Então esse aplicativo, como é corrida compartilhada, eu 

poderia me sentir um pouco insegura de andar com outro passageiro, né por não 

saber o perfil desse outro passageiro, então, eu acho que isso aí poderia ser olhado 

mais a fundo, né,  quem realmente tem acesso ao aplicativo.” 

 

Nos dados analisados, percebe-se ainda o desconhecimento, o pouco uso e a 

disponibilidade de veículos e rotas que atendam aqueles que têm intenção de usar 

aplicativos de carona, o que é relatado pelas duas gerações, revelando novamente 

uma discrepância. “Acho que existe esta desvantagem se não tem muita oferta. Se 

tem muita oferta, isso acaba sendo erradicado, né? Mas se tem pouca oferta acaba 

dependendo da disponibilidade.”, Relato de Larissa, 28 anos. Para Maria Beatriz, 19 

anos: “Deixa eu ver: segurança, questão do tempo. É... eu acho também porque, 

pelo menos para mim, eu não conhecia, eu não conheço muitos aplicativos de 

carona. Para falar a verdade eu acho que nenhum. Eu sei do próprio UBER que 

você consegue tipo compartilhar com outras pessoas. Por que eu acho que é a falta 

de conhecimento mesmo, desses aplicativos.” 

 

Em suma, a Mobilidade urbana, economia colaborativa e os aplicativos de carona 

embora sejam bastante discutidos, devem levar em consideração que nem tudo é 

tão alinhado ao que se é proposto, onde características dos grupos, a situação do 

país, as idades, fatores extemporâneos como a pandemia podem influenciar as 

percepções das gerações e seus usos destes aplicativos e as percepções do tema 

analisado nesta etapa da conclusão. A pandemia, embora não seja um dado tão 

relevante entre os pesquisados, demonstrou ser um grande empecilho, 

principalmente no que se refere a compartilhamento de espaços, incluindo-se aí o 

temos de dividi-lo com um estranho. 

 

5.1.2 Teoria do Comportamento Planejado 

 

Azjen e Fishbein (2011) mostram que uma das características deste modelo é que a 

aplicação e desenvolvimento de seus construtos podem ser usados em várias áreas 
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e temas pela facilidade de execução ou generalização para cada contexto. Nesta 

dissertação foi escolhida Teoria do Comportamento Planejado para explicar o uso de 

aplicativos de carona por 20 participantes com idades entre 16 e 35 anos. 

 

Ajzen (2019) cita em uma entrevista mencionada no referencial teórico que A TCP é 

um modelo projetado para explicar e prever o comportamento social humano. Na 

medida em que é bem-sucedido, também pode ser usado como uma estrutura 

conceitual para intervenções de mudança de comportamento. 

 

No caso do tema abordado nesta dissertação, foi possível comprovar a facilidade de 

aplicação e sua adaptação ao tema proposto para explicar o uso de aplicativos de 

carona. As três abordagens, bases da TCP, atitude, normas subjetivas e 

behaviorismo social mencionadas por Ajzen & Fishbein (2010) obtiveram total 

alinhamento ao tema, com contribuições significantes, coletadas em um questionário 

de 9 perguntas aos participantes da pesquisa. 

 

No que se refere a atitudes, pelo lado favorável, os participantes apresentaram 

comportamentos semelhantes, caracterizados pela preocupação com o aspecto 

financeiro, meio ambiente, facilidade de locomoção e socialização, sendo que estes 

últimos fatores em consonância com os princípios de economia compartilhada. 

Porém sobressaiu-se o aspecto financeiro, onde há uma preocupação individual dos 

entrevistados em economizar suas reservas, em uma percepção mais individualista. 

 

Já para os fatores denominados às desvantagens ou malefícios prevaleceu a falta 

de segurança, o medo da violência e o temor de dividir o espaço com um 

desconhecido, o que vai contra o que é preconizado pela economia compartilhada e 

o conceito de carona e mobilidade urbana. Ainda neste aspecto o fator 

extemporâneo da pandemia de corona vírus contribuiu para que o termo 

“compartilhamento” passasse a ser mais uma ameaça do que uma vantagem.  

 

Nas opiniões referentes às atitudes, prevaleceu a preocupação com segurança e 

observou-se um viés cultural, fator influenciador no uso de aplicativos de carona 

compartilhada. 
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As normas subjetivas também obtiveram um alinhamento com a TCP, onde as 

pessoas e os grupos que apoiam a decisão do uso de carona compartilhada são 

compostos por pessoas ou grupos próximos aos respondentes. Neste caso, a única 

diferença foi nos relacionamentos sociais, onde os pesquisados entre 22 e 35 anos 

já tem atividade profissional, o que incluiu colegas de trabalho e os mais novos, 

entre 16 e 21 anos, por serem estudantes, citaram os colegas de escola. Na 

abordagem contrária, ou seja, a desaprovação prevaleceu também a 

homogeneidade de pais e familiares. 

 

O behaviorismo social foi também contemplado nas análises quando questionado 

aos participantes quais às pessoas ou grupos que aprovariam o uso de aplicativos 

de compartilhamento de carona. Neste caso, a aprovação se dá pelo mesmo grupo 

que apoia o uso de carona compartilhada. Na desaprovação, ficou clara a influência 

dos pais e familiares no sentido de não aprovar o uso pelos filhos, 

independentemente da idade dos participantes da pesquisa. Assim como abordado 

anteriormente, também esses dois grupos foram representativos em referência às 

pessoas ou grupos que desaprovariam o uso de aplicativos de carona. 

 

Na última questão, referente às opiniões relacionadas às normas subjetivas e o 

comportamento social, evidenciou-se mais uma vez a forte opinião sobre os fatores 

relacionados à falta de segurança e violência. 

 

Para Moura, Veiga, Cunha e Moura (2012) o êxito de uma tentativa de 

comportamento vai depender “do nível de controle que o indivíduo possui em 

relação aos fatores internos e externos que podem influenciar a execução de um 

comportamento desejado.” (MOURA, VEIGA, CUNHA E MOURA, 2010, p. 3) 

Percebe-se nesta pesquisa que o fator “segurança” é o que possui a maior  

influência nos pesquisados, onde estes não possuem um nível de controle desta 

situação, portanto, afetando seu comportamento no sentido de não fazer uso do 

aplicativo ou evitá-lo. 
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5.2 Conclusão final 

 

No desenvolvimento desta dissertação foi possível notar que nem sempre o que é 

tratado na teoria corresponde ao que se é percebido na realidade. Fatores externos, 

tais como a falta de segurança, um reflexo da realidade do país, a cultura local, o 

fato de pesquisa ser realizada em um período onde o termo compartilhamento gera 

mais receio do que simpatia, influenciaram de sobremaneira a percepção da 

utilização de aplicativos de carona nas duas gerações pesquisadas. Temas mais 

gerais como meio ambiente mobilidade urbana, redução de carros em circulação e 

redução das emissões de CO² foram mais comuns entre participantes e obtiveram 

um maior alinhamento com o pensamento teórico. Por outro lado, mostrou-se 

também maior preocupação individual em economia de recursos financeiros dos 

entrevistados, contrária ao ideal de socialização da economia compartilhada que, 

neste caso também é um fator considerado de alto risco. 

 

No caso da Teoria do Comportamento Planejado as evidências destacadas pela 

metodologia se mostraram eficientes no sentido de elucidar o comportamento dos 

dois grupos, com insights que possam vir a colaborar para a realização de novos 

trabalhos referentes ao tema abordado, em especial à questão da segurança e a 

maior aceitação desta modalidade de compartilhamento, onde ficou claro neste 

trabalho, a resistência à carona compartilhada e aplicativos como alternativa de 

mobilidade urbana. 

 

5.3 Contribuições teóricas 

 

Para a academia esta pesquisa pode contribuir para outros estudos de TCP, no 

sentido de demonstrar sua facilidade de abordagem, aplicabilidade e por permitir ser 

usada nos mais variados contextos, como já foi citado anteriormente no referencial 

teórico. Da mesma forma, pode se constituir como um incentivo a outros 

pesquisadores a se aprofundarem no tema trazendo novas visões e conteúdo a ser 

agregado. 

 

Outro ponto a ser considerado é a identificação das crenças salientes sobre as 

vantagens e desvantagens em usar serviços de carona compartilhada. Esse tipo de 
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serviço é bem novo e a aplicação da primeira etapa qualitativa para a formação da 

TCP é uma contribuição teórica relevante, haja vista que esse é um novo tipo de 

serviço. É importante também considerar os aspectos locais e culturais do Brasil, o 

que contribui para o aprofundamento do conhecimento acerca das crenças e 

consequentemente sobre as atitudes dos consumidores sobre esse tipo de produto. 

Mais especificamente, problemas como segurança talvez não seja tão premente em 

países europeus, Canadá, EUA, entre outros, como foi identificado que é no Brasil. 

Em relação às contribuições teóricas e seu alinhamento com a prática foi possível 

perceber que a Teoria do Comportamento Planejado comprovou sua facilidade de 

aplicação e adaptação a vários contextos, como citado por Ajzen(1991), assim como 

a análise de discurso de Bardin (2011)  

 

5.4 Contribuições Práticas 

 

As contribuições para os gestores de empresas que trabalham com o transporte 

compartilhado são inúmeras. 

 

Em relação à formatação do serviço, um dos principais aspectos a serem 

considerados é em relação à segurança. Assim sendo, tanto para empresas quanto 

para aqueles profissionais que forem atuar neste segmento, é importante ter esta 

abordagem como prioritária no sentido de incorporar a esta prestação de serviço 

dispositivos de segurança nos veículos, como câmeras internas, botões de pânico e 

outros recursos como sugerido pelos participantes da pesquisa que podem ser 

instalados nos veículos. É necessário ter em conta que outras funcionalidades 

relacionadas a esta abordagem também devem constar nos aplicativos de maneira 

que permitam avaliação simultânea do usuário/condutor, interação direta com a 

plataforma, informação de itinerários e compartilhamento de rotas e demais 

funcionalidade que poderão ser agregadas neste sentido. Deve-se levar em conta, 

da mesma forma, a questão da economia, ou seja, fazer valer o valor pago pelos 

usuários que buscam economizar sua renda através de compartilhamento que 

permita, além disso, mobilidade urbana, cuidado com o meio ambiente, redução de 

veículos nas ruas e disponibilidade. 
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Aos profissionais de marketing cabe por sua vez, criar, comunicar e entregar valor 

para o aplicativo no sentido aumentar o conhecimento de seu uso pelo público alvo, 

estimular a demanda, captar usuários/condutores, criar estratégias de fidelização, 

promover o compartilhamento do serviço. As ações de marketing neste caso devem 

partir do princípio da comunicação integrada de marketing, que engloba as 

atividades de Relações Públicas, assessoria de imprensa, promoção e propaganda 

através dos canais tradicionais de mídia impressa e eletrônica e o uso de redes 

sociais no sentido de tornar o aplicativo mais compartilhado, gerar credibilidade e 

estimular seu uso entre os usuários deste perfil, uma vez que estes têm grande 

facilidade em usar tais meios. Some-se a isso as ações voltadas para o marketing 

interno voltado para os colaboradores da startup para o alinhamento da 

comunicação em todos os níveis e às estratégias mercadológicas. 

 

Por se tratar de um serviço, aqueles que se interessam por marketing aplicado a 

transportes colaborativos devem considerar outros pontos como processos, 

pessoas, lugar e tempo da prestação de serviços, preço e todos os elementos que 

constituem o transporte compartilhado por meio de carona ou outra maneira para 

que a entrega do serviço seja coerente com o que está sendo promovido e a 

experiência do usuário. 

 

5.5 Limitações 

 

O fato de esta dissertação ser realizada em um ano de pandemia, onde a sociedade 

teve que aprender com novos desafios e grandes limitações a nível global repercutiu  

nas respostas, onde o termo “compartilhamento” passou a ser visto como uma 

ameaça e um fator diretamente associado a segurança e a sobrevivência. Some-se 

a isso a realidade do Brasil, onde a violência é um termo recorrente e vivenciado no 

dia a dia do indivíduo, diferente de onde tais conceitos foram elaborados, com 

índices bem inferiores de violência e maior estabilidade e desenvolvimento. Outro 

ponto que deve ser ressaltado é em relação à composição da amostra, onde esta foi 

formada por conveniência, fato este impeditivo para a generalização dos resultados. 

Além disso, os métodos de análise qualitativa também por esta limitação indicam 

que a utilização dos resultados deve ser feita com cautela por profissionais de 

marketing. 



92 

5.6 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Por ter sido evidenciado um viés cultural por meio dos depoimentos seria 

interessante que esta pesquisa fosse realizada em diferentes regiões dos pais no 

que se refere a percepção dessas gerações em outros estados e uma comparação 

entre estes no sentido de criar um conjunto de dados mais abrangente, 

proporcionando uma visão ampla do tema tratado. 

 

Sugere-se também para os interessados em se aprofundar neste tema que esta 

pesquisa seja reaplicada em um momento pós-pandemia, onde o compartilhamento 

já não seja um fator de risco e sim uma maneira de melhorar a mobilidade social. 

 

Outro ponto a ser considerado é que os resultados obtidos permitem a elaboração 

de um questionário para testar a validade nomológica da TCP, bem com descobrir 

se as diferenças observadas nessa dissertação podem ser confirmadas por meio de 

uma pesquisa de abordagem quantitativa utilizando-se de técnicas de estatística 

multivariadas. 
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Apêndice A – Termo de Compromisso de Confidencialidade para a IES 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 
 

Eu, __________________________________________ portadora do RG n.º ____________, emitido 
pela _________ e do CPF n.º _________________, residente e domiciliada na 
______________________________________, por meio do presente termo, comprometo-me a não 
associar ou relacionar, direta ou indiretamente, de forma escrita, verbal ou de qualquer outra forma, 
seja durante e/ou após a realização da pesquisa, o nome ou a identidade da IES que está 
contribuindo com informações e dados para a minha pesquisa referente à Dissertação como requisito 
para conclusão do curso de Mestrado Profissional em Administração, promovido pela Fundação 
Pedro Leopoldo, sob a orientação da Prof. Dr. _____________________________ e cujo objetivo 
geral é  
 
analisar a contribuição da gestão da permanência para a diminuição dos índices de evasão nas 
instituições de ensino superior.. 

 
 
Belo Horizonte, ______ de __________________ de 2020. 

 
 
 
 

__________________________ 
Assinatura do pesquisador 
Nome completo do pesquisador 
E-mail 
Tel.:  
 
 
 

___________________ 
Assinatura do orientador 
Nome completo do orientador 
E-mail 
Tel.: 

 
 

  Fonte: Elaborado pela pesquisador. 
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Mestrado Profissional de Administração 

 

Apêndice B – Roteiro entrevista 

“ROTEIRO DA PESQUISA EXPLORATÓRIA PARA LEVANTAMENTO DAS 

CRENÇAS SALIENTES A RESPEITO DA INTENÇÃO EM USAR APLICATIVOS 

DE CARONA NOS PRÓXIMOS  TRÊS MESES (Teoria do Comportamento 

Planejado).” 

 

Obrigado por colaborar com minha pesquisa. Este roteiro de entrevista destina-se a 

conclusão da dissertação do meu Mestrado Profissional em Administração 

relacionado a Teoria do Comportamento Planejado e o uso de aplicativos de carona 

compartilhada. O ideal é a entrevista pessoal, caso seja difícil para você, pode 

responder por voz no  WhatsApp, meu número é (31)997313733, seguindo a ordem 

das perguntas.  

Os dados serão confidenciais e não compartilhados.  

 

Favor identificar somente: 

Nome: __________________________ 

Gênero:_________________________ 

Idade:___________________________ 

Profissão:________________________ 

 

Questões 

 

1 - Quais são as vantagens ou benefícios em utilizar um aplicativo de carona 

compartilhada durante os próximos 30 dias? 

 

2 - Quais são as desvantagens ou malefícios em usar um aplicativo de carona 

compartilhada durante os próximos três meses?  
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3 - Quais seriam outras opiniões que você tem a respeito de aplicativos de carona 

compartilhada nos próximos três meses? 

 

4 - Existem pessoas ou grupos de pessoas que aprovariam que você faça uso 

aplicativos de carona três meses? Quem são eles? 

 

5 - Existem pessoas ou grupos de pessoas que desaprovariam que você faça uso 

aplicativos de carona nos próximos três meses? Quem são eles? 

 

6 - Existem outras pessoas ou grupos de pessoas que você identifica quando pensa 

em usar aplicativos de carona nos três próximos meses? Quem são eles? 

 

7 - Quais seriam as circunstâncias ou fatores que lhe permitiriam ou facilitariam 

usar aplicativos de carona nos próximos três meses? Por quê? 

 

8 - Quais seriam as circunstâncias ou fatores que lhe tornariam difícil ou 

impossível usar aplicativos de carona nos próximos três meses? Por quê? 

 

9 - Existem outras considerações que vêm à sua mente quando você pensa sobre a 

utilização de aplicativos de carona nos próximos três meses? Quais? 
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Apêndice C – Produto técnico  

Plano de Marketing para Empresas de Carona Compartilhada 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os resultados aqui apresentados podem servir para aqueles indivíduos que têm a 

intenção de empreender por meio de aplicativos ou plataformas em economia 

compartilhada e soluções para transporte e mobilidade urbana, bem como 

profissionais de marketing que poderão usar este conteúdo como uma referência 

de pesquisa para a prática. Os temas aqui abordados podem contribuir para o 

aprofundamento das pesquisas comportamentais sobre os usuários que se 

identificam com os interesses e ideias dos grupos pesquisados. 

 

Para a academia esta pesquisa pode contribuir para outros estudos de TCP, no 

sentido de demonstrar sua facilidade de abordagem, aplicabilidade e por permitir 

ser usado nos mais variados contextos, como já foi citado anteriormente no 

referencial teórico. Da mesma forma, pode se constituir como um incentivo a 

outros pesquisadores a se aprofundarem no tema trazendo novas visões e 

conteúdo a ser agregado. 

 

De acordo com Ajzen (2005), a TCP, à medida que é bem-sucedida, também pode 

ser usada como uma estrutura conceitual para intervenções de mudança de 

comportamento. Neste caso, para maior aceitação e percepção por parte dos 

futuros usuários de aplicativos de carona compartilhada. 

 

De posse das conclusões finais, apresenta-se em continuidade deste produto 

técnico o que pode ser aplicado para desenvolvedores de aplicativos na área de 

aplicativos de carona compartilhada e profissionais de marketing dessas startups. 

 

1.1. Objetivo 

 

Aplicar os dados coletados e analisados resultantes do roteiro de entrevistas 

aplicado aos participantes, tendo como premissa a Teoria do Comportamento 

Planejado, com o objetivo de desenvolver uma estratégica mercadológica 

destinada aos aplicativos de carona compartilhada.  
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1.2. Justificativa 

 

A elaboração deste produto técnico justifica-se por apresentar uma proposição de 

planejamento de marketing e sua aplicação ao compartilhamento de carona por 

aplicativos ainda recente no país. Por se tratar de um serviço, aplicaram-se os 

elementos da Administração Integrada de Serviços de Wirtz e Lovelock (2018), 

composto por Elementos do Produto, Local e Tempo, Promoção e Educação, 

Processos, Ambiente Físico e Pessoas para uma abordagem mais completa e 

adequada ao contexto. 

 

2. PRODUTO TÉCNICO 

 

2.1. Marketing para aplicativos de carona compartilhada  

 

Aplicativos e plataformas digitais, já bastante divulgados e utilizados por grande 

parte da população, em sua origem, constituem-se como serviços. Para melhor 

entendimento no desenrolar deste produto técnico, alguns termos serão revistos, 

de forma a proporcionar ao leitor/pesquisador um melhor entendimento das 

proposições que se seguem. 

 

Para Zeithaml, Bitner e Gramler (2018) serviços podem ser definidos como atos, 

processos e desempenhos fornecidos, coproduzidos ou cocriados por uma 

entidade ou pessoa para e / ou com outra entidade ou pessoa. 

 

Uma definição mais completa, e, portanto, mais adequada ao contexto aqui 

apresentado no uso de aplicativos de carona compartilhada, é dado por Wirtz e 

Lovelock (2018), 

Serviços são atividades econômicas realizadas por uma parte para outra. 
Frequentemente com base no tempo, essas performances trazem os 
resultados desejados para destinatários, objetos ou outros ativos. Em troca 
de dinheiro, tempo e esforço, os clientes do serviço esperam valor do 
acesso a mão de obra, habilidades, experiência, bens, instalações, redes e 
sistemas. No entanto, eles normalmente não se apropriam dos elementos 
físicos envolvidos. (Lovelock & Wirtz, 2018 p. 14) 
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Desta forma, é possível perceber que os aplicativos de carona compartilhada se 

adequam a esta definição, onde se agrega o fato da tecnologia como facilitadora 

do acesso aos serviços prestados através do compartilhamento. É da mesma 

forma relevante considerar também a definição de Zeithaml, Bitner e Gramler 

(2018) que incluem a coprodução e a cocriação entre aqueles que desempenham 

os serviços e aqueles que fazem uso como participantes de todo o processo. 

Deste ponto de vista, é possível citar Chase (2015), onde o autor cita que em 

termos de economia colaborativa e compartilhamento é possível permitir que os 

cocriadores e usuários de plataformas e aplicativos, desenvolvam novas ideias, 

processos, produtos e serviços.  

 

Além das premissas de compartilhamento, melhoria ambiental, geração de renda, 

economia e melhoria da mobilidade urbana, tais aplicativos são o que se pode 

considerar customer-centric, ou seja, estes colocam o consumidor, aqui visto 

como usuário, no centro de suas atividades, tanto interna quanto externamente. 

(Johnston & Marshall, 2011). Desta maneira, todas as atividades são dirigidas e 

orientadas por comportamentos daqueles que querem utilizar os aplicativos de 

carona. 

 

A TCP e suas três abordagens básicas, atitude, normas subjetivas e behaviorismo 

social que foram tratadas nesta dissertação tem um papel importante em poder 

oferecer uma contribuição para que desenvolvedores de aplicativos de 

compartilhamento de carona e profissionais de marketing possam contar com mais 

uma forma de avaliar o comportamento do consumidor e, desta maneira 

desenvolver melhor seus serviços e estratégias mercadológicas para que sejam 

realmente centrados no consumidor e os envolvam nos processos de cocriação. 

 

Porém, antes de entrar definitivamente nos aspectos mercadológicos, é prudente 

aos interessados no assunto e profissionais de marketing que estes tomem ciência 

dos principais desafios de marketing de serviços, antes de pensarem suas ações e 

estratégias. Para Kotler e Blom (2002), aqueles indivíduos que adquirem um 

serviço também adquirem uma promessa de satisfação. No caso de carona 

compartilhada, o deslocamento a um preço acessível e compartilhado. É 

importante levar em consideração, os desafios enfrentados pelos gestores e 
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responsáveis pela estratégia e comunicação mercadológica. Kotler e Blom (2002) 

enumeram nove desafios, porém para maior adequação ao tema, serão 

abordados os quatro mais relevantes: 

 

➢ Identificar quais são as principais crenças, atitudes, normas 

subjetivas e controle percebido do consumidor sobre os serviços de 

carona compartilhada; 

➢ A responsabilidade do desempenho da prestação de serviços está 

na mão de terceiros, ou seja, embora desenvolvedores do aplicativo, 

este é prestado por motoristas ligados à plataforma. Segundo Kotler 

& Blom (2002),o desafio está em alinhar estes prestadores de 

serviço à missão e valores da organização. Neste caso, ressalta-se 

aqui a importância da segurança, citada como principal fator na 

pesquisa pelos entrevistados, bem como as sugestões dadas como 

um cadastro prévio e avaliações destes; 

➢ A Incerteza do consumidor, neste caso, o usuário.  Nas entrevistas 

realizadas percebeu-se não só a incerteza, mas uma grande 

preocupação com a segurança do usuário em utilizar o serviço. 

Some-se a este fato, a necessidade de maior conhecimento desta 

forma de aplicativo, o que demanda maior volume de informação a 

ser dada ao usuário pelas ações de publicidade e propaganda; 

➢ A Experiência Pine II & Gilmore (1999) relatam que a atual 

sociedade vive em uma economia de experiência onde esta é fator 

relevante de diferenciação e entrega de valor demandando novas 

formas de atividades e negócios. A economia compartilhada, termo 

criado por Botsman & Rogers (2011), além de prezar pela 

experiência aliada ao grande desenvolvimento tecnológico e 

recursos, criou um ambiente favorável para o desenvolvimento 

destas experiências que agora contam com a participação do 

consumidor como cocriador. Kotler & Blom (2002), ressaltam que o 

grande desafio nos serviços é construir e preservar a experiência 

positiva do consumidor em todos os momentos em que estes 

estiverem em contato com o prestador de serviços e, desta forma 

fazer com que estes compartilhem tais experiências. Dentre as 
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diversas fases do marketing, em especial a última denominada por 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), “Marketing 4.0, nos dias atuais 

a capacidade de compartilhamento e horizontalização da 

comunicação, através das redes sociais, é significativa para a 

influência de uma pessoa ou um grupo em relação ao outro no que 

se refere a dividir experiências”. Pine II e Gilmore (1999),  

anteriormente a nova era de compartilhamento já citavam a 

importância da experiência nas relações mercadológicas e sua 

preservação. Nesta pesquisa, foi possível contatar a grande 

influência dos grupos de amigos e colegas em ambas as gerações 

no que se trata de aprovar o uso de aplicativos de carona 

compartilhada e aos grupos comas quais se identificam; 

➢ Diferenciação: em geral, para Kotler e Blom (2002) todos os 

serviços tem a mesma finalidade de atender determinadas 

necessidades e desejos. Anterior a estes dois autores, Pine II & 

Gilmore (1999) já alertavam sobre a “comoditização” dos serviços, 

uma vez que havia pouca diferenciação entre estes. Portanto, saber 

entregar valor através de experiências permite o “engajamento de 

clientes de forma memorável.” (PINE II & GILMORE,1999 pp 4). 

Percebeu-se entre os entrevistados que há pouco engajamento 

entre estes no que se refere ao compartilhamento de caronas por 

aplicativos. Tal fato se deve a grande insegurança demonstrada 

pelas Gerações Y e Z e pelo fato de haver pouca divulgação.  

➢  Manter o controle de qualidade uma vez que serviços são 

prestados por pessoas, esses têm a característica da 

heterogeneidade, ou seja, cada indivíduo tem sua maneira de 

desempenhar um serviço e entregá-lo ao consumidor, por mais que 

haja uma padronização. (Solomon, 2018). Assim sendo é de grande 

valia que tanto os desenvolvedores e interessados neste tipo de 

compartilhamento estejam atentos aos padrões de segurança a 

serem determinados, treinados, seguidos e monitorados como citado 

pelos entrevistados para minimizar sua insegurança, passando por 

cadastros de motoristas, possibilidade de avaliação no aplicativo, 

câmeras internas e botões de pânico. 
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Elucidados estes desafios, passamos agora aos elementos de marketing e sua 

aplicabilidade no que se refere aos aplicativos de carona, tendo como base os 

dados das entrevistas realizadas com os 20 entrevistados.  

 

Para a American Marketing Association (2017), em sua mais atual definição do 

termo, este compreende:  

 
Marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, 
comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, 
clientes, parceiros e a sociedade em geral. 
 

Pode-se perceber nesta definição o alinhamento com a proposição da economia 

compartilhada no sentido da criação, comunicação entrega e troca de valores que 

englobam toda a cadeia de consumo, independentemente de serem produtos, 

serviços ou aplicativos de qualquer espécie. Todos têm a mesma finalidade: 

entregar valor. 

 

Três grandes forças - a tecnologia, a globalização e a responsabilidade social – 

alteraram significativamente o mercado e a sociedade, permitindo que 

consumidores e empresas desenvolvessem novas capacidades tanto na forma de 

produção, quanto no consumo de bens e serviços (Kotler & Keller, 2016), 

chegando até ao consumo colaborativo e a economia compartilhada. 

 

Dentro deste contexto, os profissionais de marketing devem alinhar suas 

atividades dentro do mix tradicional de marketing como definido a princípio por 

Jerome McCarthy em 1960 pelos 4 P’s: Product, Place, Promotion, Price, em 

tradução livre, Produto, Ponto de venda, Promoção e Preço. (Perrault, Cannon & 

Mccarthy, 2015, Pp 38). 

 

Além do conceito de McCarthy criado em 1960 e popularizado por Kotler em 1969, 

outros autores como Seth e Sisodia (2012) argumentam que o conhecimento do 

consumidor é um caminho mais assertivo para o sucesso das estratégias 

mercadológicas. As estruturas de gerenciamento de marketing propostas pelos 

autores são customer-centricity, isto quer dizer, centrada no cliente. Seth e Sisodia 

(2012) ressaltam o que acreditam ser os valores mais importantes do consumidor - 
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Aceitabilidade, Preço, Acessibilidade e Conscientização.- que eles denominam de 

4 A’s em inglês, respectivamente Acceptability, Affordability, Accessibility, e 

Awareness. 

 

Perrault, Cannon e McCarthy (2015), enfatizam a importância da satisfação do 

consumidor no sentido de criar valor na construção de relacionamentos lucrativos 

e em longo prazo, o que pode ser melhor visualizado através do ciclo exibido na 

Figura 17. 

 

 

Figura 17 
Satisfazendo Clientes com valor superior para o cliente para construir 
relacionamentos lucrativos 
Fonte: Perrault, W.D,Cannon, J.P., & McCarthy, E.J (2015)  Satisfying Customers with Superior 
Customer Value to Build Profitable Relationships. New York: Pearson Education (Trad. Autor) 

 

Para os profissionais de marketing e desenvolvedores de aplicativos este ciclo é 

importante no sentido de salientar a importância da construção e entrega de 

valores aos usuários como forma de criar relacionamentos, que se inicia pelo 

esforço total da organização em criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que 

tenham valor a todos os envolvidos com o objetivo de criar relacionamento em 

longo prazo. É possível associar este ciclo ao desafio da experiência na prestação 
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de serviços (Kotler & Blom, 2002), no sentido de alcançar não só a satisfação, 

mas o compartilhamento de experiências (Pine II & Gilmore, 1999) como fator 

relevante de diferenciação. O fato das gerações pesquisadas terem uma forte 

relação com o uso de tecnologia, smartphones e redes sociais através do 

compartilhamento de informações e experiências merece atenção por parte dos 

profissionais de marketing. Some-se a isso a importância da aprovação e a 

identificação dos respondentes da pesquisa com aqueles que aprovam o uso dos 

aplicativos de carona compartilhada, composto por amigos, colegas de escola, 

faculdade, trabalho e, ressaltado por todos, pessoas da mesma geração. Neste 

caso, a própria amostragem já definiu o público-alvo a ser sensibilizado pelas 

ações mercadológicas. 

 

Para Wirtz e Lovelock (2018), a natureza dos serviços, diferente dos produtos, 

envolve aspectos diferenciados como a participação do consumidor na produção e 

consumo dos serviços, chamada inseparabilidade. Em uma economia 

compartilhada, que enfatiza a cocriação como fator relevante, este também pode 

ser considerado mais um aspecto de diferenciação. A importância do fator tempo 

também é aludida por estes autores. Neste caso, os resultados da pesquisa estão 

alinhados com estes diferenciais, onde, entre os entrevistados, foi destacada a 

importância do tempo de atendimento pelos aplicativos, aliada a rapidez e a 

mobilidade urbana. 

 

Deve-se ponderar da mesma forma, as características distintivas dos serviços de 

acordo com Wirtz e Lovelock (2018): (I) inseparabilidade, onde serviços são 

produzidos e consumidos ao mesmo tempo e necessitam da presença do 

consumidor; (II) serviços são perecíveis e não podem ser estocados; (III) serviços 

são intangíveis, não geram propriedade e não podem ser experimentados ou 

consumidos antes de sua execução; (IV) heterogeneidade, onde serviços são 

desempenhados por pessoas e cada um ou empresa tem uma forma peculiar de 

agir no desempenho dos serviços; (V) a sua distribuição pode envolver canais 

tanto físicos quanto digitais; (VI) o fator tempo tem grande relevância na prestação 

de serviços; (VII) elementos intangíveis normalmente dominar a criação de valor. 

 

 



120 

 

Fundamentados nessas distinções, Wirtz e Lovelock (2018) argumentam que o 

modelo tradicional do composto de marketing, ou mix de marketing tradicional de 

McCarthy, Produto, Ponto de venda, Promoção e Preço (Perrault, Cannon & 

Mccarthy, 2015) devem ser abordados de uma maneira mais abrangente. Para 

isso, desenvolveram o conceito de Administração Integrada de Serviços que 

compreende em inglês, sete P´s: Product elements, Place and Time, Price and 

other User Outlays, Promotion and Education, Process, Physical Environment, 

People.  Estes termos, em tradução livre são denominados: Elementos do 

Produto, Local e Tempo, Preço e outras Despesas do Usuário, Promoção e 

Educação, Processos, Ambiente Físico e Pessoas. 

 

Neste produto técnico, para um melhor entendimento e visualização, os itens que 

compõem as teorias mercadológicas aqui descritas e relacionadas às ações 

mercadológicas serão citados em primeiro lugar, seguidos de sua conceituação 

teórica  

 

As abordagens apresentadas no primeiro momento dizem respeito ao conceito de 

4 A’s de Seth e Sisodia (2012), referentes à customer-centricity, que 

compreendem  os valores mais importantes do consumidor - aceitabilidade, preço, 

acessibilidade e conscientização (Tabela 3) apresentadas a  seguir. 

 

Tabela 3 
A’s de Seth e Sisodia (2012), 

Elementos  
conceituais 

Definição 
Resultados da 

Pesquisa 
Ação proposta 

A
c
e
it
a
b
ili

d
a

d
e

 Até que ponto a oferta total de 
produtos de uma empresa excede 
as expectativas do consumidor. 
Componente dominante na 
estrutura como aspectos funcionais, 
psicológicos, imagem e 
posicionamento. 

Não considerarem 
seguro o uso destes 
aplicativos 
 
Pandemia 
 
Violência 
 
Medo 
 
Resistência ao uso 

Investir em 
segurança do 
passageiro 
 
Maior informação 

P
re

ç
o

 

Até que ponto os 
consumidores no mercado-
alvo 
são capazes e estão 
dispostos a pagar o preço 
do produto 

Questão financeira 
(economia de 

dinheiro) 

Adequação de preços dos 
aplicativos de carona no 
sentido de serem mais 
econômicos que outros 
meios de 
compartilhamento. 

continua 
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conclusão 

A
c
e
s
s
ib

ili
d
a
d

e
 

Até que ponto os 
consumidores são capazes 
de prontamente 

adquirir o produto ou 
serviço.  É composto de 
duas dimensões: 
disponibilidade e 
conveniência. 

Facilidade de 
locomoção e demora 

de atendimento 

Ter mais veículos e 
usuários cadastrados na 

plataforma, aumentando a 
captação de usuários. 

C
o
n
s
c
ie

n
ti
z
a
ç
ã
o

 

Até que ponto os 
consumidores são 
informados sobre as 
características do produto ou 
serviço, persuadidos a 
experimentá-lo e lembrados 
de recompra ou reuso. 
Apresenta duas dimensões: 
conhecimento da marca e do 
serviço ou produto. 

Desconhecimento ou 
fato de ainda 
estarem iniciando 
estes aplicativos 
 
Pouco uso ainda 
desta forma de 
compartilhamento 

Investir em Comunicação 
Integrada de Marketing, 
considerando-se as ações 
tradicionais de 
publicidade e 
propaganda, assessoria 
de imprensa, Relações 
Públicas  e Marketing em 
plataformas digitais para 
um alinhamento da 
linguagem e reforço de 
posicionamento nesses 
diversos veículos de 
comunicação que hoje 
são denominados 
omnichannel , ou seja, 
acessados por diversos 
meios como 
computadores, 
notebooks, celulares, 
tablets, TV´s, Smart TV´s, 
painéis eletrônicos, 
rádios. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

No que se referem aos elementos desta tabela, as principais ações estão 

relacionadas a investimento em segurança, para que os aplicativos atendam e 

excedam as expectativas do consumidor e aspectos como aspectos funcionais, 

psicológicos, imagem e posicionamento em termos de aceitabilidade. No item 

preço, existe a necessidade de adequação dos preços para que estes se tornem 

atrativos para os usuários. A acessibilidade deve ser melhorada no sentido de 

oferecer mais veículos disponíveis e usuários cadastrados na plataforma, 

solucionando o problema da locomoção e disponibilidade. Por fim, é necessária 

uma abordagem mais forte na divulgação, de forma a tornar o serviço de carona 

compartilhada por aplicativos mais conhecido.  

 

A Tabela 4 está relacionada aos elementos da Administração Integrada de 

Serviços, como proposta por Wirtz e Lovelock (2018), constituída por sete 

Elementos  
conceituais 

Definição 
Resultados da 

Pesquisa 
Ação proposta 
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elementos que devem ser considerados pelos profissionais de marketing e 

desenvolvedores de aplicativo. 

 

Tabela 4 
Elementos da Administração Integrada de Serviços. Wirtz e Lovelock (2018) 

 

E
le

m
e

n
to

s
 d

o
 P

ro
d
u
to

 

T
o
d
o
s
 o

s
 c

o
m

p
o
n

e
n
te

s
 d

o
 d

e
s
e
m

p
e
n

h
o
 d

o
 s

e
rv

iç
o
 q

u
e
 

p
ro

p
o
rc

io
n
a

m
 v

a
lo

r 
a
o
 c

lie
n
te

 

Definir os níveis de serviço: 
 
Benefício central: transporte compartilhado de pessoas. 
 
Serviço básico: 
Aplicativo de compartilhamento de carona. 
 
Benefício esperado: segurança, usabilidade do aplicativo, 
colaboração na melhora da mobilidade urbana através da 
redução de veículos nas ruas e emissões de CO², 
compromisso com o meio ambiente, compartilhamento, 
disponibilidade 24 horas, acesso fácil, marca, preço, 
condições de pagamento, número de veículos 
disponíveis/cadastrados, perfil dos condutores, avaliação de 
condutores e usuários, comunicação. 
 
Benefício ampliado: 
Posicionamento de marca, entrega de valor; examinar o 
sistema de consumo, diferenciação. 
 
Serviço potencial: 
Buscar novas formas de entrega, incrementos e 
transformações que o aplicativo e a prestação de serviços 
podem oferecer. 

L
o
c
a
l 
e
 

T
e
m

p
o

 

D
e
c
is

õ
e
s
 

g
e
re

n
c
ia

is
 d

e
 

q
u
a
n

d
o
, 

o
n
d

e
 

e
 c

o
m

o
 

e
n
tr

e
g

a
r 

o
s
 

s
e
rv

iç
o
s
 a

o
s
 

c
o
n
s
u
m

id
o
re

s
 

Investimento em comunicação para ampliação da captação de 
usuários/condutores para crescimento do escopo de 
disponibilidade de caronas ofertadas pelo aplicativo reduzindo 
os tempos de deslocamento e espera até o usuário do 
aplicativo, desenvolvimento de algoritmos para cálculo 
eficiente de rotas, disponibilidade 24 horas, 365 dias por ano. 

P
re

ç
o
 e

 o
u
tr

a
s
 D

e
s
p
e
s
a
s
 d

o
 

U
s
u
á
ri
o

 

D
e
s
p
e
s
a
s
 e

m
 e

s
p
é
c
ie

, 
te

m
p
o
 e

 

e
s
fo

rç
o
 d

o
 c

o
n
s
u
m

id
o
r 

p
a
ra

 

a
q
u

is
iç

ã
o
 e

 c
o
n
s
u

m
o
 d

o
s
 

s
e
rv

iç
o
s
. 

Desenvolvimento de algoritmos que permitam cálculo de 
melhores rotas, tarifas, redução do desgaste psicológico dos 
usuários com relação à segurança, economia de recursos por 
parte dos usuários, condições de pagamento, estudo de 
preços de aplicativos concorrentes ou que prestem serviços 
semelhantes como, por exemplo, Uber e Waze Pool, captação 
de investidores para viabilização da plataforma. 

continua 
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Definição Ação proposta 
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Elementos  
conceituais 

Definição Ação proposta 

P
ro

m
o
ç
ã

o
 e

 E
d

u
c
a
ç
ã
o

 

T
o
d
a
s
 a

s
 a

ti
v
id

a
d

e
s
 e

n
v
o

lv
id

a
s
 p

a
ra

 c
o
m

u
n

ic
a
r 

e
 i
n
c
e

n
ti
v
a
r 

o
 u

s
o
 d

o
s
 s

e
rv

iç
o
s
 p

e
lo

 c
o

n
s
u
m

id
o
r 

Desenvolver um Planejamento Estratégico de Marketing alinhado com 
as opiniões da pesquisa de comportamento planejado, tendo como 
base os elementos da elementos da Administração Integrada de 
Serviços, composta por  Elementos do Produto, Local e Tempo, 
Promoção e Educação, Processos, Ambiente Físico e Pessoas, 
através de ações 
Que atendam aos objetivos de: 
 
Desenvolver a estratégia de comunicação do aplicativo de carona e os 
elementos que fazem parte do aplicativo como rotas, 
compartilhamento, usuários/condutores, frota, segurança, mobilidade, 
meio ambiente e demais atividades; 
 
Adequação da forma de entrega do serviço e tempo referente às 
atividades do aplicativo ligadas à mobilidade urbana; 
 
Lançamento da startup e divulgação do aplicativo; 
 
Criar, comunicar, entregar e valor para usuários/condutores de 
aplicativos de carona; 
 
Captação, manutenção e fidelização de usuários/condutores; 
 
Posicionar a startup e sua marca no mercado; 
 
Gestão da marca para o alinhamento dos benefícios, valores e 
elementos da economia compartilhada como meio ambiente, melhoria 
do trânsito e mobilidade; 
 
Criar uma imagem favorável do aplicativo para usuários/condutores, 
stakeholders e a sociedade; 
 
Alinhamento dos processos internos para a entrega de valor; 
 
Educar a população sobre o aplicativo e seus benefícios para o meio 
ambiente, mobilidade urbana, economia e compartilhamento; 
 
Alinhar os processos de operação da startup para o desempenho de 
suas atividades para entrega de valor aos usuários/condutores; 
 
Adequar frota, usuários/condutores aos padrões estabelecidos nos 
processos; 
 
Desenvolver junto aos colaboradores, usuários/condutores os 
objetivos, a imagem, a cultura de colaboração e compartilhamento; 
 
Orientação para centralidade do consumidor; 
 
Perfil de colaboradores, usuários/condutores; 
 
Ações específicas de Promoção e Educação: 
 

continua 
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Elementos  
conceituais 

Definição Ação proposta 

P
ro

m
o
ç
ã

o
 e

 E
d

u
c
a
ç
ã
o

 

T
o
d
a
s
 a

s
 a
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v
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a
d

e
s
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n
v
o
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id

a
s
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a
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 c
o
m

u
n
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e
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n
c
e

n
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o
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s
o
 d

o
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e
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o
s
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e
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o

n
s
u
m

id
o
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Marketing outbound (Tradicional) 
 
Definir conteúdo da comunicação para o mercado, através da criação 
de um estilo de linguagem, adequado ao perfil dos usuários e 
valorização dos principais pontos abordados na pesquisa como 
segurança, economia de recursos, mobilidade, meio ambiente, 
compartilhamento, socialização e a entrega de valor e fidelização dos 
usuários/condutores. 
 
Realizar campanhas de divulgação divididas em institucionais e de 
captação. 
 
Campanhas institucionais: objetivo de reforçar a marca, imagem do 
aplicativo, aceitação pelos públicos-alvo e stakeholders, comunicação 
dos valores da startup do aplicativo de carona compartilhada, 
diferenciais. 
 
Campanhas captação: 
 
Propaganda e promoção para captação de usuários/condutores. 
Implantar um setor de Inteligência competitiva para Pesquisa de 
Mercado e Sistema de Informação de Marketing, baseado em dados 
primários e secundários. 
Os dados primários podem ser obtidos através de surveys no próprio 
aplicativo e redes sociais em função do grande uso desta geração por 
meios digitais. 
Pesquisas qualitativas através de grupos focais, entrevistas em 
profundidade, uso dos recursos da Teoria do Comportamento, 
etnografia. 
 
Dados secundários se constituem importante fonte para a implantação 
de um Sistema de Inteligência Competitiva com o objetivo de coletar 
dados e transforma-los em informações para tomadas de decisão dos 
gestores e profissionais de marketing de maneira mais assertiva, 
permitindo desta forma, monitoramento de mercado,  concorrentes, 
preços, promoção e propaganda , demanda, pesquisas relativas a 
usos e comportamentos dos usuários  e serviços afins.  Um Sistema 
de Inteligência Competitiva pode fazer uso de diversas fontes por meio 
de algoritmos dos bancos de dados do aplicativo, redes sociais, meios 
de comunicação, relatórios setoriais, demonstrativos financeiros entre 
outros e análises por meio de inteligência artificial; Estes serão úteis 
para visando a orientação para a centricidade do consumidor para 
ajustes operacionais, inovações radicais ou incrementais que 
agreguem valor ao aplicativo e seja percebida pelos 
usuários/condutores. 
 
Gestão de marca: desenvolvimento de nome, logotipo e logomarca, 
benefícios da marca baseados na hierarquia de serviços de benefício 
central, básico, esperado, ampliado e potencial, criação de manual de 
marca, ações promocionais de publicidade e propaganda para 
construção de identidade da marca e conhecimento por parte dos 
stakeholders e comunicação de valor e diferencial. 
 
Comunicar, criar e entregar valor para o mercado e 
usuários/condutores por meio de ações de estratégias de Marketing 
Outbound (tradicional) e Marketing Inbound (digital) 
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Marketing outbound (Estratégias tradicionais de propaganda e 
promoção) 
 
Criar anúncios a serem veiculados em meios tradicionais de 
comunicação impressa, rádio e TV´s abertas e fechadas em nível 
local, regional e nacional ou onde o serviço esteja atuando; 
 
Criar de campanhas a serem veiculadas em outdoors nas cidades 
onde o serviço esteja atuando; 
 
Investir em promoções para captação de usuários/condutores através 
da oferta de benefícios, descontos e vantagens; 
 
Contratar em Assessoria de Imprensa e Relações Públicas para 
criação de autoridade, mídia espontânea, reforço da marca do 
aplicativo nos meios de comunicação e facilitação da percepção pelos 
usuários/condutores e stakeholders as ações de  marketing; 
 
Patrocinar eventos e shows, relacionados ao target pesquisado e 
aqueles que estejam relacionados a assuntos de meio ambiente, 
compartilhamento, economia colaborativa; 
 
Promover ações sociais, esportivas e culturais para visibilidade da 
marca e envolvimento com a sociedade local onde o aplicativo estiver 
disponível; 
 
Realizar ações em escolas, colégios, empresas, bares, restaurantes, 
teatros e demais atividades de lazer por meio  de equipes de 
promoção para divulgar e incentivar o uso de aplicativos de carona 
compartilhada; 
 
Investir na veiculação de mensagens em painéis eletrônicos de 
propaganda em aeroportos de cidades onde o aplicativo estiver 
disponível; 
 
Investir em patrocínios de mobiliário urbano para visibilidade da marca 
e envolvimento com a sociedade (bancos, relógios digitais, pontos de 
ônibus); 
 
Implantar Endomarketing (Marketing Interno): uso dos recursos de 
comunicação integrada de marketing alinhados aos processos internos 
da startup e colaboradores para promoção, criação de cultura e 
alinhamento  entre os colaboradores. 
Marketing Inbound (Digital): 
 
Criar site: Institucional alinhado aos conteúdos do estilo de linguagem  
definido para a comunicação com o  mercado, alinhado ao target 
pesquisado 
 
Criar de conteúdo relevante alinhado ao estilo de linguagem definido 
para a comunicação com o  mercado, alinhado ao target pesquisado e 
suas percepções elucidadas nas pesquisas; Investir em patrocínios e 
mídia paga  para Facebook, Instagram, canal de YouTube, Tik Tok, 
Pinterest, WhatsApp 
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Usar de estratégias e investimento em de Google Ads e Search 
Engine Optimization (SEO) 
 
Patrocinar influenciadores digitais em redes de maior identificação das 
do target pesquisado, alinhados com os valores do aplicativo de 
compartilhamento, socialização, uso racional de recursos naturais, 
meio ambientes, mobilidade urbana através de testemunhais destes e 
de usuários/condutores. 
 
Usar de gatilhos mentais nos conteúdo das redes sociais, alinhados ao 
estilo de linguagem proposto para os materiais de divulgação, de 
acordo com o target pesquisado, visando despertar a ação por parte 
dos usuários/condutores destas redes, incentivando o uso e 
compartilhamento, através do uso de gatilhos mentais-chave como 
escassez, urgência, novidade, prova social (depoimentos), autoridade, 
reciprocidade, razão através da justificativa (uso do por que), 
antecipação, simplicidade de uso do aplicativo, segurança, mobilidade, 
meio ambiente, compartilhamento 
 
Desenvolver  um planejamento  e ações de Marketing de 
Relacionamento com usuários/condutores com benefícios, vantagens 
e ações customizadas voltados para fidelização e relacionamento a 
longo prazo. 
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Integrar e alinhar todos os setores e colaboradores da  startup 
orientados para o gerenciamento baseado na centricidade do 
consumidor; 
 
Definir processos internos de operação, padrões de tecnologia; 
 
Definir setores/profissionais envolvidos, competências, atribuições, 
políticas de Recursos Humanos; 
 
Definir controles financeiros; 
 
Definir padrões de segurança para usuários/condutores (uso de 
câmeras internas, botão de pânico como sugerido na pesquisa que 
devem ser prioritários), processos de avaliação dos 
usuários/condutores, padrões e monitoramento de qualidade; 
definir padrões de veículos, modelos e anos permitidos; 
 
Definir uso de indicadores de desempenho: qualidade técnica e 
operacional, qualidade percebida pelo usuário/condutor, finanças, 
cultura, educação, centricidade do consumidor; 
 
Definir e implantar e internalizar nos colaboradores a cultura da startup 
códigos de ética, valores, filosofia, propósito missão e visão definidos 
pelo planejamento estratégico através de integração dos processos 
das atividades de marketing interno para promoção, criação de cultura 
e alinhamento  entre os colaboradores. 
 
Definir o compliance da startup; 

continua 
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Fontes: Elaborado pelo autor adaptado de Ajzen (2005), Botsman & Rogers (2010); Chase (2015); 
Johnston & Marshall, (2011); Kotler & Blom (2002); Kotler e Kerller (2016); Kotler, Kartajaya & 
Setiawan (2017); Perrault, Cannon & McCcarthy, (2015); Pine II & Gilmore (1999); Solomon, 
(2018); Wirtz & Lovelock (2018); Zeithaml, Bitner & Gramler (2018). Elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 5 apresenta a relação de autores e suas áreas de especialidade que 

foram referência na montagem das proposições deste produto técnico. 

 

Tabela 5 
Elementos da Administração Integrada de Serviços. Wirtz e Lovelock (2018) 

 

 

 
 
 
  

conclusão 

Elementos  
conceituais 

Definição Ação proposta 

Ambiente 
Físico 

 
Pistas 

visuais ou 
outras 

tangíveis ao 
consumidor 

que 
evidenciam 
a qualidade 
dos serviços 

 
Definir em parceria com o setor de Marketing e Arquitetos a 
programação da comunicação visual interna da organização e 
sinalização alinhadas com a logomarca e o manual de marca. 
 
Definir tipos de veículos a serem usados para o compartilhamento 
como ano de fabricação, aspectos legais junto aos órgãos de trânsito, 
periodicidade de manutenção, higiene e limpeza, itens de segurança 
internos nos veículos de segurança para o usuário e condutor. 
 

Pessoas 

Profissionais 
e outros 

envolvidos 
no 

desempenho 
do serviço 

 
Definir em parceria com o Setor de Marketing o perfil dos 
colaboradores da startup no sentido de alinhar os perfis a serem 
pretendidos às entregas de valor e centricidade do consumidor . 
 
Fazer o uso dos dados coletados pela Inteligência competitiva e 
transforma-los em propostas de ações gerenciais internas com o apoio 
do setor de marketing através de campanhas de endomarketing. 

Ajzen (2005) Teoria do Comportamento Planejado 

Austin & Pinkleton (2015) Gerenciamento estratégico de Relações públicas 

Botsman & Rogers (2010) Economia Compartilhada 

Brum (2010) Endomarketing 

Chase (2015) Economia Compartilhada 

Johnston & Marshall (2013) Vendas, customer-centricity, entrega de valor 

Kotler & Blom (2002) Marketing de Serviços 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) Marketing 4.0 

Kotler & Keller (2016) Gerenciamento de Marketing, Planejamento Estratégico 
de Marketing 

Perrault, Cannon & McCcarthy, 2015 Marketing - teoria, planejamento estratégico de marketing 

Pine II & Gilmore (1999) Economia de Experiência 

Solomon, 2018 Administração de Serviços 

Wirtz & Lovelock (2018) Marketing de Serviços, gestão 

Zeithaml, Bitner & Gramler (2018) Marketing de Serviços 
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