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RESUMO
PASSARELLI, E. ECONOMIA COMPARTILHADA E OS MODELOS
TRADICIONAIS DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE: um estudo das plataformas
Airbnb e Uber em Curitiba Pr sob a perspectiva da Teoria dos Custos de Transação. 2020.
Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Universidade Estadual do Centro
Oeste, Guarapuava, Paraná, 2020.
A economia compartilhada consiste num novo modelo de negócio facilitado pelo uso da
tecnologia, no qual se enfatiza a reutilização de bens, produtos e serviços por meio das
plataformas digitais que oferecem o compartilhamento, a troca, o aluguel, a doação e que
possibilita a interação direta entre provedores e usuários sem a necessidade de intermediação.
Dentre as plataformas se destacam Airbnb e Uber, objetos de estudo deste trabalho, que estão
presentes no Brasil desde o ano de 2014. Neste cenário, os modelos tradicionais dos hotéis e
táxis continuam a oferecer suas transações no mercado enquanto os novos negócios ganham
espaço oferecendo transações inovadoras, o que remete a coexistência, termo utilizado para
explicar a existência simultânea dos modelos tradicionais e das plataformas de economia
compartilhada. Como base teórica para este estudo utilizou-se a Teoria dos Custos de
Transação com ênfase nos pressupostos comportamentais e nos elementos de natureza do
ativo. O objetivo geral consistiu em compreender os mecanismos que permitem a coexistência
dos modelos tradicionais e de economia compartilhada, referente aos serviços de hospedagem
e transporte de Curitiba Pr, sob a perspectiva da Teoria dos Custos de Transação. Quanto à
metodologia de pesquisa se caracteriza com abordagem qualitativa e método estudo de casos
múltiplos. A coleta dos dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas, dados
secundários e observação não participante com uso de diário de campo, os dados obtidos
foram analisados por meio da análise de conteúdo, análise documental e triangulação dos
resultados. Os resultados apontaram 17 mecanismos: informações, tecnologia, ações
oportunistas, impacto, regulamentação, ocupação, ociosidade, especificidades locais, físicas e
de ativos humanos, segurança, reputação, avaliação, tributação, precificação, rentabilidade,
economia local, tendências/expectativas, estratégias para os setores, estas são responsáveis
por maiores ou menores custos nas transações e que se diferem ou se assemelham quando
comparados entre os modelos tradicionais e plataformas digitais. As análises evidenciaram
que a existência de custos de transação é determinante para que haja coexistência, se estes
custos não existissem talvez não houvesse espaço para o surgimento dos novos negócios que
envolvem as plataformas. Assim, na realidade estudada há pequena propensão à substituição,
as transações apresentam características diferenciadas que possibilitam a permanência dos
dois modelos em ambos os segmentos, no entanto, há necessidade de reinvenção por parte dos
modelos tradicionais, que buscam por condições igualitárias especialmente relacionadas à
regulamentação, pois afirmam se tratar de concorrência desleal. Desta forma, as estratégias de
adaptação destes modelos envolvem investimentos tecnológicos, em estrutura e ativos
humanos, enquanto as plataformas buscam lançar novos serviços e atingir outros segmentos.
As contribuições práticas deste estudo estão relacionadas a compreensão das plataformas por
parte dos gestores locais e identificação de estratégias que podem ser praticadas na busca de
melhores condições de competição, para tal é elaborado um resumo executivo aos gestores
das organizações participantes do estudo com a síntese das contribuições.
Palavras-chave: custos de transação; economia compartilhada; Airbnb; Uber; modelos
tradicionais
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RESUMÉN
PASSARELLI,
E.
ECONOMÍA
COMPARTIDA
Y
LOS
MODELOS
TRADICIONALES DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE: un estudio de las
plataformas Airbnb y Uber en Curitiba Pr bajo la perspectiva de la Teoría de los Costos de
Transacción. 2020. Disertación (Máster Profesional en Administración) - Universidade
Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, Paraná, 2020.
La economía compartida consiste en un nuevo modelo de negocio facilitado por el uso de la
tecnología, en el que se enfatiza la reutilización de bienes, productos y servicios a través de
plataformas digitales que ofrecen intercambio, intercambio, alquiler, donación y que permite
interacción directa entre proveedores y usuarios sin necesidad de intermediación. Entre las
plataformas, destacan Airbnb y Uber, objetos de estudio de este trabajo, que han estado
presentes en Brasil desde 2014. En este escenario, los modelos tradicionales de hoteles y taxis
continúan ofreciendo sus transacciones en el mercado mientras que las nuevas empresas
obtienen oferta de espacio. transacciones innovadoras, que se refiere a la convivencia, un
término utilizado para explicar la existencia simultánea de modelos tradicionales y
plataformas de economía compartida. Como base teórica para este estudio, se utilizó la Teoría
de los costos de transacción con énfasis en los supuestos de comportamiento y la naturaleza
del activo. El objetivo general fue comprender los mecanismos que permiten la coexistencia
de modelos de economía tradicional y compartida, referidos a los servicios de alojamiento y
transporte en Curitiba PR, desde la perspectiva de la Teoría de Costos de Transacción. En
cuanto a la metodología de investigación, se caracteriza por un enfoque cualitativo y un
método de estudio de caso múltiple. La recopilación de datos se realizó mediante entrevistas
semiestructuradas, datos secundarios y observación no participante utilizando un diario de
campo. Los datos obtenidos se analizaron mediante análisis de contenido, análisis de
documentos y triangulación de resultados. Los resultados mostraron 17 mecanismos:
información, tecnología, acciones oportunistas, impacto, regulación, ocupación, ociosidad,
especificidades locales, activos físicos y humanos, seguridad, reputación, evaluación,
impuestos, precios, rentabilidad, economía local, tendencias / expectativas, estrategias. para
los sectores, son responsables de costos de transacción más altos o bajos y difieren o se
parecen entre sí en comparación con los modelos tradicionales y las plataformas digitales. Los
análisis mostraron que la existencia de costos de transacción es crucial para la coexistencia, si
estos costos no existieran, podría no haber espacio para la aparición de nuevos negocios que
involucren las plataformas. Por lo tanto, en la realidad estudiada hay poca propensión a la
sustitución, las transacciones tienen características diferentes que permiten que los dos
modelos permanezcan en ambos segmentos, sin embargo, existe la necesidad de reinvención
por parte de los modelos tradicionales, que buscan condiciones iguales especialmente
relacionadas con la regulación, ya que afirman ser competencia desleal. Por lo tanto, las
estrategias de adaptación de estos modelos implican inversiones tecnológicas, en estructura y
activos humanos, mientras que las plataformas buscan lanzar nuevos servicios y llegar a otros
segmentos. Las contribuciones prácticas de este estudio están relacionadas con la
comprensión de las plataformas por parte de los gerentes locales y la identificación de
estrategias que se pueden practicar en la búsqueda de mejores condiciones de competencia,
para este propósito se prepara un resumen ejecutivo para los gerentes de las organizaciones
que participan en el estudio con la síntesis de contribuciones.
Palabras clave: costos de transacción; economía compartida; Airbnb; Uber; modelos
tradicionales.
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ABSTRACT
PASSARELLI, E. SHARING ECONOMY AND TRADITIONAL MODELS OF
ACCOMMODATION AND TRANSPORT: a study of Airbnb and Uber platforms in
Curitiba PR under perspective of Theory of Transaction Costs. 2020. Dissertation
(Professional Master's in Administration) - Universidade Estadual do Centro Oeste,
Guarapuava, Paraná, 2020.
The sharing economy is a new business model facilitated by technology, in which, reuse of
goods, products and services is emphasized through digital platforms that offer sharing,
exchange, rent, donation and which enables direct interaction between providers and users
without the need for intermediation. Among the platforms, Airbnb and Uber stand out, objects
of study of this work, which have been present in Brazil, since 2014. In this way, traditional
models of hotels and cabs continue to offer their transactions in the market while new
businesses gain space offering innovative transactions, which refers to coexistence, a term
used to explain simultaneous existence of traditional models and sharing economy platforms.
As a theoretical basis for this study, the Transaction Costs Theory was used with an emphasis
on behavioral assumptions and the nature of the asset. The main objective was to understand
the mechanisms that allow the coexistence of traditional and sharing economy models,
referring to accommodation and transportation services in Curitiba PR, from the perspective
of the Transaction Costs Theory. Considering research methodology, it is characterized by a
qualitative approach and a multiple case study method. Data collection occurred through
semi-structured interviews, secondary data and non-participant observation using a field
diary. Data obtained were analyzed through content analysis, document analysis and results
triangulation The results showed 17 mechanisms: information, technology, opportunistic
actions, impact, regulation, occupation, idleness, local specificities, physical and human
assets, security, reputation, evaluation, taxation, pricing, profitability, local economy, trends /
expectations, strategies for the sectors, they are responsible for higher or lower transaction
costs and they differ or resemble each other when compared between traditional models and
digital platforms. The analyzes showed that existence of transaction costs is crucial for
coexistence, if these costs did not exist, there might not be room for the emergence of new
businesses involving platforms. Thus, in the reality studied there is little propensity for
substitution, transactions have different characteristics that allow the two models to remain in
both segments, however, there is a need for reinvention on part of traditional models, which
seek equal conditions especially related to regulation , as they claim to be unfair
competition.Adaptation of these model strategies involve technological investments, in
structure and human assets, while the platforms seek to launch new services and reach other
segments. Practical contributions of this study are related to understanding of the platforms by
local managers and identification of strategies that can be practiced in search for better
conditions of competition and for this purpose, an executive summary was prepared for
managers of the organizations participating in the study with the synthesis of contributions.
Key words: transaction costs; sharing economy; Airbnb; Uber; traditional models.
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1 INTRODUÇÃO

1.1

CONTEXTUALIZAÇÃO
A economia compartilhada é um fenômeno atual que surge da prática de partilha,

compartilhamento de bens e serviços que ocorre há muito tempo, mas que se potencializou
recentemente com a tecnologia, pois antes acontecia de forma restrita em pequenos grupos
(SCHOR, 2015). As plataformas digitais são responsáveis por potencializar este fenômeno
nas mais diversas áreas como destacam Henten e Windekilde (2015), oferecendo diferentes
produtos e serviços, no qual se observa um maior destaque em termo de relevância e impacto,
as plataformas Airbnb e Uber, voltadas para hospedagem e transporte.
Belk (2014) destaca a ideia de uma economia baseada no acesso, onde se torna
possível compartilhar além dos bens como casa e carro, itens como bolsas, sapatos, roupas,
ferramentas, entre outros. As transações baseadas neste tipo de consumo envolvem
empréstimos, aluguéis, doações e trocas. Estas novas organizações combinam crescimento
econômico com sustentabilidade ambiental e social favorecendo o compartilhamento (BELK,
2014; BOTSMAN; ROGERS, 2011; SILVEIRA; PETRINI; SANTOS, 2016).
Stone (2017) salienta que em décadas passadas algumas práticas seriam incomuns
como, por exemplo, compartilhar virtualmente informações pessoais, pegar carona ou
hospedar-se na casa ou apartamento de pessoas desconhecidas. Com o avanço tecnológico e
uso da internet o autor salienta que as plataformas do Airbnb e Uber são responsáveis por
impulsionar uma nova economia baseada na confiança mútua.
As plataformas digitais se caracterizam como modelos de negócios que possuem o
intuito de conectar pessoas e promover interações. Para que isso seja possível elas se utilizam
da tecnologia como meio de conexão, o que possibilita e otimiza o encontra da oferta com a
demanda. Independentemente de onde estejam, em poucos minutos usuários e provedores do
produto ou serviço criam uma relação direta entre ambos, sem a necessidade de intermediação
de outros (SALTARELI, 2018).
As plataformas Airbnb e Uber foram fundadas e iniciaram suas operações em São
Francisco, EUA e estão localizadas no Vale do Silício. A Airbnb disponibiliza seus serviços
desde 2008 e a Uber desde junho de 2010. No Brasil, ambas chegaram junto com a Copa do
Mundo do Rio de Janeiro em 2014 (AIRBNB, 2020; STONE, 2017; UBER, 2020).
Schwab (2016) aponta que essas mudanças são fundamentais e dificilmente poderão
ser revertidas, ou seja, trata-se de um fenômeno com tendências de crescimento. Embora as
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mudanças afetem mais um segmento ou setor do que outro, os modelos tradicionais de
negócios buscam meios de adaptação com diversas estratégias e iniciativas.
Para as plataformas, a vantagem competitiva está atrelada à forma de internalizar
transações com menor custo e eficiência semelhantes à encontrada nos meios tradicionais.
Sendo assim, o fenômeno da economia compartilhada traz algumas indagações a respeito dos
elementos que proporcionam seu crescimento e disseminação.
Do ponto de vista teórico o fenômeno da economia compartilhada pode ser
compreendido pela Teoria dos Custos de Transação - TCT, a qual está inserida dentro de uma
corrente de pensamento denominada a Nova Economia Institucional - NEI. O surgimento
desta teoria se deu inicialmente a partir dos trabalhos de Ronald Coase por meio da “The
Nature of the Firm” no ano de 1937, considerado como um marco na teoria econômica
(CAMPOS, 2013; COASE, 1937). Porém, foi a partir de 1970, com os trabalhos de Oliver
Williamson que a teoria teve maior desenvolvimento na compreensão da firma, caracterizada
como agente econômico que efetua transações em um ambiente institucional (CAMPOS,
2013; THIEMANN, 2013; WILLIAMSON, 1985).
A análise dos custos de transação de acordo com Williamson (1981) está
fundamentada em cinco pontos considerados principais dentro da teoria, sendo dois elementos
comportamentais – oportunismo e racionalidade limitada, classificados como pressupostos, e
três elementos de natureza do ativo – incerteza, frequência e especificidade do ativo.
Com o surgimento da economia compartilhada e das plataformas digitais, temos um
cenário no qual os modelos tradicionais buscam se reinventar e adquirir novas estratégias de
atuação para sua sobrevivência, o que faz com que este modelo não desapareça. Enquanto
isso, os novos modelos surgem conquistando uma fatia de mercado, trata-se de modelos com
fundamentos diferentes, mas que oferecem serviços similares ou iguais e que estão
simultaneamente no mesmo mercado. Neste sentido, partimos da proposição de que os
modelos tradicionais e os modelos de economia compartilhada estão coexistindo.
Desta forma, buscou-se explorar neste trabalho o funcionamento dos modelos de
negócios tradicionais, mais precisamente a rede hoteleira e os taxistas, bem como as
transações que ocorrem por meio das plataformas Airbnb e Uber, dois casos proeminentes e
relevantes do fenômeno economia compartilhada. Por meio da estrutura dos custos de
transação, analisou-se que elementos permitem que os modelos tradicionais permaneçam e
quais permitem que outro surja e se estabeleça no mercado, como os modelos se interrelacionam e se há propensão à substituição.
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1.2

PROBLEMA DE PESQUISA

Duas questões de pesquisa norteiam essa investigação:
1. Quais são e de que forma os mecanismos permitem a coexistência dos modelos
tradicionais e de economia compartilhada relacionados à hospedagem e transporte?
2. Como estes mecanismos se inter-relacionam a partir dos custos de transação?

1.3

OBJETIVOS

Para desenvolvimento e direcionamento da pesquisa foram definidos os objetivos
gerais e específicos.

1.3.1 Objetivo geral

Compreender os mecanismos que permitem a coexistência dos modelos tradicionais e
de economia compartilhada, referente aos serviços de hospedagem e transporte de Curitiba Pr,
sob a perspectiva da Teoria dos Custos de Transação.

1.3.2 Objetivos específicos

a) Descrever o funcionamento dos modelos tradicionais de táxis e hotéis;
b) Caracterizar o fenômeno economia compartilhada com base nas plataformas Airbnb
e Uber;
c) Comparar as principais diferenças e similaridades entre os modelos tradicionais e de
economia compartilhada;
d) Discutir a dinâmica dos mecanismos que permitem a coexistência dos serviços das
plataformas Airbnb e Uber, com os serviços ofertados pelos modelos tradicionais.

1.4

JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA
A Teoria dos Custos de Transação une aspectos econômicos, jurídicos e a teoria

organizacional, sendo esta uma análise com abordagem interdisciplinar para o estudo das
organizações que possibilita explorar diferentes fenômenos. Embora este raciocínio tenha
maior relevância para estudos que envolvem empreendimentos comerciais, a economia dos
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custos de transação se torna importante para todas as formas de organização (WILLIAMSON,
1981).
No sentido teórico, sendo uma teoria institucional de base econômica, a TCT possui
respaldo para discussão do fenômeno em questão, com base nos aplicativos Airbnb e Uber, e
o mercado nos segmentos de maior impacto, visto que os constructos presentes na teoria
possuem elementos significativos para responder aos objetivos propostos, permitindo explicar
e preencher lacunas pouco observadas em relação à economia compartilhada no Brasil já que
estas são relativamente recentes no país, desde 2014. De acordo com Habibi, Kim e Laroche
(2013) ainda não é possível ter completa compreensão dos fatores que envolvem a economia
compartilhada, por isso eles apontam que sobre este tema a pesquisa acadêmica é limitada.
Por meio das buscas realizadas em março de 2018, nas bases de pesquisa Web of
Science, Portal de Periódico Capes e Scielo, utilizando a combinação dos termos de diversas
formas entre “custos de transação” e “economia compartilhada”, “consumo colaborativo” ou
“economia colaborativa”, e nos termos em inglês “transaction costs” and “sharing
economy”, “collaborative consuption”, “collaborative economy”, foi possível identificar
que, a respeito do desenvolvimento de trabalhos que tratam da teoria e do fenômeno de forma
conjunta, existe várias lacunas. As buscas trouxeram apenas cinco resultados e destes somente
dois foram considerados pertinentes, o que torna a pesquisa viável e de relevante contribuição
teórica.
Nos termos de trabalhos de âmbito internacional, o artigo de Henten e Windekilde
(2015) encontrado nas bases citadas, é o que mais se assemelha aos objetivos propostos, visto
que segundo os autores poucos estudaram os aspectos dos custos de transação na economia de
compartilhamento. Este artigo intitulado Transaction costs and the sharing economy discute a
partir dos modelos da Airbnb e Uber, como os custos de transação podem explicar a economia
de compartilhamento, além de outras abordagens teóricas necessárias para explicação do
fenômeno.
Os autores concluem que existe um grau significativo de substituição e competição
frente aos modelos tradicionais devido às implicações para as indústrias afetadas e custos, eles
propõem alguns modelos teóricos de análise da economia compartilhada. Para estes autores, a
Teoria dos Custos de Transação se torna ferramenta central na compreensão deste fenômeno
(HENTEN; WINDEKILDE, 2015).
A diferença deste em relação ao trabalho de Henten e Windekilde (2015) está na
análise mais ampla e com foco estratégico de ambos os modelos. Martin (2016, p. 149) sugere
que sejam desenvolvidas pesquisas onde se estabeleça uma compreensão do “papel das
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tecnologias digitais na dinâmica das transições”, como e de que forma essas plataformas se
estabeleceram rapidamente no mundo todo, destacando que há necessidade no
desenvolvimento da literatura neste campo e em particular a natureza e os impactos da
economia compartilhada e colaborativa em suas diversas e variadas formas.
Ambas as plataformas estudadas concentram um alto número de usuários, parceiros e
funcionários no mundo inteiro. Comparada a grandes players do mercado e presente em mais
de 190 países, a Airbnb possui cerca de 3 milhões de quartos, estando à frente das maiores
redes hoteleiras em variedade de hospedagens e números de quartos. Prestes a estrear no
mercado de ações, além do salto no número de acomodações no qual foram registradas 3,7
milhões de hospedagens no país em 2018, seu valor de mercado já ultrapassou a marca dos
US$ 30 bilhões. Além disso o impacto econômico gerado pelo serviço incluindo todos os
gastos movimentados por turistas da plataforma foi de 7,7 bilhões em 2018 e ultrapassou US$
1 bi no terceiro trimestre de 2019 (AIRBNB, 2019; AIRBNB COMPLETA..., 2018; AIRBNB
DIZ..., 2019; MIRANDA, 2019; NÃO VAMOS..., 2019; RECEITA..., 2018; SILVA, 2019).
A Uber acumulou em 2018 em serviços de transporte de passageiros e entrega de
comida US$ 50 bilhões em corridas, sua receita anual em 2019 foi de US$ 14,1 bilhões
embora a empresa ainda registre perdas. Recentemente sua estratégia foi entrar no mercado de
ações, desde 10 de maio de 2019 a startup estreou na Bolsa de Valores de Nova York NYSE, o que permitiu uma arrecadação total de US$ 8,1 bilhões no mercado financeiro e
durante a IPO oferta inicial pública – IPO, a empresa foi avaliada em sua estreia em US$ 82,4
bilhões, um dos maiores IPOs de tecnologia da história, no entanto com ações operando em
baixa de 7% (NÃO VAMOS..., 2019; ; RECEITA..., 2018; UBER, 2019; VENTURA, 2019).
Os modelos da Airbnb e Uber demonstram a força destas plataformas no mercado.
Ambas semeiam confiança, baixo custo e interação entre as partes por meio do feedback e do
emparelhamento da oferta e da demanda. Estas práticas permitem que ativos subutilizados
sejam usados de forma eficaz, ou seja, pessoas mesmo sem nunca ter se visto como
fornecedores antes, passaram a disponibilizar seus próprios bens a serviço de outros
(SCHWAB, 2016).
Além disso, nenhuma empresa detém os ativos ofertados. Conforme destaca Schwab
(2016) as plataformas digitais foram revolucionárias, visto que os custos de transação e
fricção incorridos ao processo do compartilhamento no uso de um ativo ou de um serviço
reduziram significativamente, causando implicações para as empresas e para a sociedade.
Como contribuição prática, esta pesquisa pode trazer significativas contribuições ao
explicar como os aplicativos operam e como suas práticas impactam aos negócios do mesmo
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segmento, com foco na rede hoteleira no caso do Airbnb e taxistas em relação ao Uber,
principalmente em grandes municípios e capitais do País.
Em âmbito geral, o estudo contribui teoricamente com a nova economia institucional
por meio da Teoria dos Custos de Transação, ao discutir novas estratégias com o surgimento
de modelos de negócios de economia compartilhada que de acordo com Godoy (2010, p.124)
“são considerados importantes na medida em que apresentam informações sobre fenômenos
pouco estudados. Frequentemente formam uma base de dados para futuros trabalhos
comparativos e de formulação de teoria”. Na prática poderá contribuir para a melhor
compreensão dos gestores da rede hoteleira e de transporte nos serviços de táxis, bem como
os impactos e como estes refletem diretamente na economia e gestão local do município, o
que impacta também na comunidade e sociedade.
Por fim, o estudo aborda as estratégias na difusão de tecnologias e surgimento de
novos negócios, contribuindo desta forma com a linha de pesquisa em Estratégia do Programa
de Pós Graduação em Administração da Unicentro (PPGADM).

1.5

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
A estruturação desta dissertação se dá em cinco capítulos, que contemplam a

introdução, referencial teórico, metodologia da pesquisa, apresentação e análise dos resultados
e considerações finais. A introdução traz a contextualização do tema e do fenômeno de
pesquisa, bem como teoria de base, problema de pesquisa, objetivos e justificativa teórica e
prática, que salientam a importância do estudo proposto.
No capítulo seguinte é apresentado o referencial teórico, com os conceitos e
discussões sobre a teoria de base e sobre o fenômeno economia compartilhada, bem como os
elementos presentes nas transações que envolvem as plataformas e os modelos tradicionais de
hospedagem e transporte e o modelo teórico.
Por sua vez, o capítulo três apresenta a metodologia da pesquisa, onde são expostos a
classificação geral da pesquisa, os instrumentos de coleta e técnicas de análise dos dados, a
unidade e categorias de análise, essenciais para cumprimento dos objetivos e
operacionalização da pesquisa.
Na sequência, o capítulo quatro envolve a caracterização do campo e perfil dos
entrevistados, são apresentados e discutidos os dados e resultados obtidos por meio da
pesquisa de campo. As contribuições, limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras
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são apresentadas nas considerações finais, último capítulo desta dissertação. A figura 1 expõe
a estrutura geral da dissertação.

Figura 1 - Estrutura da dissertação

Fonte: Elaborado pela autora (2020)
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2

REFERENCIAL TEÓRICO
De acordo com Minayo (2011, p. 17) “a teoria é construída para explicar ou para

compreender um fenômeno, um processo ou um conjunto de fenômenos e processos”. A
autora salienta que as teorias são constituídas e construídas a partir de outros estudiosos que
os abordaram antes de nós e que desta forma são norteadoras para a pesquisa que será
estudada. Sendo assim, neste capítulo são apresentados os conceitos e constructos da Teoria
dos Custos de Transação, base do estudo, bem como as origens e definições sobre o fenômeno
economia compartilhada. São discutidos pontos relevantes sobre a disseminação e impacto
dos novos modelos de negócio em relação aos modelos tradicionais.

2.1 TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

2.1.1 A origem da teoria e suas concepções
A teoria econômica neoclássica, conforme descreve Vargas (2015) compreendia a
firma como um agente maximizador de lucro, que considerava apenas as condições do
mercado e interesse dos agentes envolvidos. Neste ambiente de neutralidade institucional, o
sistema de preços era considerado o único mecanismo responsável por manter o equilíbrio do
mercado, em que a preocupação se dava inteiramente nos custos de transformação da
produção.
A Teoria dos Custos de Transação aparece pela primeira vez apresentada por Ronald
Coase em seu artigo intitulado The Nature of the Firm em 1937, no qual apresentou as noções
básicas desta abordagem para explicar a existência das empresas, rompendo com a visão
neoclássica. Por meio da formulação da teoria da firma o autor teorizou sobre motivo de
certas atividades serem organizadas dentro das firmas, argumentando que o sistema de preços
não é capaz de fornecer isoladamente explicação sobre a regulação destas atividades
(CAMPOS, 2013; COASE, 1937).
Este insight de Coase é considerado um marco na teoria econômica e para a nova
economia institucional, que ficou conhecida após 1960 com North e Williamson. Coase
buscou enfatizar as implicações para a organização industrial em que se tratando de um
sistema de relações, o funcionamento da organização torna a existência da empresa e de suas
equipes internas vantajosas apenas quando o custo de gerenciar internamente as transações
econômicas é menor do que utilizar os mecanismos dispostos no mercado, o que ele
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denominou marketing-costs (CAMPOS, 2013; COASE, 1937; HENTEN; WINDEKILDE,
2015; PEREIRA; DATHEIN; CONCEIÇÃO, 2014; RODRIGUES, 2013).
A partir disso, a NEI ganha força, Oliver Williamson buscou compreender a existência
da firma como um agente econômico que transaciona em um ambiente institucional, ou seja,
todos os custos para que a transação ocorra, excluindo os custos de produção. O autor
considerou as diferentes curvas de custos que compõem o produto final e definiu os dois
modos alternativos na realização da atividade econômica: mercado e hierarquia, no qual a
organização deve prezar pelo modo mais eficiente (CAMPOS, 2013; WILLIAMSON, 1979,
1981)
Com o surgimento da nova economia institucional, as instituições deixam de ser
apenas uma função de produção e passam a ser vistas como agentes essenciais para o
funcionamento do sistema econômico. Desta forma, a decisão gerencial é tomada a partir dos
eventos institucionais que surgem durante uma operação do sistema econômico, em que se
analisa os ativos tangíveis e intangíveis pertencentes à empresa e informações oriundas do
ambiente institucional. Williamson (1981) ainda defende que as transações são diferentes para
cada organização, em termos de eficiência e estruturas de governança são adaptáveis a cada
tipo de transação conforme suas necessidades (BALESTRIN; ARBAGE, 2007; CAMPOS,
2013; HENTEN; WINDEKILDE, 2015; MOMO; BEHR, 2018; VARGAS, 2015;
WILLIAMSON, 1981).
Balestrin e Arbage (2007) salientam que a NEI é a construção teórica mais elaborada
para explicar os arranjos existentes na realidade organizacional. Williamson (1981, p. 27) faz
a seguinte proposição “estruturas de governança que têm melhores propriedades de economia
de custo de transação acabarão substituindo aquelas que têm pior desempenho”.
Esta afirmação se torna possível quando se percebe que os custos de transação não
estão relacionados apenas a questões econômicas, mas que como afirma Jarillo (1988) um dos
fatores que promove a redução dos custos é a confiança gerada nas inter-relações entre os
atores envolvidos. Para o estudo das organizações a abordagem dos custos de transação tem
sido aplicada a três níveis de análise: (1) a estrutura geral da empresa; (2) partes operacionais
e; (3) a forma de organização dos ativos humanos (BALESTRIN; ARBAGE, 2007;
JARILLO, 1988; WILLIAMSON, 1981).
Na visão de Mesquita et al. (2013) as estratégias e ações que são tomadas nas
organizações dependem de como estas organizam as transações. Na literatura são encontradas
diversas definições sobre os custos de transação. No quadro 1, são apresentadas as principais
definições dos autores sobre os custos de transação.
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Quadro 1 - Principais definições sobre custos de transação
BASE TEÓRICA

DEFINIÇÕES E CONCEITOS

ARROW (1969)

Os custos de transação ocorrem e estão associados ao funcionamento e
administração do sistema econômico.

WILLIAMSON (1985, p. 19)
LANGLOIS (1992)

“Equivalente econômico de fricção (atrito) em sistemas físicos”
Custos de persuadir, negociar, coordenar e ensinar os fornecedores externos.

BARZEL (1982)

Estão relacionados com a transferência, captura e proteção dos direitos de
propriedade.

NORTH (2006)
Aqueles que estão sujeitas todas as operações de um sistema econômico.
Fonte: adaptado de Arrow (1969); Barzel (1997); Langlois (1992); North (2006); Willianson (1985)

De acordo com North (2006) existem três variáveis responsáveis pela geração dos
custos de transação. A primeira está relacionada aos atributos de valor presentes na transação,
em que North (2006, p. 11) salienta “o custo da quantificação dos atributos de valor e serviços
ou do desempenho dos agentes é a chave dos custos de transação”. Isso significa que durante
a ocorrência de uma transação não estão em avaliação somente o produto ou o serviço em si,
mas também os benefícios, qualidade do atendimento etc. Outras variáveis estão relacionadas
ao tamanho do mercado, já que o custo dos contratos aumenta quando as especificações são
maiores e mais detalhadas e por fim, o cumprimento das obrigações assumidas é a terceira
variável face a possibilidade de oportunismo (NORTH, 2006).
A nova economia institucional possui níveis diferenciados de análise, um macro e um
micro. Embora as duas estejam enraizadas no trabalho de Coase (1937) a análise macro
evoluiu com Douglas North, que tem uma perspectiva voltada aos elementos institucionais do
entorno e neste caso o conceito de custos de transação é abordado sob uma perspectiva mais
ampla (NORTH, 2006; ZANELLA et al., 2015).
O segundo nível evoluiu com os trabalhos de Oliver Williamson (1985), em que o
autor propõe uma análise mais micro, que tem como objetivo compreender as estruturas da
empresa e do mercado a fim de identificar como estas instituições tratam os problemas
vinculados às transações (ZANELLA et al., 2015). A abordagem trazida por Williamson se
torna mais adequada para este trabalho devido suas características e pressupostos, que são
apresentados e discutidos na sequência.

2.1.2 Os pressupostos comportamentais
Existe um conjunto de variáveis que explicam os custos de transação. De acordo com
Williamson (1981) em relação aos aspectos comportamentais acerca dos agentes/ atores
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econômicos [pessoas ou firmas] são considerados dois pressupostos comportamentais que
distinguem a NEI da abordagem econômica neoclássica e nos quais está apoiada a TCT, esses
pressupostos são: (1) os agentes humanos estão sujeitos à racionalidade limitada e; (2)
determinados agentes se utilizam do comportamento oportunista (CAMPOS, 2013;
MESQUITA et al., 2013; MOMO; BEHR, 2018; WILLIAMSON, 1981).
O primeiro pressuposto resume-se no conceito Racionalidade Limitada de Simon
(1957), que parte da premissa que os atores possuem tempo limitado para a tomada de decisão
e limitações de natureza cognitiva, ou seja, como apenas parte das informações é obtida e
processada, a ação individual dos mesmos é intencionalmente racional, porém de forma
limitada, o que indica nas transações impossibilidade de existir alinhamento de contratos
completos

(BALESTRIN;

ARBAGE,

2007;

CAMPOS,

2013;

VARGAS,

2015;

WILLIAMSON, 1985).
Os pressupostos comportamentais atribuídos aos agentes, são determinantes para a
existência de custos de transações nas relações, sendo o conceito de racionalidade limitada um
dos pilares da teoria na visão de Williamson e o grande diferencial em relação à economia
neoclássica, em seu conceito estão presentes a limitação, a incerteza e a complexidade.
O ser humano é limitado por natureza, em sua linguagem e na sua mente, se torna
impossível receber e processar todas as informações necessárias, bem como tomar decisões
futuras com precisão e sem erros. Não há como elencar todas as possibilidades ou
consequências, o que torna as transações complexas e o motivo pelo qual busca-se estabelecer
contratos, minimizando estes riscos, além disso se torna muito custoso para identificar
eventos que possam vir a prejudicar uma transação (ZANELLA et al., 2015).
Os limites de racionalidade citados são relativos ao nível de conhecimento e
habilidades, o que pressupõe que ocorre uma limitação cognitiva no momento da tomada de
decisão, de outra forma as soluções poderiam ser sempre bem-sucedidas, tudo isso pode
acarretar inesperados acréscimos aos custos da transação estabelecida (MESQUITA et al.,
2013; MOMO; BEHR, 2018; WILLIAMSON, 1975, 1985). Para Langlois (1992) a
racionalidade limitada explica o motivo dos contratos serem incompletos ou limitados de
informações.
Segundo Williamson (1985) os níveis desta racionalidade são três: forte, semiforte e
fraca. A forte pode ser considerada a partir dos esforços de maximização; a forma semiforte,
caracterizada com a racionalidade limitada, e a mais fraca denominada de racionalidade
orgânica. Pessali (1998) corrobora com Williamson (1985) ao considerar a racionalidade
como semiforte ou intermediária.
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Já no que se refere ao Oportunismo ele é tratado como uma característica inerente do
ser humano, neste há falta de informações ou elas são tidas de forma incompleta
intencionalmente, quando há o esforço para confundir alguém, enganar, distorcer algo ou
desorientar com a finalidade de aproveitamento da situação, ou seja, está relacionado ao
padrão ou assimetria de informações que o indivíduo estabelece e sua relação entre os agentes
econômicos envolvidos (BALESTRIN; ARBAGE, 2007; CAMPOS, 2013).
Williamson (1975, p. 26) define o oportunismo como “a possibilidade da busca do
interesse próprio com astúcia”, no qual a assimetria das informações é usada para o alcance de
obter alguma vantagem. Momo e Behr (2018) a partir de Williamson (1985) ressaltam que
não são todos os atores considerados oportunistas, mas que isso é característico de alguns
determinados atores, já que é intencional. Por este motivo a informalidade traz mais margem a
ocorrência deste pressuposto (MOMO; BEHR, 2018).
Para Zanella et al. (2015) a observação de Williamson ao oportunismo não está
limitado a formas óbvias como mentira, roubo e fraude, mas na maioria das vezes em formas
sutis de enganação.
Conforme aponta Vargas (2015) o oportunismo pode ocorrer antes ou depois da
implementação dos contratos, sendo classificado conforme o momento em que ocorre.
Normalmente o uso de informação privilegiada ocorre em um comportamento pós-contratual
[ex post], de uma das partes de forma a tirar proveito da situação. Para Williamson (1981)
mesmo que os agentes fossem totalmente confiáveis ainda haveria necessidade de se
estabelecer contratos abrangentes a fim de se precaver, já que comportamentos oportunistas
de não oportunistas se torna de difícil identificação ex ante a transação.
A presença de racionalidade limitada e oportunismo estão diretamente ligados à
assimetria das informações, sendo um aspecto individual e pontual de cada negociação.
Perante a incerteza não há possibilidade de prever antecipadamente todas as situações que
poderiam afetar os contratos, o que dá margem aos agentes para que estes tenham
informações privilegiadas ou omitam informações relevantes, agindo estrategicamente em
benefício próprio. Conforme apontam Pondé, Fagundes e Possas (1997) uma vez que agentes
possuem acesso de forma desigual referente as informações pertinentes à transação, existe o
risco de que a parte detentora da informação privilegiada não se comporte de maneira
eficiente (BARNEY; HESTERLY, 2004; PESSALI, 1998; PONDÉ; FAGUNDES, POSSAS
1997; SILVA FILHO, 2006; VARGAS, 2015).
De acordo com Langlois (1992) com o passar do tempo as atividades da empresa se
tornam rotineiras aumentando assim a sua capacidade gerencial, isso possibilita a redução das
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práticas oportunistas, no entanto, ao mesmo tempo outras empresas aumentarão sua
capacidade fazendo com as mesmas técnicas antes utilizadas possam ser imitadas por outras.
Pessali (1998) faz referência à crítica de Simon (1991) ao oportunismo, pois na
opinião do autor a lealdade é um traço mais forte do que a ação oportunista, quando esta
poderia ser característica dos indivíduos dentro das organizações. Nesta lógica, o autor
argumenta que ao invés dos atores responderem com comportamentos oportunistas, estes
poderiam agir com reciprocidade oferecendo compromissos confiáveis ao passo de que
poderiam ganhar confiabilidade e eficiência nas transações estabelecidas.
Levando em consideração o fenômeno a ser estudado se torna relevante salientar que
assim como mencionam Momo e Behr (2018) a tecnologia possibilita a redução dos custos de
transação bem como facilita o processo de troca fora dos limites da organização, em relações
baseadas na confiança. A confiança é parte fundamental do processo da transação, nestes
novos negócios é essencial que se confie na outra parte que é desconhecida. Ao mesmo tempo
que contribui para a redução dos custos, a confiança aumenta os riscos pois fica exposta ao
oportunismo e a incerteza, visto que não há como garantir que esta relação seja justa para
ambas as partes. No entanto, ela é construída por questões institucionais, que estabelecem que
a tecnologia facilita as transações de forma confiável e fácil.
Na existência de oportunismo e racionalidade limitada os custos de potencializam, por
isso há necessidade de proteção contra os comportamentos oportunistas que podem surgir.
Cabe destacar ainda que há elementos que caracterizam as transações e possuem relação
direta com os pressupostos. O comportamento oportunista é derivado de incerteza, para
redução desta incerteza ou construção de confiança entre os agentes entra a frequência, e por
fim a especificidade dos ativos (FOLGUEIRA; SILVA; CARVALHO, 2019).

2.1.3

As dimensões críticas da transação
Os conceitos descritos anteriormente influenciam a forma como as transações ocorrem

e seus custos. Para que os pressupostos possam ser observados e analisados a fim de
identificar quando há maior propensão para que elas ocorram são elencados os atributos ou
dimensões que caracterizam as transações: (1) incerteza; (2) frequência das transações; (3)
especificidade do ativo ou do recurso (RIORDAN; WILLIAMSON, 1985; WILLIAMSON,
1979, 1985).
Quando ocorre uma negociação, os agentes econômicos envolvidos podem dispor de
informações incompletas, das quais não tinham conhecimento, esta assimetria de informações
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pode impactar nas decisões ou decorrer altos custos de informação pelo fato de alguma das
partes obter informações de forma assimétrica (BALESTRIN; ARBAGE, 2007; MOMO;
BEHR, 2018; NORTH, 2006).
Para Balestrin e Arbage (2007) a incerteza está relacionada ao desconhecimento que
os agentes têm em relação a elementos do ambiente econômico, institucional e
comportamental, estes ambientes exercem influência direta na gestão dos negócios. Os
autores mencionam três tipos de incerteza: primária (desconhecimento de informações do
ambiente institucional), secundária (desconhecimento de elementos de natureza estratégica e
falta de comunicação adequada) e comportamental (aspectos estratégicos que se relacionam
ao oportunismo).
Os pressupostos comportamentais podem influenciar de forma positiva ou negativa
sobre a frequência das transações, visto que se trata do número de vezes que ela ocorrer entre
os mesmos atores em determinado período. Esta dimensão depende também da ocorrência de
incerteza e especificidade de ativos, a fim de identificar a propensão de problemas
relacionados aos pressupostos (MOMO; BEHR, 2018). Conforme salienta Vargas (2015)
instituições específicas podem surgir para coordenação de transações que possuem maior
frequência, pois nesse caso maior são os incentivos para que essas transações sejam
gerenciadas de forma eficaz. Logo, a frequência reduz a incerteza e o risco relacionados à
transação.
Momo e Behr (2018, p. 5) ainda salientam que “o fato de dois agentes econômicos
realizarem frequentemente transações entre si pode favorecer a criação de confiança entre
estes agentes”, desta forma, isso seria um incentivo para não haver práticas oportunistas,
conforme os autores salientam “estes tendem a não agir de forma oportuna para preservar a
realização de novas transações, mesmo que essa não seja a melhor opção econômica”.
A especificidade de ativos segundo Williamson (1981) é considerada a dimensão mais
importante ao descrever as transações e fonte de atritos. Conforme destacam Balestrin e
Arbage (2007) este tipo de transação implica custos maiores e com possibilidades de perdas,
desta forma, ele deve estar aliado a frequência da transação para que o investimento seja
vantajoso e rentável. Para Mesquita et al. (2013) e Williamson (1981) é definida pelo grau de
dependência que envolve ambos os atores e pode se apresentar de três maneiras: (1)
especificidade local, quando se refere a proximidade e economia de custos; (2) especificidade
de ativos físicos, para produção de um componente por exemplo; ou (3) especificidade de
ativos humanos, que decorre do aprender fazendo.
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Segundo Campos (2013) a especificidade refere-se ao grau de uso alternativo de um
ativo e de como este pode ser reempregado para outros fins ou outros agentes, portanto,
quanto mais específico maior será seu custo de realocação se houver perda de valor, seu
conceito está relacionado a algo que pode tornar a transação única, na qual é avaliada pelos
agentes transação a transação. A especificidade influencia a estrutura de mercado, sendo
assim uma forma de barrar a competição e que pode afetar as decisões empresariais.
Para Pereira, Dathein e Conceição (2014) a especificidade de ativos está diretamente
ligada aos custos de transação, quanto mais específicos maiores tendem a ser os custos e
quanto menos específicos maiores se tornam as possibilidades de realizar transações
eficientes. Esta situação é favorecida quando a frequência aumenta.
As plataformas digitais por meio da tecnologia, podem reduzir a racionalidade
limitada dos atores e a incerteza, visto que possuem maior disponibilidade de informações
relacionadas ao ambiente, localização, preços que acabam proporcionando confiança para os
usuários, além do sistema de avaliação e reputação que estão acessíveis nas plataformas.
Folgueira, Silva e Carvalho (2019), salientam que com a crescente interação
proporcionada pelas tecnologias digitais, estes sistemas de trocas deram origem a diferentes
tipos de plataformas. Como bom exemplo de legitimidade e segurança na tecnologia e
sistemas de informação, podemos citar a blockchain, que elimina totalmente a necessidade de
intermediário no processo garantindo a validação da transação, onde receptor e remetente não
precisam confiar um no outro, pois por si própria ela representa um mecanismo de confiança
que reduz a incerteza (FOLGUEIRA; SILVA; CARVALHO, 2019; SCHMIDT; WAGNER,
2019).

2.2
2.2.1

ECONOMIA COMPARTILHADA
Origem e conceitos sobre a economia compartilhada
O conceito de “partilha” não é algo novo, a prática do compartilhamento sempre

esteve presente nas nossas vidas, o que torna tudo novo é a forma com que a tecnologia
reformulou este conceito dando início às plataformas. Sem a utilização da internet o
compartilhamento acontecia em círculos restritos, pois os custos de transação para
disponibilizar as informações necessárias e coordenar grupos de pessoas com interesses
semelhantes eram altamente significativos, o que inviabilizava a transação (FOLGUEIRA;
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SILVA; CARVALHO, 2019; HENTEN; WINDEKILDE, 2015; SANTOS et al., 2017;
SCHOR, 2015).
Por meio de sua ampla capacidade de comunicação entre as pessoas e as organizações,
a internet permitiu reduções consideráveis dos custos de transação, criando base para novos
negócios e possibilitando informações simultâneas de forma menos onerosa. Botsman e
Rogers (2011, p. 59) apontam “uma revolução silenciosa, porém poderosa” que surgiu nos
últimos anos e que continua ganhando força (BOTSMAN; ROGERS, 2011; HENTEN;
WINDEKILDE, 2015).
A partir de sites como o craigslist e eBay que possuem como finalidade a recirculação
de bens, deu-se origem na década de 1990 nos Estados Unidos ao modelo de economia
compartilhada. Com o avanço tecnológico a ideia se expandiu, tornando-se em pouco tempo
um fenômeno global de ampla aceitação. Sua evolução ocorreu basicamente em quatro fases:
(1) conectando para compartilhar informação; (2) conectando pessoas com outras pessoas; (3)
conectando para compartilhar conteúdo e; (4) conectando para compartilhar ativos
(BARNETT; FAHY, 2017; GANSKY, 2010; SANTOS et al., 2017; SCHOR, 2014;
SHIRKY, 2012).
Isso se reflete também na sociedade em termos de sustentabilidade, já que com a
utilização das plataformas o número de veículos em circulação diminuiu, reduzindo assim a
emissão de poluentes. Com mais espaços disponíveis para locação há menor necessidade de
grandes construções e o compartilhamento de produtos reduz a necessidade de matéria-prima
para confecção de novos produtos, dando espaço à redistribuição (BOTSMAN; ROGERS,
2011; DRAGHI, 2013).
Belk (2013, 2014) salienta que o tema possui muitas variações, inclusive práticas que
são consideradas compartilhamento, mas que verdadeiramente não o são. Algumas dessas
plataformas não compartilham bens, são detentoras de receita por meio do compartilhamento
de informações, avaliações, vídeos etc. Assim como o exemplo do google que ganha receita
por meio das vendas e publicidade on-line. Já outros tipos de plataforma, proporcionam
transferência de bens e venda de produtos, enquanto outras fornecem produtos gratuitos entre
os consumidores.
Os serviços e produtos oferecidos, vão desde tarefas domésticas e atividades de lazer
até compartilhamento de casas, veículos, entre outros. Em meio a tanta diversidade todas
possuem a confiança como algo em comum, proporcionada pelo emparelhamento da oferta e
da demanda a um baixo custo e permitindo a interação e o feedback entre os envolvidos
(SCHWAB, 2016).
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Hira e Reilly (2017) destacam que todas essas empresas têm em comum a utilização
da internet como meio para a redução dos custos entre provedores e usuários dos serviços e
produtos, reduzindo também a incerteza da informação, os custos de negociação devido a
menor necessidade de comunicação e aumentando o conhecimento sobre o que está sendo
oferecido. Estas transações por meio das plataformas envolvem a confiança e a interação com
outras pessoas, além da eficiência econômica e da possibilidade de escolha de acordo com a
preferência do usuário.
Os autores Henten e Windekilde (2015) fazem uma discussão sobre as abordagens
teóricas necessárias para a explicação do desenvolvimento destas plataformas. Segundo eles
neste processo de crescimento um importante papel é desempenhado pelos fatores
macroeconômicos. Ressaltam que apesar do compartilhamento ser antigo foi a internet que
proporcionou seu avanço por meio das plataformas, conectando pessoas e atividades onde é
possível alugar, vender ou compartilhar as coisas sem que necessite do intermédio de uma
agência.
Com essas características, as plataformas conquistaram mercado mudando a opinião
de muitas pessoas. A lógica sempre foi economizar dinheiro para que mais tarde fosse
possível adquirir bens e produtos, essa visão muda com o fenômeno de partilha ao longo do
tempo. Schwab (2016) aponta que muitos consumidores preferem se utilizar de serviços e
bens temporários acessados por meio da plataforma ao invés de comprar por eles. O autor cita
alguns exemplos como o acesso digital a livros por meio do kindle store pertencente a
Amazon, as músicas disponíveis em variedade pelo spotify ou as diversas empresas de
compartilhamento de carros e caronas.
Envolvendo tecnologia, o consumo colaborativo possui peso e aderência para manter
seu crescimento, já que se trata de uma nova mentalidade na qual as pessoas querem ser
participantes ativas, os impactos do compartilhamento se estendem também para o mundo offline, recriando conceitos e valores econômicos, sociais e políticos, trata-se de uma forma
diferente de criar valor a partir de recursos compartilhados, abertos e disponíveis. As pessoas
podem participar como ‘par provedor’ ou ‘par usuário’, em todos esses negócios o
funcionamento ocorre de forma semelhante, salientam Botsman e Rogers (2011, p. 106) “eles
não carregam quaisquer produtos ou serviços, mas são a corretora ou a facilitadora das
transações” (BOTSMAN; ROGERS, 2011).
O surgimento deste fenômeno além de uma mudança de comportamento, proporciona
aos usuários segundo Belk (2014) conforto e segurança, além da redução da poluição, do
tráfego e do estresse. Habibi, Kim e Laroche (2013) enfatizam o interesse dos usuários e a
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influência dos valores monetários e citam que o mesmo contexto e fenômeno são
categorizados e descritos de formas diferentes. Neste trabalho, optou-se por adotar o termo
economia compartilhada para se referir ao fenômeno quando citado.
Para Bardhi e Eckhardt (2012, p. 881) o “consumo baseado no acesso” refere-se ao
fato dos consumidores estarem optando por ter acesso temporário aos bens ao invés de possuilos. As autoras apontam que quando há intermédio de uma empresa trata-se de uma troca
econômica e não de compartilhamento.
Na visão de Gansky (2010) o compartilhamento é um sistema que além do consumo
compartilhado, inclui criação, produção e distribuição de bens e serviços por pessoas e
organizações, o que enfatiza também a sustentabilidade devido ao reuso de produtos
(DUBOIS et al. 2014; GANSKY, 2010).
Belk (2007, p. 126) e (2014, p. 6) define o consumo colaborativo [como o autor define
o fenômeno] como uma troca de mercado “o ato e o processo de distribuir o que é nosso para
os outros para seu uso”, onde envolve “pessoas que coordenam a aquisição e distribuição de
um recurso para uma taxa ou outra compensação” que pode ser monetária ou não monetária,
no caso de plataformas que oferecem os serviços gratuitamente. Belk (2013, p. 6) ainda
salienta em suas definições que “o terreno que o consumo colaborativo ocupa é um meio
termo entre troca de compartilhamento e mercado, com elementos de ambos” (BELK, 2007,
2013, 2014).
Esta definição segundo Henten e Windekilde (2015) é que coloca em discussão as
versões e aspectos comerciais do compartilhamento e consumo colaborativo [com fins
lucrativos X sem fins lucrativos]. Para estes autores, se torna importante além dos custos de
transação discutir os graus de substituição entre os serviços tradicionais e os novos por
estarem inter-relacionadas.
De acordo com Botsman e Rogers (2011) as plataformas variam em termos de escala,
maturidade e finalidade, segundo os autores elas são organizadas em três sistemas diferentes:
(1) sistema de serviços de produtos ou Product-Service System - PSS – que atendem as
necessidades do usuário de forma conjunta quando se usa um produto sem a necessidade de
adquiri-lo; (2) mercados de redistribuição – estão relacionados à transferência de propriedade
de algo, quando há trocas ou doações; (3) estilos de vida colaborativos – troca de ativos
intangíveis (tempo, espaço, dinheiro, etc) e disposição à partilha (BOTSMAN; ROGERS,
2011).
Schor (2014) classifica o fenômeno em quatro categorias: recirculação dos produtos,
aumento da utilização dos ativos duráveis, troca de serviços e partilha de bens produtivos. As
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motivações para participar da economia compartilhada na visão da autora, incluem a
diversidade, o modismo, as novidades e os fatores econômicos, ambientais e sociais. Em nível
de escala de atividade Martin (2016) as classifica em plataformas de grande escala
(internacionais) e de pequena escala (MARTIN, 2016; SCHOR, 2014; SILVEIRA; PETRINI;
SANTOS, 2016).
De modo geral, Botsman e Rogers (2011, p. 65) em sua essência definem quatro
princípios básicos do consumo colaborativo que são considerados fundamentais – “a massa
crítica, capacidade ociosa, crença no bem comum e confiança entre desconhecidos”.
No quadro 2 são apresentadas algumas definições conceituais e os termos utilizados
em relação ao fenômeno de compartilhamento.

Quadro 2 - Definições sobre o fenômeno de compartilhamento
TERMO UTILIZADO

DEFINIÇÃO

BASE
TEÓRICA

Economia/ Consumo de
acesso

Acesso temporário aos bens ao invés de possui-los; ao invés de
compartilhamento trata-se de uma troca econômica.

Bardhi e Eckhardt
(2012)

Consumo colaborativo

Troca de mercado conceituada pelo autor como sendo “o ato e o
processo de distribuir o que é nosso para os outros para seu uso”
nos quais a aquisição e distribuição de um recurso é coordenada
por uma taxa ou outra compensação.

Belk (2007, p.
126)
e
Belk
(2014)

Compartilhamento

Sistema que além do consumo compartilhado, inclui criação,
produção e distribuição de bens e serviços por pessoas e
organizações.

Gansky (2011)

Consumo
conectado/
Economia compartilhada

Conjunto de iniciativas de consumo conectado, que elimina a
necessidade de ter intermediários entre as transações já que a
interação face a face é possibilitada e que enfatiza o reuso de
produtos.

Dubois
(2014)

Consumo colaborativo

[em relação as plataformas] “não carregam quaisquer produtos
ou serviços, mas são a corretora ou a facilitadora das
transações”.

Botsman e Rogers
(2011)

et

al.

Fonte: adaptado de (BARDHI; ECKHARDT, 2012; BELK, 2007, 2014; BOTSMAN; ROGERS, 2011; DUBOIS
et al., 2014; GANSKY, 2011)

Henten e Windekilde (2015) utilizam a abordagem dos custos de transação na
explicação do desenvolvimento em massa do fenômeno e salientam que esta abordagem é
essencial nesta discussão. Os custos não explicam os limites do compartilhamento nos
mercados já estabelecidos, mas a abordagem é fundamental para explicar o estabelecimento
das novas empresas. Na visão dos autores outras profissões e negócios vivem dos custos de
transação há um bom tempo, como por exemplo, os advogados e corretores imobiliários, mas
que com a internet novas possibilidades surgiram reduzindo significativamente esses custos
em uma variedade de negócios.
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Santos et al. (2017, p. 2) destacam que as transações estão sendo realizadas com custos
mais baixos, maior velocidade, menor burocracia e sem a necessidade de intermediários, além
disso, o funcionamento das plataformas trouxe consigo indagações sobre qual a extensão e
alterações que isso irá provocar tanto nos consumidores quanto nas empresas e profissionais,
os autores ressaltam que “o mercado dificilmente voltará ao seu estado anterior”.
Barnett e Fahy (2017) salientam que o crescimento e proliferação da economia
compartilhada vai permanecer nos próximos anos, e ainda, se espalhar para novos setores
como a saúde, serviços públicos, seguros e outros. Essa previsão traz indagações sobre as
implicações que as plataformas estão gerando para os negócios e a sociedade e de que forma
outros setores poderão ser afetados.

2.2.2

Implicações sociais e para os negócios tradicionais
No ano de 2007 Russell Belk discute sobre a ideia de compartilhamento de forma

diferente, ao destacar como isso pode trazer economia de recursos e fomento para a
comunidade. Até então desde 1978 havia poucas publicações sobre o tema neste contexto de
compartilhamento ou aluguel (BELK, 2007).
Nos anos seguintes, o autor continua a discutir sobre o tema olhando vários aspectos e
no ano de 2014 em seu artigo Você é o que você pode acessar, ressalta que mesmo o
compartilhamento sendo antigo a era da internet possibilitou sua expansão e modificou
conceitos sobre o possuir e o compartilhar. Para Ceroy (2015) isso vai contra o capitalismo,
que incentiva a compra, já que em sua essência o compartilhamento não remete ao
envolvimento de valores monetários (BELK, 2007, 2014; CEROY, 2015).
Boesler (2013) afirma que os efeitos para os negócios tradicionais podem ser
considerados catastróficos, o que se deve ao novo padrão de consumo, exigindo assim
mudanças nos setores impactados. Cusumano (2015) corrobora com Boesler (2013) ao
apontar as startups como um novo grupo de concorrentes, que podem crescer e causar ameaça
aos negócios de empresas já estabelecidas no mercado (BOESLER, 2013; CUSUMANO,
2015; FERREIRA et al., 2016).
Em março de 2015, o estrategista de mídia Tom Goodwin escreveu em um artigo para
o TechCrunch. “O Uber, a maior empresa de táxis do mundo, não possui sequer um veículo.
O Facebook, o proprietário de mídia mais popular do mundo, não cria nenhum conteúdo.
Alibaba, o varejista mais valioso, não possui estoques. E o Airbnb, o maior provedor de
hospedagem do mundo, não possui sequer um imóvel”. Por meio das plataformas digitais, os
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custos de fricção e transação incorridos durante o processo são menores, e resultam em
ganhos para todas as partes envolvidas, ou seja, causa implicações para empresas e sociedade
(SCHWAB, 2016).
Trabalhos como os de Brishen (2015), Henten e Windekilde (2015), Martins (2016),
Santos et al. (2017), buscaram discutir o tema e os impactos que as plataformas trouxeram
para vários segmentos, estes autores analisaram ou compararam os meios tradicionais (hotéis,
resorts, pousadas, táxis, etc) com os novos serviços oferecidos (Airbnb e Uber).
As plataformas além de menores custos permitem redução de incerteza e risco
relacionado às transações ao garantir procedimentos de pagamento e seus sistemas de
reputação, práticas implantadas pela economia compartilhada (GYÓDI, 2017). Estas questões
estão abrindo discussões não apenas pelos setores impactados mas também pela gestão local
dos municípios por parte das prefeituras que mesmo de forma mais discreta de como foi com
a Uber, enxergam na Airbnb possibilidade de obter lucro a cada hospedagem, como o
exemplo do Rio de Janeiro no Brasil, uma das mais populares na plataforma, exatamente onde
se tramita um projeto de lei que visa “transformar o negócio em hotelaria”, conforme destaca
Doria (2019).
Os resultados apontam que a indústria hoteleira não poderia prever o crescimento e a
expansão da plataforma Airbnb tanto em número de transações quanto em número de usuários
e anfitriões. Para Henten e Windekilde (2015) isso possibilitou a criação de novos
comportamentos de usuários e mudou o lado da oferta da indústria hoteleira, fazendo com que
grandes cadeias deste segmento fossem afetadas por seus negócios, já que até o ano de 2014 a
plataforma não era considerada uma concorrente direta dos negócios de luxo. No entanto, os
autores consideram que os novos negócios podem alavancar o segmento, já que há uma
tendência de proprietários desses negócios se unir a plataforma oferecendo seus quartos, da
mesma forma que são listados em outros sites (HENTEN; WINDEKILDE, 2015).
Em relação a indústria de táxi, considera-se que este negócio é afetado diretamente por
se tratar de um mesmo mercado sujeito a regras diferenciadas de tarifas, segurança,
privacidade, entre outras. Ao permitir troca de ativos e prestação de serviços para qualquer
pessoa que esteja interessada, especialmente em negócios em que o custo de entrada foi
relativamente alto, Gyódi (2017) salienta a indústria de táxi como altamente regulamentada,
onde a Uber torna praticamente obsoletos os regulamentos existentes.
Beyer (2015) sugere que a melhor alternativa para resolver o problema entre ambos
seria a desregulamentação dos táxis, por considerar que isso se reflete diretamente no
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congestionamento das cidades. Em contraponto, Salmon (2013) acredita que o Uber pode ser
um meio de aumento de renda para taxistas devido à concorrência estabelecida.
Segundo Barney e Fahy (2017) a economia de compartilhamento na medida em que
cresce se torna um componente influente da economia global, para que possa continuar neste
ritmo é necessário que os órgãos públicos e empresas consigam remover as barreiras
regulatórias que impedem sua expansão em muitos lugares. Embora com o passar do tempo a
regulamentação precise ter uma postura proativa na medida em que a sociedade se ajusta, até
mesmo em proteção dos consumidores e demais envolvidos bem como das próprias
plataformas.
Nesse contexto, outras discussões começam a surgir. Em relação ao impacto dos novos
negócios para os direitos trabalhistas e vínculos empregatícios, Henten e Windekilde (2015)
apontam que para a indústria de táxi essas implicações só tendem a aumentar, não somente
em relação a concorrência, mas também aos empregos e salários. Brishen (2015) em seu
artigo The Social Costs of Uber também alerta sobre os impactos de longo prazo sobre as
normas de trabalho.
A ascensão do fenômeno proporcionou crescimento para ambos os tipos, com e sem
fins lucrativos, no entanto, autores como Griffith (2013) e Gorenflo (2013) discutem opiniões
sobre o favorecimento ou não das plataformas com fins lucrativos, como é o caso da Airbnb e
Uber. Na visão de Griffith (2013) o modelo da empresa Airbnb nasceu baseado no
couchsurfing e foi transformada num negócio com a mesma finalidade, porém com fins
lucrativos.
A autora argumenta que esse tipo de transação não possui a essência de
compartilhamento em sua ideia inicial, no entanto, a disseminação das plataformas só foi
possível graças ao fator financeiro envolvido, pois sem ele elas não poderiam oferecer
serviços eficazes e ter alcance mundial. Gorenflo (2013) faz uma menção importante sobre a
inclusão do dinheiro nestes negócios, conforme destacou em seu post "à medida que o
consumo colaborativo se torna predominante, arrisca-se a perder exatamente aquilo que atraiu
as pessoas em primeiro lugar, as experiências sociais únicas e até mesmo transformadoras
possíveis quando você interage com estranhos prestativos".
Além disso, os novos negócios dão espaço para obtenção ou complementação de renda
para pessoas que nunca poderiam se imaginar como fornecedores de ativos que se
encontravam subutilizados e que encontraram novas oportunidades nestes negócios. Henten e
Windekilde (2015) apontam esta questão como resultado da crise econômica, visto que o
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fenômeno ganhou força em resposta à crise financeira global que se instalou por ter benefícios
econômicos envolvidos (HENTEN; WINDEKILDE, 2015; SCHWAB, 2016).
Segundo Belk (2014) os negócios tradicionais como hotéis e táxis brigam por
regulamentação, porém o autor salienta que se esta reação é correta como forma de resistência
ou se os estrategistas desses negócios devem ou não se sentir ameaçados pela economia
compartilhada ainda é uma questão em aberto. Várias empresas têm buscado alternativas de
adaptação e na visão do autor por meio dessas tecnologias possa haver um momento de
expansão ao invés de contração do mercado. Desta forma, se consideradas oportunidades e
não ameaças, empresas que possuem visão de futuro poderão se beneficiar (BELK, 2014).
Teubner (2014) também possui esta visão ao afirmar ainda há muitas questões em
aberto quando se fala em aspectos legais e comportamentais do fenômeno, no entanto é
provável que as plataformas continuem a se desenvolver ganhando mais espaço e que não
sejam apenas algo temporário. Doria (2019) destaca que forçar em cima de regras antigas não
resolve as questões de regulamentação, especialmente no Brasil quando leis como a do
inquilinato já estão estabelecidas, além disso, independentemente de como está acontecendo o
turismo e outros segmentos estão sendo beneficiados, quanto mais cresce mais fortalece a
economia.
De modo geral, não se trata apenas de benefícios econômicos, Santos et al. (2017)
identificaram alguns pontos relevantes em sua pesquisa sobre a plataforma Airbnb. Além do
preço e qualidade os usuários prezam pela comodidade e liberdade de escolha que os espaços
oferecem, a integração com a comunidade local e o fato de se sentirem como se fossem
moradores daquele lugar ao invés de turistas. Outra questão apontada se refere a possibilidade
de reintegração de pessoas, que se encontravam em situações de desemprego ou que por
algum outro motivo se encontravam fora do mercado de trabalho.
Como atrativos estes autores consideram o preço, flexibilidade da negociação devido
ao contato direto com os proprietários e velocidade para concluir as transações. São dados
destaques a monetização dos espaços considerados ociosos, os benefícios locais para os
bairros onde se encontram estes espaços, padrão de qualidade da plataforma, sistema de
avaliação e auto-regulamentação. Os autores também chamam atenção para o impacto ao
turismo, devido ao fluxo de viajantes o aumento de consumo em bares, restaurantes e
mercados locais (SANTOS et al., 2017)
São várias as questões apontadas por diversos autores em relação aos impactos
trazidos com o surgimento do fenômeno, sejam locais, nacionais ou a nível mundial. Desta
forma, cabe discutir o potencial de substituição da economia compartilhada frente aos
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modelos tradicionais, pesquisas apontam que embora se tenha causado impactos significativos
não se pode afirmar que uma substituirá outra.

2.2.3

Potencial de substituição
Nesse contexto, surgem algumas discussões sobre as possibilidades de substituição

que estes modelos trazem quando comparado aos modelos tradicionais e já consolidados.
Henten e Windekilde (2015) questionam até que ponto esses serviços diferenciados
substituem os demais e se esta substituição poderá ocorrer totalmente no mercado de
acomodações e transporte privado.
As transações facilitadas pelo uso da plataforma geraram impactos positivos e
negativos, especialmente para a indústria hoteleira. De acordo com Steimberg (2017)
enquanto algumas reclamam da falta de pagamento de impostos, das quais estão sujeitos os
hotéis, outras se aproveitam dos meios para mudar suas estratégias e enxergar uma nova
forma de oferecer seus serviços, ou seja, àqueles negócios que buscam se adaptar. Segundo o
autor “vão sobreviver os hotéis que alterarem seus modelos de negócios”, descobrindo suas
vantagens em relação à plataforma.
Habibi, Kim e Laroche (2013) identificaram em suas pesquisas que usuários do
Airbnb e de aluguel de carros de curto prazo, não são resistentes aos modelos tradicionais
destes serviços alternando o uso entre os dois tipos de negócios. Desta forma, um não exclui o
outro, havendo espaço para ambos. Esta prática, no entanto, é diferente das pesquisas que
envolvem plataformas sem fins lucrativos nas quais os usuários se mantêm fiéis a elas.
Estes questionamentos podem ser respondidos por meio de duas abordagens, uma
baseada na proposta de valor e outra nas diferentes razões em relação aos custos e elementos
do processo. A exemplo da Airbnb, é apontado que estadias de hotéis oferecem padrões
conhecidos, enquanto as acomodações por meio da plataforma oferecem algo diferente, além
da oportunidade em conhecer novas pessoas, ou seja, os serviços são similares, mas em
algumas coisas possuem características divergentes. A plataforma facilita todo o processo
desde a busca até a contratação e em lugares ou espaços totalmente diferente dos tradicionais,
e neste ponto ganham mercado trazendo potencial para substituição (HENTEN;
WINDEKILDE, 2015).
De certa forma o compartilhamento também pode servir como uma alavanca para
impulsionar os negócios mais antigos ao adotarem estratégias inovadoras ou que possam
interagir com os novos modelos.
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O fato é que os negócios tradicionais precisam se adaptar aos novos modelos, na visão
de Belk (2014, p. 10) “poucas indústrias estão isentas de possíveis mudanças disruptivas
dentro da economia compartilhada” e as plataformas mesmo tendo se tornado valiosas, já
estão pensando e buscando novas estratégias que provavelmente terão impacto em outros
segmentos. Henten e Windekilde (2015) corroboram com Belk (2014) ao expor que não há
como afirmar que novos negócios substituirão os tradicionais, pois ainda há muitas limitações
sobre medidas de regulamentação, propostas de valor, capacidade de adaptação e de
competição, ou seja, o mercado pode reagir e se adaptar, é provável que na medida em que
haja substituição se tenha também complementação de ambos os lados.
Quem utiliza os serviços da Airbnb e da Uber já pode notar outros serviços estão
sendo disponibilizadas, estas plataformas buscam diferenciar as experiências de seus usuários
de forma completa. Ao buscar uma acomodação no Airbnb outros serviços oferecem
diferentes experiências aos usuários.
No transporte, Moura (2019) acrescenta que os serviços de mobilidade urbana
apontam para a integração das startups, no Brasil Uber e Cabify prometem lançar suas
bicicletas e patinetes. Conforme destaca Érico Moraes, fundador da empresa responsável por
substituir vale-transporte de papel por cartões, mesmo empresas de ônibus que em tese estão
protegidas por concessão pública se assustam com a concorrência proporcionada pelos
aplicativos, “quem não oferecer uma solução integrada vai ficar fora do jogo” (MOURA,
2019, p. 67).

2.2.4

Elementos presentes nas transações

Segundo Barnett e Fahy (2017) nos últimos cinco anos os avanços tecnológicos
trouxeram uma nova tendência que é impulsionada pela capacidade de compartilhar, inata ao
ser humano, porém de forma inovadora e revolucionária. Neste sentido, não só o pagamento,
mas a confiança é tratada como a moeda na economia compartilhada, na medida em que
aumentam os produtos e serviços oferecidos e que se tenha mais transparência a partir das
mudanças em sua regulamentação ela se tornará ainda mais forte.
De acordo com Costa, Fernandes e Gonçalves (2017) não se trata simplesmente do
consumo de um serviço, nas transações estabelecidas pelas plataformas on-line não é
necessariamente os custos que estão em jogo nem tão pouco as receitas obtidas por quem
oferece o produto ou o serviço. Para Giddens (1991) e Simmel (2004) a confiança
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estabelecida entre as pessoas é primordial para a integração da sociedade quando relacionada
ao risco.
A confiança é variável mensurável que pode ser mencionada em vários aspectos, algo
comum já que está sempre envolvida quando se fala em medir a confiança de pessoas nas
instituições, nas marcas, aos governos ou partidos políticos e também nos diversos grupos
sociais como a família e amigos, por exemplo. Não se trata de validações de indicadores, mas
se dá ênfase colocada na confiança quando um elemento (técnico e social) significativo para
as relações sociais e capaz de influenciar as ações (COSTA; FERNANDES; GONÇALVES,
2017).
As experiências de consumo relacionadas a economia compartilhada “parecem exigir
mais confiança do que estamos habituados a conferir”, conforme destaca Costa, Fernandes e
Gonçalves (2017, p. 71). De acordo com Giddens (1991, p. 36), “a confiança pode ser
definida como crença na credibilidade de uma pessoa ou sistema, tendo em vista um dado
conjunto de resultados ou eventos, em que essa crença expressa uma fé na probidade ou amor
de um outro, ou na correção de princípios abstratos”.
Nas transações neste meio de compartilhamento isso se torna curioso já que mesmo
não estando presentes as pessoas confiam em desconhecidos, o grau de intimidade varia
conforme as situações ou plataformas diferenciadas, destaca Belk (2014). Normalmente a
confiança é estabelecida por meio de contratos que permitem garantias nas transações, no
entanto, é de certa forma estranho estabelecer uma relação que envolve confiança, mas que
não depende de um contrato para que seja estabelecida, o que prova isso são as experiências
(BELK, 2014; COSTA; FERNANDES; GONÇALVES, 2017; SIMMEL, 2004).
No caso específico do Airbnb a confiança se constrói de várias maneiras de forma
coletiva e recíproca, a empresa tem estratégias de acompanhamento, orientação e
atendimentos tanto para anfitriões quanto para os usuários, conforme se observa em seu
website.
São várias estratégias utilizadas nas plataformas para ressaltar a questão da confiança
na transação e o principal é que tudo acontece por meio das próprias plataformas, como
explicam Costa, Fernandes e Gonçalves (2017) elas funcionam como ‘vitrine’ dos espaços
disponíveis, posteriormente as avaliações proporcionam um feedback que ajuda a construir a
confiança, desta forma os autores buscam compreender como acontece esta confiança entre os
usuários e os anfitriões no caso do Airbnb.
O estudo demonstra que a confiança no outro é estabelecida por acreditar que a
experiência seja bem-sucedida e que as estratégias incluem a possibilidade de visualizar os
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espaços, trocar mensagens e ambos avaliarem a experiência, também reside no fato das
garantias que a plataforma oferece em caso de danos. Assim os autores definem como sendo o
‘princípio da reciprocidade’ responsável pela simetria e pela relação bem estabelecida que
gera resultados satisfatórios (COSTA; FERNANDES; GONÇALVES, 2017).
Slee (2013) partiu do pressuposto que a economia compartilhada é dependente dos
sistemas de reputação, para que possa coordenar as suas atividades e estabelecer a confiança
entre os usuários. No entanto, Teubner (2014) discorda ao alegar que o processo da transação
como um todo não leva em consideração apenas este ponto, mas que existem outras
funcionalidades das plataformas que justificam a sua disseminação, são as facilidades do
sistema em relação aos filtros de busca, visualização e os preços praticados, imagens de perfil
e verificação.
Na visão de Schor (2014) a motivação da rede de compartilhamento também acontece
devido ao compromisso com a transformação social e o aumento de conexões sociais. Afirma
ainda que o risco se reduz devido ao número de informações reunidas, comentários e
classificações expostas abertamente nos sites e aplicativos. Barnett e Fahy (2017) salientam
que com o crescimento do fenômeno do compartilhamento será necessário proteção e controle
sobre os dados informados exigindo mudança nas avaliações para se estabelecer um papel
maior da tecnologia, onde possa haver registros e rastreamento de desempenho mais precisos
para complementar a avaliação atual de feedback, na busca de aumentar a confiança nas
marcas.
As plataformas digitais favorecem o desenvolvimento comercial desses mercados, sem
elas os custos envolvidos durante a transação envolvendo pesquisa, contato e contratação, por
exemplo, seriam altos. Sendo assim, a partilha de relações é a melhor forma de se aproveitar
os bens físicos compartilháveis. Além disso, os custos relacionados à informação e execução
são as principais diferenças entre o que o mercado tradicional e o compartilhamento oferecem
(BENKLER, 2014). Isso se traduz em eficiência econômica para ambos os pares, usuários e
provedores do produto ou serviço.
Além disso, Botsman e Rogers (2011) salientam que um dos motivos de alavancagem
do compartilhamento, se dá pela necessidade econômica das pessoas, com a oportunidade de
monetizar seus espaços e ativos antes ociosos.
Teubner (2014) salienta que a lista de produtos e serviços oferecidos pela economia
compartilhada é imensa, além de apartamentos, quartos e veículos, são livros, passeios,
produtos para crianças, aulas particulares, habilidades, projetos etc.
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Por esse motivo outra questão relacionada a prática cada vez mais comum da
economia de compartilhamento está relacionada ao comportamento das pessoas. Belk (2014)
enfatiza que principalmente para os jovens não é mais interessante possuir um carro, por
exemplo, já que os custos relacionados ao bem, com a manutenção e os estacionamentos se
tornam caros quando comparado às facilidades dos aplicativos de mobilidade urbana que
temos hoje. Desta forma, o aluguel de curto prazo se torna mais interessante do que a posse.
Os sistemas de serviços de produto (SSPs) conforme destacam Botsman e Rogers
(2011) permitem essas mudanças nas quais produtos têm sua utilização maximizada e que as
pessoas possam desfrutar de seu uso sem de fato ser proprietárias destes. Segundo Schwab
(2016, p. 69) as plataformas reorganizam as relações com os bens físicos, o que caracteriza
uma mudança de paradigma, “da propriedade para o acesso”. Nos novos negócios as empresas
não são detentoras dos ativos, de forma que a vantagem competitiva não gira apenas em torno
dos custos reduzidos da transação e fricção, mas também de uma experiência que combina a
procura e a demanda de forma diferente dos modelos já estabelecidos.
O quadro abaixo buscar relacionar a Teoria dos Custos de Transação por meio de seus
atributos e os elementos presentes nas transações estabelecidas nos modelos tradicionais e de
economia compartilhada.

Quadro 3 - Relação teórica entre os constructos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

RELAÇÃO TEÓRICA ENTRE OS CONSTRUCTOS
Quanto maior a incerteza, maior a probabilidade de ações oportunistas.
A assimetria de informações poderá beneficiar agentes com intenções oportunistas.
A redução dos custos de informação possibilita menor incerteza e maior confiabilidade.
A incerteza decorre do desconhecimento dos padrões de comportamento dos parceiros.
A incerteza é reduzida a partir do aumento da frequência com que se realiza as transações.
A confiança nas transações promove redução dos custos de transação.
O risco se associa positivamente ao oportunismo e racionalidade limitada.
Quanto maior o nível de oportunismo e menos informações aumenta o risco.
Transações ineficientes geram maiores custos.
A frequência pode ser dependente da incerteza e especificidade de ativos.
A distribuição de probabilidade de ocorrência de um evento reduz o risco.
Quanto maior a frequência de utilização das plataformas menor o custo.
Perda de valor associada as formas de avaliação que podem ser positivas ou negativas.
Quanto maior a especificidade de um ativo menor a possibilidade de utilização alternativa do mesmo.
Ativos específicos exigem contrapartida em termos de frequência das transações.
Quanto mais específicos os ativos maiores tendem a ser os custos.
Quanto menos específicos os ativos, maior a possibilidade de transações eficientes.
Quanto menor a especificidade dos ativos, menor a incerteza.
Fonte: Elaborado pela autora a partir do referencial teórico (2020)
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2.3

MODELO TEÓRICO

A construção do modelo teórico se dá a partir do referencial, onde se considera como
ponto principal a transação, unidade básica de análise. Vargas (2015) ressalta que os agentes
procuram sempre por resultados eficientes nas transações, neste sentido pretende-se analisar a
partir das transações estabelecidas entre usuários e provedores como as transações envolvendo
as plataformas e os modelos tradicionais de hospedagem e transporte se relacionam, a ponto
de obter menores custos de transação com a mesma eficiência no serviço prestado.
A partir disso, são considerados os principais constructos da Teoria dos Custos de
Transação, analisados segundo Williamson (1981) sob dois pressupostos comportamentais: a
racionalidade limitada e o oportunismo. São estes pressupostos relacionados ao ambiente, que
conforme apresentados por Momo e Behr (2018) influenciam os custos e como estas
transações ocorrem, já quem nem sempre é possível mensurar os custos economicamente.
Pode-se dizer que a propensão de ocorrência dos pressupostos comportamentais é
analisada a partir de três atributos que caracterizam as transações: a) incerteza, b) frequência e
c) especificidade do ativo. Diante de um processo de transição entre os modelos de economia
compartilhada e os tradicionais, estes atributos se relacionam com três dos principais
elementos presentes na economia compartilhada, a confiança, a eficiência econômica e o
comportamento social, considerados fundamentais e relevantes para a ocorrência das
transações por meio das plataformas. As categorias de análise são construídas conforme
constructos da teoria de base e do fenômeno em discussão.
Henten e Windekilde (2015) salientam que quando aliado aos pressupostos
comportamentais, os atributos possuem um importante papel no processo devido ao
conhecimento limitado dos usuários na prestação do serviço e podem resultar em maiores
custos de transação.
Cabe ressaltar que o surgimento de um modelo não exclui a possibilidade de
funcionamento do outro, nesse aspecto parte-se do pressuposto que os modelos estão
coexistindo. Campos (2013) salienta que para as organizações se torna vantajoso internalizar
transações desde que estas possam obter menores custos que os oferecidos pelo mercado,
porém com os mesmos resultados ou até melhores.
A partir dos cinco elementos da teoria e dos elementos presentes nas transações que
envolvem as plataformas, busca-se identificar que pontos específicos relacionam um elemento
com o outro ou com mais de um, que pontos determinam a existência ou não dos custos de
transação, que estratégias utilizadas na perspectiva dos prestadores de serviço podem eliminar
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custos, e que pontos determinam a possibilidade ou não de coexistência ou a tendência de
substituição, conforme ilustrado na figura 2.

Figura 2 - Modelo teórico TCT e Economia Compartilhada

Fonte: Elaborado pela autora a partir do referencial teórico (2020)
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3

METODOLOGIA DA PESQUISA
Diante do problema de pesquisa exposto e da teoria de base, são discutidos e

apresentados neste capítulo a metodologia de pesquisa que inclui: a classificação geral da
pesquisa, unidade e categorias de análise, instrumentos de coleta e técnicas de análise dos
dados, considerados os mais adequados para reflexão dos objetivos propostos neste trabalho.

3.1

CLASSIFICAÇÃO GERAL DA PESQUISA
O estudo ora proposto possui abordagem qualitativa, considerada a mais adequada em

resposta aos objetivos. São várias as formas que uma pesquisa qualitativa pode assumir, entre
as estratégias que mais se destacam está o estudo de caso, método classificado para esta
pesquisa.
Os estudos de caso múltiplos segundo Godoy (2010, p. 129) “possibilitam, o
estabelecimento de comparações e a obtenção de resultados mais robustos”, contribuindo
assim para que explicações teóricas mais sustentáveis. Além disso, são indicados também
quando o objetivo é explorar processos e comportamentos dos quais se tem compreensão
limitada, assim eles podem possibilitar geração de hipóteses explicativas em teorias préestabelecidas ou serem fundamentais na elaboração de novas teorias (EISENHARDT, 1989;
GODOY, 2010). Este método é considerado relevante para o estudo pela particularidade dos
casos selecionados.
Quanto à natureza dos objetivos trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, na
qual se busca a compreensão de um fenômeno social. Este tipo de pesquisa é adequado
quando não existem teorias específicas para se discutir problemas ou neste caso fenômenos
novos onde o pesquisador encontra abertura para novas proposições e discussões (MINAYO,
2011). Também caracterizado como descritivo por apresentar de forma detalhada um
fenômeno social que envolve mudanças, de forma que se procura “ilustrar a complexidade da
situação e os aspectos nela envolvidos” (GODOY, 2010, p. 124).
A pesquisa qualitativa sugere que sejam organizadas etapas sequenciais para o melhor
desenvolvimento da pesquisa que podem ser classificadas em três fases: exploratória, trabalho
de campo e análise de tratamento do material documental e empírico (FLICK, 2009;
MINAYO, 2011).
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3.2 UNIDADE E CATEGORIAS DE ANÁLISE
Para que se possa compreender a economia dos custos de transação, Williamson
(1981) considera a transação como a unidade básica de análise. As raízes dessa ideia são
reconhecidas pelo autor por meio da proposição apresentada no ano de 1934 por John R.
Commons, que reconheceu uma variedade de estruturas de governança passíveis de mediação
na troca de bens ou serviços, esta avaliação na harmonização das relações entre as partes por
meio das capacidades das diferentes estruturas reconhecendo o surgimento de novas estruturas
foi fundamental para o estudo da economia institucional por Commons (CAMPOS, 2013;
PESSALI, 1998).
De acordo com Williamson (1981) a transação ocorre quando bens ou serviços são
transferidos por meio de uma interface tecnologicamente separável, ou seja, quando um
estágio de atividade termina e outro inicia. Assim, as transações são alicerçadas e
caracterizadas por dois constructos: os atributos da transação e os pressupostos
comportamentais dos agentes, que passa a ser determinante na produção do bem ou serviço
envolvido (WILLIAMSON, 1981, 1985).
Neste trabalho, busca-se analisar as transações que ocorrem por meio dos aplicativos
Airbnb e Uber no município de Curitiba no Paraná, bem como as transações nos meios
tradicionais, com base nas categorias de análise definidas. A escolha do município de Curitiba
se dá pela sustentação da pesquisa com a finalidade de responder aos objetivos propostos,
visto que se trata da capital do Estado do Paraná e de que as plataformas estudadas possuem
abrangência para estudo no campo, o que não é característico de outras como, por exemplo, a
cidade de Guarapuava Pr.
A perspectiva de análise das transações entre o processo que abrange usuários e
provedores, foi analisada por meio da visão estratégica dos prestadores de serviço a partir de
seus gestores/ administradores. Neste sentido, foram levantados diversos representantes das
redes hoteleira e dos serviços de táxi do município de Curitiba, bem como das plataformas
Airbnb e Uber em busca de responder aos objetivos propostos neste trabalho. Os entrevistados
foram selecionados de acordo com sua representatividade no segmento, cargo ocupante ou sua
atividade como prestador de serviço.
No total foram entrevistados sete respondentes. Todos os entrevistados possuem
cargos estratégicos, sendo estes representativos nos segmentos de hospedagem e transporte do
município de Curitiba. O delineamento do perfil apresenta: sexo dos entrevistados, idade,
nível de escolaridade, profissão atual e tempo de atuação, segmento/ órgão representativo.
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Para preservar a identidade dos entrevistados, eles foram denominados com letras maiúsculas
do alfabeto, de “A” a “G”, não necessariamente na mesma ordem em que foram entrevistados,
as informações estão expostas no quadro 4.
Quadro 4 - Perfil dos entrevistados
Nome
fictício

Sexo

Idade
(anos)

Escolaridade

A

Masculino

51

Superior

B

Masculino

24

Médio

C

Masculino

40

D

Masculino

E

Profissão atual

Tempo de
atuação

Segmento
representativo

14 anos

ABIH Pr/ Hotel

Superior

Administrador
Pres./ Empresário
Gerente de Serviços
e Operações
Gerente Geral

1 ano e 9
meses
5 anos

46

Superior

Empresário

4 anos

Masculino

41

Superior

Empresário

6 anos

F

Masculino

50

Técnico

Administrador/
Taxista

8 meses/
18 anos

Radiotáxis

G

Masculino

57

Superior

Administrador/
Assessor

22 anos

Sindicatos e
associações táxis/
Urbs

Hotel
Hotel
Consultor/
Superhost Airbnb
Consultor/
Superhost Airbnb

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas (2020)

Em relação à Uber, o escritório da empresa localizado em Curitiba foi procurado,
porém houve justificativa dos responsáveis ao não atendimento para entrevistas de forma
presencial, visto que não estão autorizados pela empresa a repassar informações e que o site
dispõe de um espaço destinado para este fim. Desta forma, tentou-se estabelecer contato com
a empresa por meio do site, mas não houve retorno. Sendo assim, as questões envolvendo a
Uber foram sanadas por meio dos dados secundários obtidos principalmente no site oficial da
empresa.
As entrevistas foram realizadas no período de 16 a 20 de setembro de 2019 em
Curitiba Pr. As gravações em áudio tiveram em média 1 hora, e foram todas transcritas na
íntegra, totalizando aproximadamente 7 horas e 45 minutos e resultando em 101 páginas e 46
horas e 24 minutos de transcrição. Os entrevistados em sua totalidade foram do sexo
masculino, 71,4% possuem nível superior e 28,6% níveis técnico e médio de ensino, todos
possuem cargos de gestão em níveis estratégicos.
No que se refere aos dados secundários, no período entre agosto/2019 e abril/2020
foram pesquisados em diversos meios, notícias e matérias referentes as plataformas Airbnb e
Uber e a rede hoteleira e táxis, datadas de 2014 em diante. Destas pesquisas, 132 foram
selecionadas e analisadas, após análise textual foram classificadas de acordo com assunto,
tipo de negócio e abrangência e na sequência foram categorizadas conforme as categorias pré-
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estabelecidas, os resultados encontram-se no apêndice C. Das análises 23 estão relacionadas
aos modelos tradicionais (hotéis e táxis), 2 a ambos os modelos (tradicionais e plataformas) e
107 às plataformas (Airbnb e Uber). Em relação à abrangência, as informações foram
classificadas em 42 sendo locais (Curitiba), 2 regionais (Paraná), 43 nacionais (Brasil) e 45 a
nível mundial.
Por meio do modelo teórico, foram definidas e conceituadas as categorias
posteriormente utilizadas para a análise dos dados coletados, essenciais para construir uma
relação entre os conceitos abordados, transformando-os em conceitos mais genéricos e que
retratem a pesquisa por meio de categorias desenvolvidas oriundas do material empírico
utilizado na fundamentação teórica (FLICK, 2009).
Em relação a escolha das categorias a teoria está fundamentada em cinco pontos
principais, os primeiros que estão relacionados ao ambiente são a base e determinam como as
transações ocorrem. Sendo assim, os pressupostos possuem uma relação direta com elementos
que auxiliam na compreensão dos custos de transação e por este motivo os elementos de
natureza do ativo se tornam essenciais na exploração do fenômeno de modo que nem sempre
se torna possível mensurar economicamente estes custos. Neste sentido, para escolha das
demais categorias da economia compartilhada foram identificados pontos que pudessem
estabelecer uma relação com a teoria envolvendo fatores cognitivos/ limitativos,
comportamentais e financeiros, os quais resultaram nas categorias estabelecidas.
Desta forma, as categorias utilizadas foram organizadas de duas formas: (1) categorias
presentes na teoria de base: racionalidade limitada, oportunismo, incerteza, frequência e
especificidade do ativo; (2) categorias presentes nas transações que envolvem a economia
compartilhada: confiança, eficiência econômica e comportamento social.
No quadro 5 são apresentadas as definições a respeito de cada categoria e autores de
base.

Quadro 5 - Categorias de Análise
CATEGORIAS

DEFINIÇÃO CONCEITUAL

DEFINIÇÃO OPERACIONAL

RACIONALIDADE
LIMITADA

Ação intencionalmente racional, mas de
forma limitada (SIMON, 1957)

Analisar a ocorrência de pressupostos
comportamentais por meio da tomada de
decisões e ações tomadas de forma
limitada. Questões 1 e 2 do roteiro
conforme apêndice A

OPORTUNISMO

“Possibilidade da busca do interesse
próprio com astúcia” (WILLIAMSON,
1975, p. 26)

Verificar a ocorrência de pressupostos
comportamentais por meio de informações
e ações dadas ao oportunismo. Questões 3
e 4 do roteiro conforme apêndice A
Continua
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Continuação
CATEGORIAS

DEFINIÇÃO CONCEITUAL

DEFINIÇÃO OPERACIONAL

Possibilidade limitada de prever as
situações que podem afetar as transações;
Engloba o risco e a assimetria de
informações (BARNEY; HESTERLY,
2004; PESSALI, 1998)

Identificar junto aos representantes dos
modelos
tradicionais
se
possuem
conhecimento sobre como as plataformas
funcionam, como os negócios forma
afetados e nos dois modelos como as
informações são disseminadas e que
práticas ilícitas podem ocorrer. Questões 5
e 6 do roteiro conforme apêndice A

FREQUÊNCIA

Número de vezes que a transação pode
ocorrer entre os mesmos atores em
determinado período (MOMO; BEHR,
2018)

Verificar junto aos representantes das
plataformas Airbnb e Uber e dos modelos
tradicionais qual a frequência das
transações, ociosidade do serviço e
incentivos que visam aumentar o fluxo de
utilização. Questões 7 a 9 do roteiro
conforme apêndice A

ESPECIFICIDADE
DO ATIVO

Considerada a dimensão mais importante
ao descrever as transações e fonte de
atritos.
É definida pelo grau de
dependência que envolve ambos os
atores, podendo ser de especificidade
local, especificidade de ativos físicos ou
de ativos humanos (MESQUITA et al.,
2013; WILLIAMSON, 1981).

Identificar quais e como os serviços estão
sendo oferecidos nos dois modelos e as
especificidades de cada um, se há contratos
envolvidos. Questões 10 a 12 do roteiro
conforme apêndice A

CONFIANÇA

“A confiança pode ser definida como
crença na credibilidade de uma pessoa ou
sistema, tendo em vista um dado
conjunto de resultados ou eventos, em
que essa crença expressa uma fé na
probidade ou amor de um outro, ou na
correção de princípios abstratos”
(GIDDENS, 1991, p. 36).

Analisar nos dois modelos como a
confiança está sendo estabelecida e medida
e como elas podem reduzir a incerteza na
transação. Questões 13 a 16 do roteiro
conforme apêndice A

EFICIÊNCIA
ECONÔMICA

Obtenção ou complementação de renda
para bens e produtos que se encontravam
ociosos; Valor agregado; Benefícios
econômicos envolvidos para ambos os
pares (BOTSMAN; ROGERS, 2011).

Verificar junto aos representantes dos
modelos tradicionais como os modelos de
economia compartilhada impactaram nos
resultados e custos em termos financeiros e
junto aos representantes dos novos
modelos como funcionam os ganhos, os
custos e se os negócios estão sendo
rentáveis. Questões 17 a 19 do roteiro
conforme apêndice A

COMPORTAMENTO
SOCIAL

O comportamento do consumidor
demonstra uma “mudança dramática nas
preferências” (GALLAGHER, 2018, p.
175)

Analisar como ocorre o processo de
mudança, quais públicos estão aderindo, se
há espaço para ambos os negócios, quais
as estratégias e expectativas no segmento
para os dois modelos. Questões 20 a 22 do
roteiro conforme apêndice A

INCERTEZA

Fonte: Elaborado pela autora a partir do referencial teórico (2020)
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3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS E TÉCNICAS DE ANÁLISE
Para cumprimento dos objetivos deste trabalho foram utilizadas como fontes de
evidência as entrevistas semiestruturadas e a observação não participante com anotações em
diário de campo como fontes primárias.
Godoy (2010, p. 134-135) enfatiza a importância da realização de entrevistas
semiestruturadas ao enfatizar que “a entrevista semiestruturada tem como objetivo principal
compreender os significados que os entrevistados atribuem às questões e situações relativas
ao tema de interesse” a autora ainda salienta que estas “são pertinentes quando o assunto a ser
pesquisado é complexo, pouco explorado ou confidencial e delicado”.
O trabalho de campo na visão de Minayo (2011, p. 61 e 63) “permite a aproximação
do pesquisador da realidade sobre a qual formulou uma pergunta, mas também estabelecer
uma relação com os ‘atores’ que confirmam a realidade”. Desta forma, a operacionalização do
estudo ocorreu por meio das entrevistas semiestruturadas que foram realizadas no município
de Curitiba Pr, se trata de um método mais livre para o entrevistado que combina tanto as
perguntas abertas como fechadas mas que dá liberdade ao entrevistado em não se prender as
indagações e ao pesquisador por ter oportunidade de fazer outros questionamentos que não
estão no seu roteiro e que possam ser importantes.
Flick (2009, p. 265) aponta que “uma parte importante desse processo de edição
consiste na gravação das manifestações orais e em sua posterior transcrição. Para as
observações, a tarefa mais importante é a documentação das ações e das interações”. Para
evitar dúvidas posteriores, a pesquisadora durante as entrevistas fez uso de uma ficha de
documentação (Flick, 2009), além de gravações de acordo com o consentimento dos
entrevistados que ficaram cientes por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –
TCLE. Após a realização das entrevistas elas foram transcritas na íntegra para fase seguinte
de análise dos dados.
Na realização de um estudo de caso, destaca Godoy (2010, p. 133) que a observação,
sendo de caráter participante ou não participante, possui papel importante e essencial. O
caráter desta pesquisa é de observação não participante que consiste na atuação de
“espectador atento”. Tanto a observação quanto a entrevista são fundamentais para que se
tenha interação entre pesquisador e pesquisado (GODOY, 2010; MINAYO, 2011).
Esta técnica de observação geralmente combinada com a entrevista pode ter seu
conteúdo registrado por meio de anotações em ‘diários’ ou ‘cadernos de campo’, sob a
perspectiva do pesquisador e envolvendo anotações das situações ocorridas no campo de
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pesquisa, considerando os elementos essenciais que foram respondidos pelos entrevistados ou
de comentários que o pesquisador achar conveniente, informações sobre o andamento da
entrevista, experiências encontradas no campo ou na aplicação dos métodos, e demais
anotações que sejam consideradas relevantes pelo pesquisador para análise posterior (FLICK,
2009; GODOY, 2010). Desta forma, também se fez uso de anotações documentadas em
diários de campo.
De acordo com Flick (2009) no processo de seleção de documentos é necessário
considerar quatros aspectos: autenticidade, credibilidade, representatividade e significação, de
forma a não considerar documentos irrelevantes. As fontes secundárias contaram com sites,
reportagens, leis e regulamentos referentes ao tema em questão. O uso de documentos foi
primordial para conhecimento do campo de estudo e a avaliação dos documentos ocorreu nas
fases de pré e pós coleta de dados.
Cabe ressaltar a importância das fontes secundárias para a coleta de dados, visto que a
partir destas foi possível construir a caracterização do campo de pesquisa no que diz respeito
ao funcionamento das plataformas no município, bem como na identificação dos
entrevistados. As informações coletadas por meio das fontes secundárias foram relevantes
também para avaliar a relação e os impactos entre os negócios tradicionais e de economia
compartilhada que foram confirmados posteriormente nas entrevistas. As informações
selecionadas referente às fontes secundárias foram analisadas por meio de análise documental
categorizadas de acordo com o nível de abrangência, assunto e conteúdo para serem
apresentadas nos resultados.
As possíveis conclusões quanto à saturação dos dados, quando não há novos
elementos que contribuam para compreensão do caso ou quando as informações começam a
se tornar redundantes cabe ao pesquisador (GODOY, 2010; TAYLOR; BOGDAN, 1998).
Desta forma o critério de saturação dos dados foi considerado na fase de coleta e análise.
Os registros das entrevistas transcritas foram analisados por meio da técnica de análise
de conteúdo, que possui três fases: pré-análise; exploração do material e tratamento dos
resultados. Esta técnica de tratamento dos dados tem como objetivo identificar sobre
determinado tema aquilo que está sendo dito pelos entrevistados a partir das categorizações
definidas anteriormente. Na sequência foi realizado o processo de triangulação, etapa
necessária para a interpretação dos dados devido as diversas formas de coleta utilizadas
(BARDIN, 2006).
A triangulação foi realizada após análise de todos os dados, os trechos selecionados
das entrevistas foram alocados em cada categoria de análise da mesma forma que os dados
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secundários, para seleção dos trechos foi levado em consideração a relevância das respostas
dos entrevistados em cada questionamento. As informações obtidas nos dados secundários
passaram pelo processo de filtragem, como foram selecionadas e alocadas em cada categoria
estes resultados foram confrontados com a fala dos entrevistados, com objetivo de confirmar
as informações obtidas nas entrevistas, o que permitiu construir o texto e os resultados
estabelecendo a relação entre os instrumentos e técnicas de análise estabelecidas. As
observações não participantes e anotações também contribuíram no processo de confirmação
das informações obtidas nos dados primários e secundários.
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4

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos por meio dos dados
secundários e das entrevistas em campo. De acordo com o modelo teórico apresentado na
figura 2, página 45, as linhas de análise possuem como base a transação entre usuários e
provedores dos serviços, a partir dos pressupostos comportamentais da racionalidade limitada
e oportunismo, dos atributos incerteza, frequência e especificidade do ativo e dos elementos
presentes nas plataformas de economia compartilhada confiança, eficiência econômica e
comportamento social.
Inicialmente é apresentado o campo de pesquisa. O objetivo específico a) descrever o
funcionamento dos modelos tradicionais de táxis e hotéis é respondido no item 2.2. O item 2.3
busca responder ao objetivo b) caracterizar o fenômeno economia compartilhada com base
nas plataformas Airbnb e Uber. Na sequência no item 2.4 são apontados os resultados em
resposta ao objetivo c) comparar as principais diferenças e similaridades entre os modelos
tradicionais e de economia compartilhada, e por fim no item 2.5 o objetivo d) discutir a
dinâmica dos mecanismos que permitem a coexistência dos serviços das plataformas Airbnb e
Uber com os serviços ofertados pelos modelos tradicionais.
Desta forma, pretende-se cumprir o objetivo geral deste trabalho que consiste em:
compreender os mecanismos que permitem a coexistência dos modelos tradicionais e de
economia compartilhada, referente aos serviços de hospedagem e transporte de Curitiba Pr,
sob a perspectiva da Teoria dos Custos de Transação.

4.1 CAMPO DE PESQUISA

A região sul do Brasil é composta por três estados: Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. O foco de estudo deste trabalho está no município de Curitiba, capital do
Paraná, fundada em 29 de março de 1693 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA,
2020). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2019)
Curitiba possui uma população estimada de 1.933.105 pessoas.
O Connected Smart Cities, realizado pela Urban Systems, em sua 5ª edição de 2019,
classificou a cidade de Curitiba como a 3ª mais inteligente e conectada do País, considerando
as cidades com mais de 50 mil habitantes, o ranking tem como objetivo mapear aquelas com
maior potencial de desenvolvimento do Brasil. Na categoria urbanismo, a capital paranaense
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conquistou o 1º lugar no ranking região sul, nas categorias tecnologia e inovação o 6º lugar e
na categoria empreendedorismo e governança conquistou o 7º lugar (CURITIBA..., 2019).
Considerada líder em diferentes rankings, a capital paranaense de acordo com o
Intelligent Community Forum 2019 (ICF), é apontada como uma das 21 cidades mais
inteligentes do mundo, o fórum analisa a capacidade de desenvolvimento, solução de
problemas e qualidade de vida por meio do uso da tecnologia (TECNOLOGIA..., 2019).
O desenvolvimento de vários aplicativos que auxiliam nos serviços municipais é
destacado entre o Instituto de Cidades Inteligentes – ICI em parceria com a Prefeitura
Municipal de Curitiba, os destaques da capital são significativos para os investimentos em
novos projetos tanto em caráter privado quanto público (TECNOLOGIA..., 2019).
Na sequência são apresentados os resultados das entrevistas, bem como as
informações obtidas por meio dos dados secundários.
4.2 OS MODELOS TRADICIONAIS

4.2.1 A indústria hoteleira no Brasil e no município de Curitiba Pr
Em termos de indústria de tecnologia, a primeira vez que a hotelaria se sentiu
pressionada foi com o surgimento da Airbnb. Talvez a realidade encontrada no Brasil, por
exemplo, não seja tão impactante quanto em cidades como São Francisco e Nova York, nos
EUA, mas é relativa de acordo com a categoria que os hotéis se enquadram. Chesky, CEO da
Airbnb aponta que se trata de diferentes casos de uso, já que cerca de ¾ das acomodações
anunciadas estão localizadas fora dos grandes centros onde estão os hotéis e que devido ao
espaço interno que oferecem quase sempre atraem grupos maiores (GALLAGHER, 2018).
Antes da Airbnb e do surgimento do fenômeno da economia compartilhada, a indústria
hoteleira teve o impacto das On-line Travel Agencies – OTAs, plataformas que por meio de
seus aplicativos ou sites reúnem várias marcas de hotéis e congêneres. Estas agências
possuem alcance e distribuição, onde os hóspedes podem filtrar suas preferências e efetuar
reservas diretas, além de obter tarifas com descontos, funcionam como uma facilitadora das
transações que envolvem estes negócios e cobram uma comissão por este serviço
(GALLAGHER, 2018). Exemplos são a Decolar, Booking, Trivago, entre outras.
Ao longo dos anos as OTAs se tornaram mais parceiras do que concorrentes da
indústria hoteleira, pois em busca de posicionamento no mercado muitos empresários
aderiram aos serviços prestados por elas.
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[...] qualquer hotel que você digita o nome aparece o Booking antes, então eles
investem muito nisso aí, pra eles aparecerem no topo da linha vamos dizer assim, no
topo da página, e aí a gente tentou assim dar uma melhorada questão de aparecer
mais o site do hotel, valorizar o site oficial do hotel, mas é difícil, então o fato de
você aí não querer pagar comissão pra esses portais você acaba ficando de fora da
vitrine [...] é a lei da oferta e da procura [...] com esses canais de venda você
consegue flutuar (ENTREVISTADO C)

Conforme Stolze (2018) as agências proporcionam maior visibilidade para o hotel,
mas ao mesmo podem representar uma ameaça ao seu faturamento pelas tarifas de comissão
cobradas, que giram entre 13% a 30% em cima do valor da hospedagem. Sendo assim, a
busca dos gestores é cada vez mais pela independência de suas reservas, sobre esta questão o
entrevistado A explica “[...] os hotéis tentam depender cada vez menos das OTAs, tem hotel
que tem aí quinze, vinte, dezoito porcento de OTAs, ideal é tentar não passar de vinte
porcento, tentar se fazer reserva mais direta”.
De acordo com relatório divulgado pela JLL Hotels & Hospitality Group para a FOHB
(2019) a performance histórica da cidade de Curitiba entre os anos de 2013 a 2018 é
apresentado no gráfico 1.
Os dados demonstram a taxa de ocupação hoteleira, um dos indicadores chave da
indústria, para esta métrica toma-se como base percentual do número de quartos ocupados por
seu total, num período específico. Do inglês Revenue per Availabre Room ou RevPar, este
indicador significa a receita por cada unidade hoteleira (UH) ou quarto disponível, é o
resultado da receita total da hospedagem pelo número de UHs disponíveis num determinado
período, outra forma para se obter é multiplicar a diária média pela ocupação. A ADR ou
diária média mede a eficiência das tarifas, indica num período qual a média paga por quarto
ocupado, para tal divide-se a receita dos quartos pelos quartos vendidos. Todas essas métricas
são importantes e essenciais para se medir desempenho (NOGALES, 2020).
Conforme demonstra o gráfico 1, os anos de 2013 a 2015 tiveram resultados
parecidos, a maior ocupação foi registrada em 2014 e melhores receitas em 2015, a RevPar
manteve uma média nestes anos. Já os anos de 2016 em diante registraram quedas em todos
os índices.
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Gráfico 1 - Performance histórica de Curitiba

Fonte: JLL Hotels & Hospitality Group FOHB (2019)

No Brasil, o setor hoteleiro voltou a apresentar tendências de retomada no ano de 2018
com resultados positivos após fortes quedas. Em 2019 as tendências previam crescimento e
recuperação, bem como índices mais elevados de ocupação, conforme dados do Fórum de
Operados Hoteleiros do Brasil - FOHB. Além disso, das 18 redes associadas à FOHB, 17
apontam desempenho superior para o ano de 2020 (FOHB, 2018, 2019). Não foi possível
localizar os resultados fechados do ano de 2019 para o setor.
O relatório da JLL Hotels & Hospitality Group para a FOHB (2019) demonstra os
números da hotelaria no Brasil, considerando hotéis e flats inaugurados até o mês de julho de
2019. Segundo as informações analisadas “não existem dados oficiais sobre o número total de
hotéis no Brasil”, para tal análise a empresa utilizou seu banco de dados, informações de sites
e do mercado, identificaram hotéis afiliados as cadeias hoteleiras nacionais e internacionais e
então fizeram estimativa sobre os hotéis indepentes, onde foi considerado todos os hotéis que
possuem menos de 600 quartos (FOHB, 2019, p. 12).
Os resultados da pesquisa trouxeram os números de unidades e quartos de cada
categoria, com esses dados é possível demonstrar e comparar o tamanho da Airbnb com a
rede hoteleira, confome apresentado na tabela 1.
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Tabela 1 - Total de Hotéis, flats e Resorts no Brasil e a Airbnb
Tipo
Núm. Hotéis
Núm. Quartos
Hotéis e flats de marcas nacionais
668
100.181
Hotéis e flats de marcas internacionais
607
105.347
Hotéis independentes com até 20 qtos
3.724
41.395
Hotéis independentes com mais de 20 qtos
5.502
309.257
Airbnb
220.000 Anuncios
Fonte: adaptado de JLL Hotels & Hospitality Group FOHB (2019); Airbnb (2019)

O relatório também demonstra o ranking das cadeias hoteleiras, no topo está a
francesa AccorHotels, com 52.818 quartos em 319 unidades a cadeia tem investido nas
startups, entrando no mercado de acomodações alternativas de curta duração. Em segundo
está a Choice com 11.632 quartos e 73 unidades e em terceira posição a Nobile, com 30
unidades e 6.732 quartos. A Airbnb possui 220.000 anúncios no Brasil conforme dados de seu
website de janeiro de 2019.
Os números da Airbnb representam 39,6% em relação ao total de quartos ofertados
pela rede hoteleira, o que demonstra ampliação de oferta aos usuários por meio da
diversificação dos anúncios. Neste percentual também estão sendo considerados anúncios de
quartos pertencentes a rede hoteleira e anunciados na plataforma, embora não se saiba qual o
percentual exato pertencente a esta modalidade de anúncio.

4.2.2 O serviço tradicional de táxis em Curitiba Pr

O transporte público e privado de Curitiba é administrado pela Urbanização de
Curitiba S/A - URBS, trata-se de uma Sociedade de Economia Mista Municipal que tem
como função regular as atividades remuneratórias, portanto, a Uber não é regulada pela URBS
(SANTOS, 2018). O entrevistado G comenta sobre as atividades prestadas no município por
parte da URBS.

Ela é a empresa que gerencia, ela seria uma secretaria de transportes da cidade,
então ela gerencia todo o serviço de táxi, de transporte escolar, transporte coletivo, e
ela apenas normatiza (ênfase) a exploração do serviço [...] ela fiscaliza, gerencia o
serviço, mas não tem nenhuma ação com relação ao incentivo da utilização do táxi
[...] é mais por parte das centrais mesmo que fazem a divulgação, fazem propaganda,
firmam convênios, o sindicato aqui também não tem muito recurso financeiro pra
incentivar o volume, então ele trabalha com, busca patrocínio pra tentar alavanca o
serviço (ENTREVISTADO G)

O serviço de transporte individual de passageiros – Táxi, é regido em Curitiba por
duas leis municipais – 13.957/2012 e 14.831/2016 – e regulamentado por cinco decretos -
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1.959/2012; 1.184/2013; 469/2016; 472/2016 e 947/2017. O motorista de táxi precisa de
outorga de permissão e liberação de licença municipal para trafegar, documentos expedidos
pela URBS. Os pontos de táxi são classificados em: semi-privativo, livre, executivo e
especial, 71,13% da frota total possui as radiotáxis como serviço auxiliar para sua atividade
(URBS, 2020).
Com o passar dos anos, a chamada de táxi sofreu algumas mudanças, a própria
tecnologia quase obrigou às associações a tomar novas medidas em relação aos seus meios de
funcionamento, o entrevistado G relata, “[...] pra você ter uma ideia acho que dez anos atrás
pra não errar o tempo, existiam nove centrais de rádio em Curitiba, hoje na prática existem
três, mas elas foram fazendo fusão [...] é uma tendência, algumas não sobreviveram tiveram
que buscar uma fusão”. Com dados atualizados da Urbs (2019) hoje operam em Curitiba
cinco associações de radiotáxis e dois aplicativos de chamada.
Os dados da Urbs (2020) apresentam o histórico de 2013 a 2018 na capital, a partir de
2016 quando o Uber se instalou nota-se uma pequena baixa no número de veículos, mas os
números mantêm uma média estável, no qual apenas 10,99% dos motoristas são mulheres,
conforme demonstra a tabela 2.

Tabela 2 - Dados históricos serviço de táxi Curitiba
Dados
Idade média da frota
Táxis que usam GNV

2013
2,41
648

2014
1,08
576

2015
2,41
532

2016
2,08
528

2017
3,28
566

2018
3,53
506

Frota
Convencionais
Executivos
Compartilhados
Especial
Especial – taxista com deficiência
Paralisados – decreto nº 100/2018
Total

2013
2.299
19
0
4
0
0
2.252

2014
2.948
22
20
4
6
0
3.000

2015
2.927
45
20
4
6
0
3.002

2016
2.913
59
20
4
6
0
3.002

2017
2.867
59
22
1
6
0
2.955

2018
2.702
85
17
1
4
140
2.949

Abrigos
Novo mobiliário urbano
Modelo antigo
Total

2013
108
75
183

2014
108
77
185

2015
108
77
185

2016
106
77
183

2017
108
69
177

2018
108
67
175

Condutores tipo/ sexo
Autorizatário
Colaborador
Empregado

Masculino
2.314
792
70
Fonte: URBS (2020)

Feminino
337
54
1

Total
2.651
846
71

Segundo dados da Urbs (2019) Curitiba possui aproximadamente 3,8 mil taxistas
cadastrados. Para estes taxistas regulamentados, a atividade ofertada pelos aplicativos é
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considerada concorrência desleal, já que sobre esta não incide nenhuma regulamentação ou lei
municipal. As frequentes reclamações dos taxistas ocorrem por esse motivo (FOHB, 2016;
URBS, 2019).
Constantemente vereadores e taxistas pedem posicionamento à Urbs sobre a regulação
das atividades dos serviços prestados por aplicativos, no entanto, maior parte dos projetos de
lei aprovados cabe apenas ao serviço de táxi, já que a Urbs não é responsável pelos
transportes privados (VEREADORES..., 2016).
Embora nem todos os taxistas estejam afiliados às associações de táxi, nota-se que elas
desempenham um importante papel no município. Os serviços de táxi são ofertados aos
usuários por diversos meios, entre eles os aplicativos.

4.3 AS PLATAFORMAS AIRBNB E UBER

4.3.1 Sobre a Airbnb

Em meados de 2007, uma conferência esgotou toda a capacidade hoteleira de São
Francisco, nos EUA. Foi então que três jovens, Joe Gebbia, Nathan Blecharczyk e Brian
Chesky, tiveram a ideia criar uma bed and breakfast utilizando o espaço que estava sobrando
no apartamento. Mesmo que eles não esperassem a experiência deu certo e eles a nomearam
como AirBed & Breakfast que significa, cama inflável e café da manhã (GALLAGHER,
2018).
Com sede em San Francisco na Califórnia, EUA, a empresa foi fundada em 01 de
agosto de 2008. A ideia que nasceu por uma necessidade econômica para conseguir pagar um
aluguel, é considerada o grande unicórnio da economia compartilhada e vale quase US$ 31
bilhões. O sucesso da Airbnb foi fruto da combinação de talentos e obsessão de seus
fundadores e o apartamento se tornou o primeiro escritório da empresa (CANALTECH, 2020;
POZZI, 2018).
No Brasil a Airbnb iniciou suas atividades durante a copa de 2014, durante o evento
cerca de 120 mil pessoas de mais de 150 nacionalidades diferentes se hospedaram no País, o
que proporcionou renda para inúmeras pessoas, fomentou o mercado brasileiro de turismo e
possibilitou troca cultural entre as pessoas (SANTOS, 2015).
A Airbnb não foi a primeira plataforma no ramo das acomodações alternativas, outras
que surgiram antes ou depois, a exemplo da homeAway e windu, incorporaram outras
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pequenas plataformas que eram suas concorrentes e se também destacaram no mercado de
curta temporada (FOHB, 2016; GALLAGHER, 2018).
Em março de 2019 a Airbnb completou sua marca de 500 milhões de hóspedes
(TREVISOLI, 2019). Considerando seus números hoje no mundo, o Brasil está posicionado
como quarto maior mercado, com o crescimento da atividade os hotéis mais afetados são os
que se enquadram na categoria econômica e hotéis de lazer (FOHB, 2016).
Um dos motivos que fez com que a plataforma decolasse é porque diferentemente de
outras plataformas que surgiram antes, ela apostou em acomodações urbanas, ao invés de
focar em destinos turísticos ela focou nas cidades e esta foi sua verdadeira inovação, além
disso tratava-se de uma interface totalmente diferente, sem necessidade de intermediação com
relacionamento direto entre proprietário e cliente (GALLAGHER, 2018).
Talvez uma das diferenças que possa ser considerada em relação a outras plataformas
como a craigslist e couchsurfing, é que ela foi monetizada, embora Brian Chesky achasse que
deveria ser gratuito Joe Gebbia e e Nathan Blecharczyk o convenceram do contrário. Outro
ponto é que quando a empresa foi fundada não se havia cogitado a ideia do aluguel de um
espaço inteiro, inicialmente eles acreditavam que o anfitrião deveria estar presente e somente
mais tarde o espaço inteiro foi oferecido, desta forma como o nome inicial da empresa airbed
limitava seu potencial de mercado, eles trocaram escolhendo o nome Airbnb (GALLAGHER,
2018).
O panorama da comunidade no Brasil em diversas cidades e regiões do País é de 220
mil anúncios, uma renda média de R$ 6.570 para anfitriões que possuem idade média de 45
anos, um registro de 3,8 milhões de chegadas de hóspedes com tempo média de 4,2 dias de
estada e uma quantidade média de 3 pessoas por reserva, conforme dados atualizados de
janeiro de 2019 (AIRBNB, 2020).
A Airbnb não possui e não oferece nenhum imóvel próprio. Sua penetração ainda é
considerada baixa no mercado já muitas pessoas nunca ouviram falar da empresa. Semelhante
a outras plataformas conhecidas no mercado, a empresa cobra uma taxa de serviço para
conectar provedores e usuários, essa taxa é utilizada para seu próprio funcionamento. As taxas
são fixadas em 3% da taxa da reserva para o anfitrião, que serve para cobrir os custos
relativos aos pagamentos, e para os hóspedes elas variam de 6% a 12%, conforme o subtotal
da reserva. O pagamento ao anfitrião é liberado somente após 24 horas de efetuado o checkin, ou seja, é um mecanismo de confiança (CANALTECH, 2020; GALLAGHER, 2018).
Em 2014 a Airbnb declarou sua nova missão e apresentou sua nova marca, a missão de
fazer as pessoas sentirem como se “pertencessem a qualquer lugar”, com o objetivo de

62

demonstrar o significado de sua marca, ela buscou juntar não somente a viagem, mas a
comunidade e os relacionamentos e aliado à tecnologia concebeu um novo símbolo chamado
‘Bélo’ que lembra um coração, um alfinete que representa localização e o A do nome da
Airbnb. No mesmo ano a empresa também lançou o Airbnb Open, um encontro global
destinado aos anfitriões (GALLAGHER, 2018).
Em agosto de 2015, foi inaugurada em Curitiba a Simple Guest, uma espécie de
“imobiliária do Airbnb”, a startup tinha como objetivo intermediar a transação envolvendo os
proprietários que desejavam ofertar seu imóvel na plataforma e os hóspedes. A ideia que
nasceu da experiência pessoal de um de seus cofundadores, conseguiu aumentar 80% em
média a lucratividade de seus anfitriões (CAPELAS, 2016). O entrevistado E comenta sobre o
funcionamento da Simple Guest.

[...] surgiu a oportunidade de montar a Simple Guest, na época não existia nenhuma
imobiliária só focada em Airbnb [...] nós fomos a segunda empresa na América
Latina a montar a operação só pra Airbnb [...] ela ficou por onze meses [...] depois
que eu saí, uns quatro meses depois, a empresa acabou fechando, porque eu era a
única pessoa que entendia, tinha todo o conhecimento de como fazer a operação [...]
era um momento de transição, um momento de novidade, então assim, a gente tava
testando muito as coisas, quando eu saí a empresa acabou desistindo depois [...] não
bastava só conhecimento de corretor de imóveis, tinha que entender qual era aquela
lógica onde o corretor de imóveis acabava se tornando irrelevante na situação,
porque na época da Simple Guest, a gente operava perfis de proprietários
(ENTREVISTADO E)

Embora a Simple Guest tenha ficado por pouco tempo no mercado, ela significava um
novo conceito de negócio com a Airbnb. Como a Airbnb permite que coanfitriões operem a
plataforma, está sendo cada vez mais comum empresários neste ramo.

4.3.2 Sobre a Uber

Em meados de 2009, Garett Camp e Travis Kalanick encontraram dificuldades para
retornar ao hotel após uma conferência na França, isso gerou um insight de como seria
contratar um serviço particular com apenas um toque no celular. O objetivo inovador em
facilitar a locomoção das pessoas pela cidade tornou-se realidade em 2010, a Uber
Technologies Inc. iniciou suas atividades em junho de 2010 em São Francisco nos EUA. Em
2015 a empresa completou o primeiro bilhão de viagens, em junho de 2016 dois bilhões, em
maio de 2017 cinco bilhões e em junho de 2018 atingiu sua marca de 10 bilhões de viagens.
Seus últimos dados atualizados em dezembro de 2018 registram 20 mil funcionários, 91
milhões de clientes e 3,9 milhões de motoristas que estão mensalmente ativos na plataforma
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em 63 países e mais de 700 cidades, registrando cerca de 14 milhões de viagens por dia
(UBER, 2020).
No Brasil, assim como a Airbnb, a Uber chegou no Rio de Janeiro junto com a copa
do mundo de 2014. A Uber não se classifica como uma empresa de transporte, mas como
empresa de tecnologia que conecta usuários e parceiros e possibilita uma renda aos parceiros
pelo serviço prestado, ela também defende que não é concorrência desleal já que o foco é
oferecer mais opções de mobilidade para as pessoas (UBER, 2020).
Oliveira e Salomão (2019) destacam que a brasileira 99 que foi comprada em 2018
pela chinesa Didi Chuxing e a espanhola Cabify, são suas principais concorrentes no Brasil.
Hoje a Uber possui cerca de 600 mil motoristas que estão distribuídos em mais de 100 cidades
no País, que é considerado o segundo maior mercado da Uber no mundo. Os serviços mais
comuns disponíveis no Brasil são: uber black, uber comfort, uber x, uber juntos e uber eats,
além de outros serviços específicos voltados para empresas (OLIVEIRA E SALOMÃO,
2019; PELEGI, 2019; UBER, 2020).
Toda a transação funciona dentro do aplicativo, o que possibilita inúmeras conexões
ao mesmo tempo, conforme declara a empresa o principal serviço oferecido pela Uber é uma
“tecnologia de transporte sob demanda” possibilitado por meio do aplicativo que conecta
motoristas e usuários (UBER, 2020).
A lei federal 12.587/12 que protege a Uber é a Política Nacional de Mobilidade
Urbana - PNMU, mesmo com um projeto de lei que pretendia proibir o funcionamento do
transporte não regularizado por aplicativo e que garantia a exclusividade dos motoristas de
táxi, a Uber iniciou suas atividades em Curitiba no dia 18 de março de 2016, ofertando a
categoria X e com valor em média 50% mais barato que a tarifa ofertada pelo serviço de táxi
(UBER COMEÇA..., 2016). Em várias cidades, assim como em Curitiba, o serviço possui
algumas regulamentações em âmbito municipal.

4.4 DIFERENÇAS E SIMILARIDADES ENTRE OS MODELOS

As plataformas de economia compartilhada Airbnb e Uber possuem algumas
diferenças significativas, mas em geral são bem similiares em seus negócios. A Airbnb possui
uma vantagem em relação a Uber, para que a Uber possa operar são necessários investimentos
em marketing e recursos, além da permissão das autoridades locais e parceiros credenciados
para que serviço seja disponibilizado em cada cidade, no caso da Airbnb para que seja
ofertada em qualquer lugar do mundo basta apenas que o proprietário crie um perfil, siga as
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recomendações e anuncie seu imóvel para que seja disponibilizado aos usuários naquele local,
ou seja, são formas de disseminação diferentes por isso ela se tornou global assim que foi
lançada (GALLAGHER, 2018; STONE, 2017).
Stone (2017) salienta que ambas não possuem nenhum ativo físico, os anfitriões são
donos de seus imóveis e os parceiros são donos de seus veículos, tudo que elas disponibilizam
é o acesso que permite a conexão entre os usuários e provedores. Outros pontos de
semelhança é que ambas não possuem vínculos empregatícios com anfitriões ou parceiros, as
transações na plataforma são simples de ser realizadas e o sistema de avaliações acontece nas
duas. Além disso as duas foram lançadas ao mesmo tempo no Brasil e ambas enfrentam
problemas de regulamentação como reclamação por parte dos modelos tradicionais.
Conforme aponta Gallagher (2018) a Airbnb envolve um aspecto mais íntimo, que a
difere da Uber e outras empresas de compartilhamento quando se compara o tempo de uma
corrida e uma hospedagem. Na sequência são apresentadas as diferenças e similaridades entre
os modelos de economia compartilhada e os modelos tradicionais nos dois casos.

4.4.1 Airbnb X Hotéis

Em relação a indústria hoteleira, o estudo da Morgan Stanley Global Insights com
dados da Fohb (2018) e o Relatório da empresa de pesquisa hoteleira - STR (2017), apontam
que 55% das reservas efetuadas na hotelaria são relativas ao mercado corporativo, com
concentração em dias de semana, enquanto a Airbnb possui maior ocupação nos finais de
semana com viagens de lazer. Os gestores da rede hoteleira confirmam a concentração no
mercado coporativo e eventos, mas também salientam que as demandas com viagens de lazer
têm ganhado espaço na taxa de ocupação, como salienta o entrevistado A,

Curitiba sempre foi muito corporativo [...], mas agora está mudando, lazer, feriado,
por exemplo, a gente tem ficado com uma ocupação bem boa e finais de semana
alguns também. Esse turismo de lazer tá aumentando bastante em Curitiba, mas
então o que a gente faz a gente tenta ir atrás de grupos, de turismo de lazer, final de
semana, feriado, carnaval [...] o resto é corporativo e evento, corporativo e evento
que ainda é o que manda, apesar do turismo de lazer ter aumentado muito, o que a
gente faz aqui é visita mais no corporativo e algumas agências, que normalmente
traz grupos que são de fora [...] (ENTREVISTADO A)

De acordo com Miranda (2019) do total das estadias na Airbnb, apenas 10% são
resultantes de viagens a negócio. A figura 3 elenca alguns dos principais pontos de diferenças
e similaridades entre a plataforma da Airbnb e a rede hoteleira.
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Figura 3 - Relação entre hotelaria e a plataforma Airbnb

Fonte: dados primários e secundários do estudo (2020)

Com relação à transação, para alguns hotéis a plataforma também tem sido meio de
reserva. Embora algumas propriedades busquem inovar oferecendo serviços adicionais, as
principais diferenças encontradas são relativas à padronização e espaço interno, ou seja, ao
produto ofertado. Como similaridades ambos os modelos utilizam as avaliações.

4.4.2 Uber X Táxis
As principais diferenças e similaridades entre o modelo da plataforma Uber e o
modelo tradicional dos táxis, estão apresentadas no quadro 6.

Quadro 6 - Principais diferenças e similaridades Uber X Táxis
UBER
▪
▪

Aplicativo
site

▪ transporte de passageiros (tecnologia)
▪ motoristas particulares
▪ proprietário arca com tudo
▪ classificam-se por categorias
▪ não há padronização de veículos
▪ não possui isenção
▪ paga ISS como MEI

TÁXIS
Transação
▪ telefone
▪ whatsapp
▪ portal/ site
▪ aplicativo
Serviço
▪ transporte de passageiros (transporte)
▪ motoristas autônomos credenciados ou vinculados
às companhias de táxi
Veículo
▪ proprietário
pode
obter
descontos
nas
concessionárias
▪ padronização dos veículos
▪ opções diferenciadas de serviços
Impostos
▪ isenção de IOF e IPI
▪ pode solicitar isenção de ICMS em algumas
cidades
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ não pagam IPVA
▪ algumas associações isentas de ISS
Taxas
▪ paga taxas anuais
não paga taxas para órgãos públicos
▪ exames médico e psicotécnico a cada 5 anos
Tarifas
calculada por tempo e km
▪ taxímetro
valor mínimo tarifa
▪ nos aplicativos valor aparece antes, no taxímetro
valor aparece antes da corrida para o usuário
após finalização da corrida
Documentação
não precisa de licença da prefeitura
▪ precisa da licença da prefeitura e demais
CNH B e certidão de antecedentes criminais
documentos de acordo com lugar que atua
Capacitação
não exige curso específico
▪ exige curso específico
oferece treinamentos online
Ganhos
percentual em cima da corrida
▪ valor integral
sistema de gorjetas
▪ percentual das associações variável
Formas de pagamento
cartão de crédito
▪ crédito, débito, dinheiro
divisão no valor da corrida
▪ possibilidade de descontos
pagamento em dinheito
Fonte: dados primários e secundários do estudo (2020)

Nota-se que o nível de exigência é maior para os taxistas especialmente em relação aos
impostos, os táxis possuem veículos padronizados e uma série de documentos é necessário
para que possam operar. A transação possui maior diferença em relação a cobrança via
aplicativo ou via taxímetro, em ambos os casos as formas de pagamentos incluem diversas
opções, no entanto os taxistas trabalham com descontos com maior frequência, trata-se do
mesmo serviço que é ofertado por meio de diferentes estruturas.
4.5 A DINÂMICA DA COEXISTÊNCIA

4.5.1 Racionalidade Limitada

A primeira categoria buscou analisar a racionalidade limitada na transação, para tal
verificou-se como ocorre a disponibilidade de informações e a importância da tecnologia
neste processo. Os questionamentos foram em relação ao funcionamento da atividade,
disponibilidade e troca das informações entre usuários e provedores. Conforme as análises
foram identificadas duas subcategorias: informações e tecnologia.
Os atores possuem limitações de natureza cognitiva (linguagem e mente), ou seja,
devido à estas limitações receber e processar informações necessárias e tomar decisões em
cima delas em um período curto de tempo, se torna impossível e complexo, já que não é
possível identificar todos os eventos que possam prejudicar a transação ou permitir ações
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oportunistas. Os pressupostos são determinantes para a existência dos custos de transação, a
incerteza e o risco estão associados à racionalidade limitada, essas limitações geralmente
estão relacionadas ao nível de conhecimento e habilidades dos atores, assim as plataformas
aumentando o nível de conhecimento por meio da gama de informações reduzem a
racionalidade limitada (HIRA; REILLY, 2017; ZANELLA et al., 2015).
Benkler (2014) salienta que o custo de informação e execução da transação é um dos
maiores diferenciais entre as plataformas e o mercado tradicional. As facilidades do sistema
com filtros de busca, imagens, preços, comentários e classificações expostas e o número de
informações reunidas reduz o risco das transações (SCHOR, 2014; TEUBNER, 2014). Essas
informações por meio da internet possibilitam uma comunicação mais rápida e são
apresentadas ao usuário de forma simultânea tornando a transação menos onerosa em termos
de custo de negociação (HENTEN; WINDEKILDE, 2015; HIRA; REILLY, 2017).
Com o surgimento das OTAs e das plataformas como a Airbnb, criou-se a necessidade
de os hotéis investirem em tecnologia e incrementarem seus meios de acesso ao cliente, como
os sites, por exemplo, oferecendo informações claras e cada vez mais visuais. O entrevistado
B, gestor de hotelaria, descreve, “[...] a gente tem descritivo dos sites, a gente tem algumas
categorias de apartamento, então tem standart, tem premium, tem três tipos de suítes, e todas
elas têm um descritivo bem amplo dentro do nosso site [...]”.
As Online Travel Agencies, desempenham um importante papel para a rede hoteleira,
pois atuam como intermediadoras da transação que envolve o hóspede e o hotel. De acordo
com os entrevistados da rede hoteleira, embora a comissão para essas agências seja alta, elas
são necessárias para que se tenha maior visibilidade e procura, como salienta o entrevistado B
sobre as taxas das OTAs “[...] varia aí de uns quinze a vinte oito porcento mais ou menos [...]
são necessárias a gente precisa delas”
O entrevistado C ressalta que na hotelaria as reservas por estes meios são recorrentes,
“[...] suas fotos estão lá, teu tarifário está lá, sua comissão esta lá, e às vezes uma agência que
você nunca falou com ninguém chega uma reserva lá, chega um voucher aqui [...]”. Ele
justifica que a ligação para o hotel hoje é pouco usual, por esse motivo, o site precisa ser
responsivo, com valorização das imagens e textos mais objetivos, clareza nos preços, formas
de pagamento, localização e avaliações, pois tudo isso interfere no fator decisão do hóspede.
Além disso, a reserva direta sem necessidade de intermediação de áreas comerciais, facilita e
simplifica a transação de forma confiável, como ele observa,
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[...] as pessoas estão usando seu telefone, seu smartphone para fazer reserva, para
acessar o booking, o próprio Airbnb, não estão mais ligando para o hotel, o telefone
esta ficando de lado [...] a gente fez um site responsivo valorizando a questão de
imagem, diminuímos os textos, hoje em dia a pessoa quer ver (ENTREVISTADO
C).

Assim como afirmam Henten e Windekilde (2015) os custos de transação relativos à
busca, ao contato e à contratação destes serviços, seriam maiores sem as plataformas, por isso
elas reduzem significativamente estes custos e facilitam a transação entre provedores e
usuários por não necessitar de intermediação.
O entrevistado D diz que as OTAs a exemplo da booking, flipkey, curta temporada
entre outras, são consideradas uma importante ferramenta de divulgação e marketing, assim
como a Airbnb. Ele que trabalha com a Airbnb salienta que desta forma, pode direcionar seu
tempo na busca de proprietários, já que a plataforma facilita a transação “[...] é essa a ideia
não precisa de intervenção”, e ainda ressalta que muitos hóspedes que utilizam a Airbnb a
comparam a hotéis solicitando os mesmo serviços e comodidades, desta forma, antes mesmo
da reserva o trabalho é de esclarecimento e orientação “[...] esse negócio da economia
compartilhada é um mercado muito novo ainda [...]”.
Em relação as plataformas, os entrevistados foram questionados se possuem
conhecimento de como elas funcionam, alguns gestores da rede hoteleira não só conhecem a
plataforma como a testaram, disponibilizando anúncios de alguns quartos também pela
Airbnb, mesmo com poucas reservas até o momento os entrevistados relatam,

[...] eu entrei para ver como é que funcionava e eu alugo pelo Airbnb aqui, achei que
não iam alugar, porque é um estilo diferente de pessoa. Mas, eu coloquei e chega
toda semana chega uma reserva pelo Airbnb, e paga direitinho [...] eu tô gostando.
Você pode até por um precinho menor porque primeiro que as OTAs não tão
enxergando o Airbnb ainda, eles não fazem essa comparação [...] quando eu entrei
tinha mais um hotel e realmente eu não sei se entrou mais algum, mas é uma receita
que não viria, porque aquele cara provavelmente não iria procurar na Booking o cara
que quer o Airbnb. Então, eu estou assim nessa parte satisfeito, lógico a
concorrência também é ruim por uma parte, nós estamos vendendo o Airbnb [...]
(ENTREVISTADO A)
[...] claro que não poderíamos ficar de fora, a gente está cadastrado no Airbnb já tem
um tempo [...] eles não tem a estrutura de um hotel os recepcionistas, é uma
proposta diferente, a gente em contra partida assim tem tentado melhorar no café da
manha, o atendimento, a flexibilidade com horário [...] eles procuram agregar alguns
serviços, similar de um hotel [...] essas três reservas que tiveram na verdade, duas
delas foi num período de concurso, então foi uma coisa bem rápida assim [...] a
grande maioria lá das opções pelo Airbnb aí e tal, tem um espaço e tudo mas nem
todos tem um café da manhã [...] geralmente, tu pega um apartamento pelo Airbnb,
você tem mais espaço e tal, o hotel é um pouco mais limitado de espaço, é um
apartamento é um quarto, não chega nem a se comparar com um flat, que tem aquela
pequena cozinha e tal (ENTREVISTADO C)
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A gestão profissional faz diferença na gestão dos anúncios, a experiência e a prática no
ramo não são características de todos os anfitriões, principalmente os que iniciaram na
plataforma (A DIFERENÇA..., 2019). As diversas estratégias apresentadas pelo entrevistado
E como consultor da Airbnb, têm como objetivo fazer um trabalho de orientação evitando que
ações oportunistas aconteçam nas transações.

[...] eu presto consultoria também, então as vezes a pessoa ela quer fazer isso, existe
pessoas que, querem tocar o próprio imóvel [...] tem uma curva de aprendizagem tá,
essa curva de aprendizagem normalmente é longa, você vai demorar aí entre 10 e 12
meses até passar por todos os problemas [...] eu presto uma consultoria o que eu
faço, eu trago isso pra poucas semanas, as vezes aí seis, oito semanas [...] Existem
alguns grupos de que eles chamam de clube de anfitriões, que o Airbnb chama clube
de anfitriões, mas são há pessoas que se reúnem, que já usam a plataforma se
reúnem, não estão relacionadas não são funcionárias do Airbnb [...] é como se fosse
um suporte prestado pela comunidade, que as pessoas vão se ajudando, de acordo
com seu tempo e a sua experiência, mas a plataforma em si não tem ativamente
centro de treinamento. Ela, de vez em quando fazem alguns eventos, no começo o
Airbnb fazia muito evento, quando estava iniciando, hoje os eventos são bem mais
raros sabe, são bem mais esporádicos, são bem mais limitados, então esse suporte
ativo, esse treinamento ativo vem da própria comunidade (ENTREVISTADO E)

Essa curva de aprendizagem na qual o entrevistado E cita, complementa a visão de
Laglois (1992) que enfatiza que ações oportunistas são reduzidas na medida em que as
atividades se tornam rotineiras.
Em relação a Uber, as viagens funcionam sob demanda e oferecem mobilidade e
praticidade por meio do aplicativo. O usuário cria uma conta, informa seu destino e o
motorista que foi acionado o encontra, por segurança ambos devem confirmar as informações
da corrida, na sequência o motorista leva o usuário até seu destino e depois ambos avaliam a
viagem finalizando a transação. A partida e o trajeto podem ser editados, mas isso pode mudar
também o preço da corrida, quanto aos valores os preços diferem por cidade e tipo de serviço,
mas esta informação aparece no próprio aplicativo antes da confirmação do usuário. A
composição do preço leva e conta um valor inicial, distância e tempo de percurso (UBER,
2019).
No segmento de transportes, o entrevistado F explica sobre o serviço de táxi, que a
central mantém vários canais de acesso, via telefone, whatsapp, portal e o mais atual que é o
aplicativo. No aplicativo o usuário consegue saber o valor final da corrida ao informar o
trajeto, optar por veículos executivos, obter descontos, segundo o entrevistado é um
atendimento diferenciado. Ele ainda destaca as preferências de cada faixa etária,
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[...] a grande maioria ainda, acho que uns cinquenta a sessenta porcento ainda
chama por telefone. Então a gente tá fazendo essa migração há um ano para voltar o
máximo possível para os apps. Porque, os apps tiram os nossos custos. Então a gente
pode também trabalhar com preço mais acessível para o cliente [...] a faixa etária
acima dos cinquenta, sessenta anos, setenta porcento ainda prefere o telefone, ainda
quer ouvir a voz da telefonista. E, o público mais jovem, abaixo dessa idade, setenta
porcento quer o aplicativo (ENTREVISTADO F).

Deste modo, pode-se entender que devido ao uso da tecnologia há uma racionalidade
limitada que com o tempo será solucionada.
A tecnologia, segunda subcategoria, permite que as informações necessárias para a
tomada de decisão sejam geradas mais rapidamente para minimizar riscos, quando as
informações são muito limitadas os custos ex post à transação, poderão ser maiores. São
questões apontadas por Mesquita et al. (2013 e Williamson (1975) e confirmadas pelos
entrevistados.
Em relação à tecnologia, quando questionados cada entrevistado destacou um ponto
diferente no qual ela contribui, seja para divulgação e marketing, otimização de tempo e de
processo, redução de custos, acesso à informação. O entrevistado B, assegura que para a
hotelaria investir em todos os meios de captação on-line incluindo as OTAs, redes sociais,
google, agências, entre outros, são formas de se chegar a todos os nichos de mercado,
conforme destaca,

[...] as pessoas não tem mais costume de ler jornal, ver revistas, as pessoas tão
antenadas pelo mundo digital, então a gente precisa atacar todos esses pontos, a
gente precisa ser visto, a gente investe em link patrocinado, em google adwords,
então a gente precisa ser preferencial em pesquisas do google, a gente precisa
aparecer pras pessoas quando elas pesquisam qualquer coisa relacionada, então até o
uso de rashtags, por exemplo, é extremamente importante pra que a gente se
posicione de uma maneira bem fácil pro nosso cliente (ENTREVISTADO B).

O entrevistado C responde que além da otimização do tempo, a tecnologia ajudou a
reduzir custo operacional e a melhorar a visibilidade do hotel, “[...] a pessoa tem a facilidade
de visualizar o hotel da onde ela esteja né, e até fazer um comparativo quando ela chega no
hotel [...] tem várias maneiras da pessoa filtrar, às vezes a pessoa acaba chegando no seu
estabelecimento, pelas fotos que viu pelos comentários”.
O entrevistado E ao se referir às plataformas observa que os modelos de negócios que
surgiram com a tecnologia, permitem às pessoas menores margens de custo para operar, além
de ganhos de produtividade e performance, facilitando as transações e negociações bem como
a oportunidade em experimentar os novos negócios,
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[...] um dos primeiros papéis da tecnologia é trazer acesso, então tinha muita gente,
tem muita gente que tem o imóvel, mas não sabe como alugar ou pra quem alugar ou
como se faz uma propaganda na internet, e as plataformas os market places eles
trouxeram isso pra pessoa, uma forma fácil de você disponibilizar algum bem seu,
seja um carro, seja um apartamento seja um empréstimo de alguma coisa [...] ela
consegue colocar ali e ter essa experiência de como que funciona, não ter o
atravessador, então assim eu acho que a primeira barreira que a tecnologia quebra é
essa, a facilidade de você ingressar num novo negócio [...] quando eu atuo pelo
Airbnb eu não preciso de nenhum operador financeiro, o Airbnb mesmo faz a
transação financeira então eu não preciso lidar com dinheiro (ENTREVISTADO E).

O entrevistado D aponta que o Airbnb oferece uma transação completa e segura por
meio de sua plataforma, ‘[...] o Airbnb me fornece um pacote de serviços muito mais
completo, um exemplo, a pessoa entra pelo Airbnb seleciona o apartamento, faz a compra, faz
o pagamento faz todo esse processo, não preciso me envolver com nada [...]”, e a considera
uma das melhores para se operar no mercado “[...] o Airbnb hoje e alugue temporada que é a
homeway internacional do Brasil, são as melhores que têm pra quem é anfitrião, pra quem
trabalha”.
Nas transações on-line que envolvem as plataformas, os filtros de busca são
considerados importantes para que não sejam gerados transtornos durante a transação. Neste
sentido, o entrevistado E explica,
[...] quando você faz a primeira busca no site, a maior parte das pessoas não informa
a quantidade de hóspedes, datas e você normalmente procura por cidade, e o que que
o Airbnb faz, ele mostra o menor valor possível, e aí quando você preenche as datas
que você quer e a quantidade de hóspedes, esse valor normalmente altera [...] não há
transparência, as pessoas as vezes se frustram porque vêem lá uma diária de cento e
vinte reais, que eu tenho um apartamento lá que varia de cento e vinte a mil reais, da
baixa temporada pra alta temporada na praia, e aí quando ela vai buscar lá no ano
novo ela vê que é novecentos e oitenta reais a diária e fica revoltada [...] mas era
porque a pessoa não sabia usar a plataforma, e aí quando você explica a pessoa se
acalma e entende que ela fez uma busca ampla (ENTREVISTADO E)

Para as associações de táxis, o investimento em tecnologia têm sido essencial para
competitividade com as plataformas, por meio de uma tecnologia de ponta os aplicativos
precisam oferecer aos usuários uma busca assertiva que pode ser por meio de filtros, serviços
diferenciados como solicitação de um táxi com cadeirinha para bebês, por exemplo, ou o
transporte de um pet, atender às reclamações, etc. Ou seja, precisa oferecer credibilidade e
suporte pois isso afeta na reputação e qualidade do serviço oferecido (A IMPORTÂNCIA...,
2019).
Desta forma, o entrevistado F, gestor da categoria dos taxistas, salienta “[...] a
tecnologia ajuda muito porque, no caso da ligação ela sempre é um recado [...]. Ele menciona
que o uso do aplicativo de táxi, evita possíveis desencontros de informações que facilitam a
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transação “[...] são várias etapas e várias pessoas. Então pode ter, erra uma letra ou um
número se já tem dificuldade, quanto que o aplicativo é direto, o usuário e o motorista, a
central só acompanha e faz o registro”.
Mesmo com a tecnologia e adaptação das centrais de táxi em Curitiba para usar os
aplicativos, os entrevistados reforçam que muitos ainda utilizam o serviço via telefone, tratase de uma cultura utilizada pelos mais idosos, como reforça o entrevistado G “[...] no serviço
de táxi as centrais elas têm, todas têm o aplicativo, foram desenvolvidos outros aplicativos,
aliás tem aplicativo demais, e fica até difícil pro usuário [...] mas por incrível que pareça ainda
as centrais de rádio táxi são mais requisitadas através de do telefone fixo”. É uma realidade
diferente quando comparada as transações que envolvem a rede hoteleira.
Entende-se que a utilização dos aplicativos é relevante também para os meios
tradicionais, num âmbito geral os aplicativos resultam em ganhos de produtividade, redução
de tempo e custo operacionais, a rede hoteleira investe nas OTAs, estas agências também
utilizam seus aplicativos próprios. Problemas transacionais podem surgir por parte dos
usuários se a plataforma for utilizada de forma incorreta, aí está a importância de informações
claras. Todos os entrevistados concordam que a tecnologia auxilia nas transações, possibilita
melhor comunicação e dá mais visibilidade aos negócios.
As plataformas digitais pertencentes ao modelo de economia compartilhada trazem
maior transparência aos usuários por apresentarem o preço com maior clareza, no caso dos
hotéis fora das plataformas os usuários nem sempre terão todas as informações necessárias ou
condições para cotação, já que nem todos utilizam as OTAs, por isso podem não optar pelo
menor ou melhor preço em relação à custo benefício. Já no caso dos táxis o mecanismo de
preços pode ser totalmente desconhecido pelo usuário, de modo que possa interferir na sua
escolha. Os mecanismos de informações repassam maior segurança aos usuários, aumentando
a confiabilidade nas plataformas e nas transações on-line. Essa confiabilidade reduz a
incerteza e os riscos e evita que ações oportunistas ocorram.
O uso da tecnologia como adesão por parte dos meios tradicionais torna-se um
importante mecanismo de competição em relação às plataformas. O serviço de táxis que já
vêm utilizando os aplicativos conforme descrito pelos entrevistados de certa forma impede
que haja avanço do Uber ao menos para os públicos que atende diretamente.

4.5.2 Oportunismo
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A segunda categoria de análise teve como objetivo verificar a ocorrência de ações
oportunistas. No oportunismo a assimetria de informações ocorre de forma intencional, para
que seja possível distorcer informações, confundir, enganar ou causar desorientação para se
aproveitar da situação obtendo algum benefício. Neste sentido devem ser evitadas transações
que ocorrem na informalidade, no caso das plataformas, as que ocorrem fora dela
(BALESTRIN; ARBAGE, 2007; CAMPOS, 2013; MOMO; BEHR, 2018). Zanella et al.
(2015) observa que na maioria das vezes estas ações estão relacionadas a formas sutis de
enganação e não a fraudes, roubo ou mentiras especificamente.
Em razão disso, foram identificadas algumas práticas consideradas oportunistas por
parte de provedores e usuários e questionados os entrevistados sobre a identificação dessas
práticas na cidade de Curitiba.
Soprana (2016) adverte que alguns criminosos utilizam de informações falsas e
buscam efetuar negociações fora da plataforma, além de fazer falsas promessas de benefícios
aos hóspedes para aplicar golpes, por exemplo, a clonagem de anúncio. A Airbnb (2020)
alerta em seu site para alguns exemplos de tentativa de golpes frequentes que ocorrem na
plataforma. Os resultados estão apresentados no quadro 7.

Quadro 7 - Ações oportunistas identificadas na plataforma Airbnb
AÇÃO

EM QUE CONSISTE

Golpe do anúncio
falso Land Lordz

o golpe do anúncio falso ou Land Lordz, consiste na criação da falsos anúncios que
são clonados de anúncios verdadeiros da plataforma, este é replicado em outros sites
normalmente com valores abaixo da média com a ajuda de um software, que mesmo
caro é vantajoso para os falsários, já que ao mesmo tempo podem ser gerenciadas
mais de 500 contas. O hóspede é convencido a efetuar as transações fora da
plataforma inclusive pagamento, o golpe é mais comum fora do Brasil (GOGONI,
2019).

Golpe do pishing

por meio de links falsos que aparentemente pertence a Airbnb e tem como objetivo
roubar dados e senhas (AIRBNB, 2020)

Golpe da viagem

se refere as negociações em que são solicitadas transferências bancárias fora da
plataforma e depois a reserva não é disponibilizada (AIRBNB, 2020)

Golpe do pagamento
acima do valor

o usuário oferece um valor maior pela estadia para depois solicitar ressarcimento em
dinheiro (AIRBNB, 2020)

Golpe da reserva por
terceiros

o usuário alega utilização de cupons de desconto para pagar fora da plataforma com
cartões roubados (AIRBNB, 2020)
Fonte: informações secundárias do estudo (2020)

Em todos os casos deve-se verificar a legitimidade dos links antes de abri-los, a
empresa orienta a denunciar solicitações de pagamentos fora do site, pois podem se tratar de
fraudes e explica que taxas e impostos específicos estarão sempre inclusos no custo final da
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reserva, tons ameaçadores nas mensagens ou erros de grafia não fazem parte de mensagens e
e-mails enviados pela mesma (AIRBNB, 2020).
Outras orientações para que as fraudes sejam evitadas, é sempre verificar as avaliações
e suspeitar de anúncios que não possuem comentários, bem como avaliar comentários sobre a
reputação do anfitrião. As imagens do ambiente também são importantes, quando são
registradas por um fotógrafo profissional da Airbnb elas possuem uma marca d’água, pode-se
pesquisar no google para verificar se não são clonadas. Outra dica, é sempre comparar os
preços para não se prender a um único anúncio, desconfiar de preços elevados demais que não
apresentam reais economias ou baratos demais, documentar todo o processo dentro da
plataforma é sempre a melhor opção (PEREIRA, 2020; VELASCO, 2019).
Em relação a isso, torna-se interessante a defesa do entrevistado B da rede hoteleira,
sobre um falso anúncio do hotel divulgado na plataforma, mas que ele justifica não ter sido
cadastrado por eles, o entrevistado foi questionado se ao relatar o problema à Airbnb eles
tiveram respaldo ou se o problema foi solucionado, o entrevistado responde que,

[...] o Deville Business aqui do lado me ligou uma tarde falando: - Olha, eu acabei de
receber uma reserva de uma mulher que efetuou um pagamento pelo airbnb e tá com
voucher pra se hospeda aqui, só que a gente nunca entro nessa plataforma. E aí ele
falou que fez a busca por hotéis e ele achou o nosso hotel dentro da plataforma de
airbnb. Então isso é uma fraude na verdade que a pessoa cadastra, pega fotos de site,
por exemplo, cadastra o apartamento, a conta bancária dela e simula uma reserva,
porque não é uma plataforma tão confiável também entende. [...] o suporte do airbnb
não foi muito efetivo pra gente sabe, então enfim por enquanto nenhuma reserva
caiu aqui pra nós, mas a gente tá preparado caso ainda aconteça alguma coisa porque
ainda está ativo (ENTREVISTADO B)

O entrevistado E, gestor da Airbnb, relatou que a experiênca contribui para que você
não esteja sucetível a golpes “[...] é o que eu sempre falo, quanto mais você conhece, maior a
possibilidade de você aplicar os golpes [...]”, neste sentido, o entrevistado diz ficar feliz com a
identificação dessas fraudes pela Airbnb e logo o bloqueio delas. A identificação das fraudes
possibilita maior segurança e redução dos riscos,
O que as plataformas fazem, o que eu faço, é minimizar ao máximo o risco de algo
dar errado [...] eu tenho orgulho de dizer que eu nunca sofri nenhuma fraude. Muito
tempo na plataforma eu sei quais são as formas de burlar o sistema, a as pessoas
quando tentam alguma coisa eu já consigo perceber antes (ENTREVISTADO E)
[...] de todos os sites pegando tripadvisor, booking, alugue temporada, mas assim
anos luz o Airbnb é o mais seguro, a probabilidade de fraude é a mais baixa
possível, todo dia eles tão implementando alguma, é, algo a mais pra pra evitar
fraude [...] eu fui dois anos diferentes, um o Airbnb tinha um programa, um evento
na verdade chamado, Airbnb Open [...] eu fui no Paris e eu fui no de São Francisco,
de Losangeles. No de Paris eu tive a sorte de conhecer o cara principal do Tirst in
Saft, o cara era formado em Instanford e serviu nos CEOs americanos e o cara era
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especialista nisso, em burlar coisas, e aí a gente conversou bastante sobre, muita
coisa ele não podia abrir obvio né, mas, muita coisa falou [..] Então, eles tem muito
essa preocupação, como uma operadora de cartão de crédito que o maior problema
do operador de cartão de crédito é fraude, então os caras investem muito nisso, 99%
das vezes não vai dar problema, eles trabalham em cima desse 1% que existe o risco
de dar problema (ENTREVISTADO E)

Uma mudança no sistema de remuneração feita em julho de 2018 no aplicativo da
Uber não agradou a alguns parceiros, alguns são a favor e outros acham que piorou já que não
é possível saber quanto vão receber antes do final da corrida. Antes a Uber cobrava uma taxa
fixa por corrida, o novo modelo adotado se parece com um taxímetro com o objetivo de
remunerar o motorista de uma forma mais justa pelo tempo e distância percorridos pois são
calculados de forma independente. Embora não afete o usuário, neste sistema se o tempo da
corrida for maior a Uber fica com uma taxa menor (CARVALHO, 2018; TEIXEIRA, 2018).
Não satisfeitos motoristas acharam uma forma de burlar o sistema. Esta e outras
práticas consideradas como oportunistas por parte de motoristas e usuários, são apresentadas
no quadro 8.

Quadro 8 - Ações oportunistas identificadas na plataforma Uber
AÇÃO
Passeio
fantasma
Fraudes
corridas

EM QUE CONSISTE
lavagem de dinheiro/ falsa contratação de serviços/ dificuldade em identificar pagamentos
devido as ações ilegais/ a corrida não existiu de fato (YUGE, 2018)
nas

tática para seguir caminhos mais longos ou com maior trânsito para corrida demorar
mais/motoristas cancelam as viagens curtas e ficam com as mais longas que rendem mais
(CARVALHO, 2018; TEIXEIRA, 2018)

Treme-Treme

corrida se torna até quatro vezes mais cara/ motoristam burlam o GPS para que o trajeto seja
maior/ o celular Android fica na função modo de economia de energia que causa divergência
nos dados de navegação e localização real do automóvel, ele permanece conectado mas sem
receber as notificações atualizadas/ o GPS fica dando voltas em torno do aparelho durante o
deslocamente e essa procura é somada ao valor final da corrida, o passageiro só percebe no
recibo da transação (BACCA, 2019; RODRIGUES, L., 2019; GOLPE..., 2019)

Golpe
vômito

motorista registra uma notificação para a Uber alegando uma suposta sujeira causada pelo
usuário para receber taxa adicional de limpeza do veículo/ o usuário é posteriormente cobrado
por esse serviço e para provar que isso não ocorreu o usuário precisa provar por meio de
prints que a viagem foi cancelada (SILVA, 2018)

do

Solicitação de
Ajuda

Não
pagamento das
corridas

geralmente feita por uma gestante ou pessoa mais idosa são mais comuns próximos de
supermercados e hospitais/ as pessoas alegam estar sem bateria ou internet disponível e
pedem para que a pessoa solicite uma corrida emprestando seu usuário e oferecndo o dinheiro
em troca/ no meio da corrida outras pessoas entram em ação realizando o assalto
(TASINAFFO, 2019)
adolescente dava dicas no instagram de como fazer para não pagar pelas corridas na Uber/ ela
orientava a relatar um problema com o motorista, como assédio, por exemplo, para que
depois ela fosse ressarcida/ após denúncia o vídeo foi retirado do ar e a usuária banida
(WAKKA, 2018)
Fonte: fontes secundárias do estudo (2020)
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Na região de Curitiba, usuários identificaram e reportaram à Uber, sobre o
recebimento de mensagens de texto no celular que tinha como conteúdo o bloqueio de
cadastro e a necessidade de acessar um link para pode utilizar novamente o serviço, no
entanto, a empresa alertou aos usuários que as informações são sempre divulgadas apenas
pelo site e aplicativo e que não enviou tais mensagens, a probabilidade é de que seja um golpe
para roubar dados. Nesses casos ela recomenda não clicar nos links e sempre desconfiar de
mensagens suspeitas com erros ortográficos ou que não remetam ao site oficial, já que a
divulgação sempre ocorre por meios oficiais, nunca se deve passar senhas e sempre denunciar
pelo site, aplicativo e registrar um boletim de ocorrência (DEREVECKI, 2018).
Outros golpes por parte dos motoristas de aplicativos envolvem furar filas nos
aeroportos travando os aplicativos, contas falsas em aparelhos logados de outros, jeito de
burlar os descontos etc. (RODRIGUES, L., 2019). Costa (2019) alerta que as atividades
ilegais devem ser denunciadas já que os motoristas buscam continuar aplicando os golpes por
meio de contas falsas, a empresa ressalta que exceto as gorjetas qualquer valor maior do que o
calculado pelo aplicativo que apareça na tela viola os termos da empresa.
A Uber recomenda que seu usuário não seja emprestado nunca, mesmo que você
queira fazer uma boa ação, para que depois você não seja prejudicado ou venha a ter sérios
problemas (TASINAFFO, 2019).
Alguns golpes também são aplicados no serviço de táxi. Schimidt (2019) explica que
estes ocorrem com máquinas adulteradas de cartão de crédito, o cliente não percebe no
momento, o motorista que algumas vezes está atuando de forma ilegal sem a licença, pede
desculpas alegando estar com problemas na maquineta, a transação é concluída e só depois o
passageiro percebe. No Rio de Janeiro, o prejuízo calculado dessas vítimas foi de cerca de R$
80 mil reais, para evitar ser descobertos esses motoristas geralmente por estar atuando
ilegalmente alugam máquinas com diferentes nomes e fazem clonagem de placas de táxis
(SCHIMIDT, 2019).
As ações da Urbs em Curitiba buscam identificar motoristas que atuam com transporte
clandestino, ou seja, aqueles que não possuem cadastros e se passam por motoristas de
aplicativos ou que se dizem independentes, mas não são, o que se torna perigoso para os
usuários (PREFEITURA..., 2019).
Em relação ao serviço de táxi, é destacado a fiscalização feita pela Urbs e demais
agentes. O entrevistado G, faz um relato também sobre as práticas ilegais de transportes por
aplicativos, com ocorrências principalmente na rodoferroviária de Curitiba.
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O serviço de táxi ele tem uma fiscalização bem rigorosa em cima dele, e ele
principalmente na rodoferroviária, na rodoviária tem uma fiscalização muito forte,
mas ele cumpre todas as obrigações [...] quase que zero a possibilidade de você
ouvir alguma ocorrência em questão de segurança [...] com os aplicativos o que que
tá acontecendo, já existem pessoas fazendo um transporte ilegal em cima dos
aplicativos, ou seja na rodoferroviária existe uma situação que eles abordam os
passageiros, eles não tão pegando pelo aplicativo a corrida, eles abordam o
passageiro e perguntam pra eles se vai precisa de Uber, aliciam o passageiro e a
fiscalização lá quando ocorre esporadicamente observam isso, quer dizer os ficais
que trabalham lá da empresa observam, o problema é que tem que ter um agente de
transito, que tenha que tenha o poder de multa pelo código de transito, porque é a
única forma que eles podem ser multados né [...] no terminal Guadalupe aqui que é
um terminal que faz opera a região metropolitana de Curitiba, ali também tem muito
carro ali fazendo isso, fazendo esse aliciamento (ENTREVISTADO G)

Em 2018 as equipes da Urbs em parceria com o Setran e a Guarda Municipal,
realizaram blitze em Curitiba nos principais pontos de operação dos aplicativos com o
objetivo de coibir práticas ilegais na abordagem de passageiros. Feitas por motoristas
clandestinos a prática irregular é periosa pois estes motoristas não possuem cadastros ativos e
convencem os passageiros a realizar corridas fora do aplicativo, sem registros a corrida fica
anônima e sem possibilidade de rastreamento (FORÇA-TAREFA..., 2018).
A fiscalização também verificou se os carros estavam com adesivo de identificação
exigido pelo Decreto Municipal nº 1.302/2017 e o Setran fiscalizou habilitação dos
motoristas, documentação e situação do veículo se estão de acordo com o Código de Trânsito.
No total foram abordados 600 veículos e destes 62 foram autuados (FORÇA-TAREFA...,
2018).
A Urbs auxilia no processo de fiscalização dos aplicativos, no entanto, essa
competência ainda não foi repassada e permanece com a Secretaria de Finanças, as
fiscalizações são realizadas constantemente e sempre há autuações, o entrevistado G esclarece
“[...] a gente auxiliando o sindicato as associações a gente cobra muito os outros poderes, a
secretaria de trânsito, a guarda municipal que são os que tem a prerrogativa de emitir
notificações, e eles nos atendem [...].
Como destacado por Balestrin e Arbage (2007) a assimetria de informações dá
margens ao oportunismo. Esses comportamentos oportunistas são difíceis de serem
identificado ex ante à transação, como salienta Williamson (1981). A proteção para que não
ocorram estes comportamentos é essencial por meio de mecanismos de segurança, para que se
construa confiança no processo, já que os custos se potencializam na ocorrência dos
pressupostos (FOLGUEIRA; SILVA; CARVALHO, 2019; WILLIAMSON, 1981).
Os golpes são mais comuns nos meios on-line e com os aplicativos, maior parte dos
golpes citados gera prejuízo financeiro para as vítimas, em alguns casos a vítima nem percebe
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e só nota a diferença no final da transação (ex post), tendo que recorrer às empresas
responsáveis para que seja ressarcida financeiramente. As medidas de segurança por parte das
empresas sempre reforçam a confiança do usuário na transação, por este motivo as ações
oportunistas estão sempre relacionadas ao grau de confiança e segurança estabelecidos. As
plataformas buscam redobrar os cuidados e atualizar sempre seus mecanismos já que lidam
com pessoas desconhecidas, diferente dos meios tradicionais.
Pessali (1998) defende que ações confiáveis ao invés de oportunistas poderiam resultar
em eficiência nas transações estabelecidas, o que poderia aumentar a frequência destas
transações proporcionando a redução da incerteza.
Desta forma, o oportunismo está relacionado à racionalidade limitada, já que ao não
conhecer as plataformas, os agentes estarão mais sujeitos a ações oportunistas. Nos modelos
tradicionais também existe incidência de ações oportunistas, no entanto a confiança e a
reputação nos serviços ofertados por esses meios parece impedir que isso atrapalhe a imagem
dos hotéis e táxis, sendo mais explícita para as transações que envolvem os aplicativos e
plataformas on-line.

4.5.3 Incerteza
A categoria incerteza procurou identificar de que forma os setores de transporte e
hospedagem foram afetados pelas plataformas e as formas de adaptação, também o
conhecimento sobre as transações que envolvem estas plataformas. As subcategorias
identificadas foram relativas à impacto e regulamentação.
Por meio da tecnologia, as informações do ambiente, localização, preços e outras são
capazes de reduzir a racionalidade limitada e o risco, estas proporcionam confiança para os
usuários e eliminam a necessidade de um intermediário na transação, as plataformas em si
representam um mecanismo de confiança que reduz a incerteza (FOLGUEIRA; SILVA;
CARVALHO, 2019; SCHMIDT; WAGNER, 2019).
Confome pesquisa realizada em conjunto pela Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas – CNDL e Serviço de Proteção ao Crédito – SPC Brasil, uma amostra de 607
consumidores das capitais do Brasil, com idade igual ou superior a 18 anos de ambos os sexos
e todas as classes sociais, apontou os seguintes resultados: 79% dos entrevistados
concordaram que a economia compartilhada tornou a vida das pessoas mais fácil; 40%
confirmou a troca da hospedagem do hotel pelas opções na plataforma; 39% passaram a
utilizar caronas para o trabalho ou para a escola (CRUZ, 2017).
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Cruz (2017) também destacou que plataformas de aluguel de roupas são utilizadas por
31% dos entrevistados e de bicicletas por 17%. Além disso, 47% dos entrevistados apontou
economia de dinheiro ao utilizar os serviços compartilhados e 68% afirmou uma
probabilidade de adotar as práticas da economia compartilhada.
De acordo com pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas - FGV encomendada
pela FOHB, o impacto da Airbnb para o mercado corporativo dos hotéis ainda não é tão
significativo, sem considerar a plataforma a pesquisa analisou a relevância do setor hoteleiro
para a economia brasileira e constatou a preferência do público corporativo no qual as
reservas correspondem a 55,5% das vendas (JULIO, 2019).
O total de quartos oferecidos pela Airbnb nos 190 países que ela está presente
ultrapassa três milhões, quase o triplo que oferece a Marriot. As grandes cadeias hoteleiras
não se encaixam nos propósitos da Airbnb, sendo assim, parte de seu crescimento é relativo a
categorias de pequenos hotéis e pousadas disponibilizados na plataforma que aumentaram em
média 24 mil quartos em um período de um ano (MIRANDA, 2019; RIBEIRO, 2018). O que
demonstra aderência de algumas categorias de hotéis à plataforma.
Gallagher (2018) reforça que na opinião dos executivos da rede hoteleira, estes
pequenos negócios aproveitam a plataforma para atuar ilegalmente sem pagar os mesmos
impostos. A empresa defende que não é concorrente direta dos hotéis, porém em 2014 ela
lançou o programa ‘pronto para viagens de negócios’, com o objetivo de cadastrar domicílios
para hospedar o público corporativo. Mesmo com alguns critérios específicos em 2016 já
havia cerca de 50 mil empresas registradas, ou seja, com as parcerias há uma tendência de
crescimento desse serviço dentro da Airbnb.
Segundo o executivo americano do ramo hoteleiro, Chip Conley, mesmo
representando um percentual pequeno de vendas esse ramo ainda pode resultar um
crescimento de 20% dos negócios da empresa, boa parte da explicação desta tendência está no
perfil mais jovem do hóspede corporativo, que tende a ficar mais tempo viajando, ou seja, em
longo prazo pode-se indicar um potencial de substituição (GALLAGHER, 2018).
Nos EUA, mais precisamente em São Francisco e Nova York, o impacto da Airbnb é
maior em relação à indústria hoteleira, os hotéis demonstram um fraco desempenho devido ao
funcionamento da plataforma. Para que possam competir no mercado, esses hotéis dependem
dos picos de demanda, quando há possibilidades de aumento no valor das tarifas e ganhos
mais consideráveis, o chamado “compression pricing” (GALLAGHER, 2018). Em Curitiba,
essas demandas são consideráveis devido ao número de eventos, quando os hotéis conseguem
lotar suas capacidades e obter um ganho maior.
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O desconhecimento dos agentes pode ser em relação a elementos do ambiente
econômico, institucional e comportamental e podem se constituir em incerteza primária,
secundária e comportamental (BALESTRIN; ARBAGE, 2007). Neste sentido, podemos
destacar o desconhecimento em relação às empresas Airbnb e Uber (primárias);
desconhecimento referente as estratégias empresariais desses mercados (secundárias) e as
ações estratégicas frente ao oportunismo na transação (comportamentais).
Em relação ao mercado hoteleiro de Curitiba, os entrevistados não souberam dizer ao
certo o impacto causado pelo Airbnb, conforme relata o entrevistado A “[...] na realidade
ninguém sabe ainda, as pessoas estão tentando dar um serviço melhor, mas, em estrutura, se
perguntar quanto que tá atrapalhando, eu não sei [...]”, uma das formas de amenizar mesmo
sem saber o quanto estão sendo afetados, é a implantação de melhorias diversas nos serviços
prestados por eles.
O entrevistado B como gerente da hotelaria, acredita que o impacto difere conforme o
porte do hotel, no entanto, todos possuem em comum a opinião de que o principal impacto se
deu em relação aos impostos exigidos na indústria hoteleira dos quais a plataforma não possui
as mesmas obrigações. O entrevistado C relatou que a hotelaria não viu a chegada da Airbnb
“com bons olhos”, não necessariamente fecharam hotéis, mas muitos enxugaram equipes
comerciais que antes faziam visitas externas aos clientes,
[...] para hotéis de categoria econômica trouxe um impacto, pequeno, medsquale,
econômico, primer economy, trouxe um impactozinho pequeno assim sabe, mas eu
não falaria nem quatro porcento, a gente fez esse estudo e chegava uns dois a três
porcento assim [...] mas pra hotéis upscale, hotéis de um porte maior não fez
diferença (ENTREVISTADO B)
[...] puxa hotel paga todos os encargos certinho e tal, esse negócio é uma plataforma
o cara se cadastra lá, coloca as fotos da casa dele e tal, e como é cobrado e como é
tributado isso aí, que isso ainda não tá bem certo, que nem o Uber, o taxista tem
taxista aqui em Curitiba que agora é motorista do Uber, isso é uma coisa que
também foi mais impactante pra gente [...] hotéis maiores que amigos meus
trabalham, que tinha uma equipe de comercial na rua, fazendo visita em empresa e
tal, a maioria deles enxugou, por que (pausa), cada vez tá mais online a coisa
(ENTREVISTADO C)

Como empresário do ramo hoteleiro, o entrevistado A justifica que as questões
governamentais beneficiaram o crescimento das plataformas “[...] o Airbnb tava entrando
quando a gente começou a entrar em recessão [...] foi a época que o Brasil começou a afundar,
com a Dilma, então não sei quando, acho que a maioria das reservas do Airbnb, administração
da ocupação prioritariamente foi por causa da recessão [...]”.
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Vale ressaltar, que a Airbnb trouxe outros impactos. Embora o maior tenha se dado na
indústria hoteleira, os condomínios constantemente entram em conflitos com os proprietários
que alugam seus imóveis pela plataforma (USO DO AIRBNB..., 2019).
Outra questão que vem sendo muito comum são os negócios que nascem dentro da
plataforma, provenientes de anfitriões que administram os imóveis, mas que não são seus
proprietários, estes geralmente possuem uma lista de imóveis de terceiros e atuam como
coanfitriões na transação. Para o mercado hoteleiro essa questão evidencia que há uma
necessidade de regulamentação não somente da oferta dos imóveis, mas também por estes
novos players que emergem da atividade e que são uma espécie de agenciadores (FOHB,
2016).
O entrevistado D que está dentro deste grupo, acredita que como administrador de
imóveis seu maior conflito é com as imobiliárias, já que antes de disponibilizar os imóveis na
plataforma esses anfitriões as mantinham dentro das imobiliárias para locação,

[...] eu acho que a imobiliária vai acabar se inovando porque não tem escolha, ela vai
acabar caindo por esse lado [...] não vão ter outro caminho se não também montar
um departamento dentro do seu, além da venda do imóvel trabalha também com
locação, de short stay, eu acho que não tem outro caminho ou vão perder todos os
imóveis” (ENTREVISTADO D)

De certa forma, o impacto no ramo imobiliário se dá pela possibilidade das pessoas
colocarem seus próprios imóveis para locação, sem o tradicional contrato ou a burocracia de
documentação e garantias, o problema em si não está no Airbnb mas na tecnologia que
permite estas novas transações, mesmo não funcionando para todos os públicos a visão dos
consumidores de “usufruir sem possuir” acaba impactando sobre várias atividades, por isso a
necessidade de reinvenção também por parte das imobiliárias tradicionais (KELLER, 2018).
O entrevistado E como empresário da Airbnb, acredita que as imobiliárias são
consideradas mais parceiras do que concorrentes, na sua visão a gestão de imóveis é apenas
um pedaço da operação, que no caso das imobiliárias é considerada muito mais ampla “ [...]
eu acho que a discussão ali é entre, rede hoteleira e Airbnb, condomínios e Airbnb, eu nem
considero imobiliária como uma concorrência [...] vejo mais sinergia numa imobiliária do que
propriamente algo, algo agressivo ou algo com disputa”.

[...] eu tenho clientes que não querem saber o que tá acontecendo, e eu tenho clientes
que querem acompanhar. Eu acho que esse é uma das diferenças entre imobiliária e,
essa gestão profissional de Airbnb né. A imobiliária ela sempre tenta afastar o
máximo o proprietário, e na gestão do Airbnb a gente permite que o proprietário
acompanhe [...] (ENTREVISTADO E)
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No que se refere ao transporte do município, as principais preocupações por parte da
gestão pública e das associações de táxis é com o impacto causado na mobilidade urbana e
com as fiscalizações quanto aos serviços prestados pela plataforma.
Em Curitiba, o número total de veículos circulando entre automóveis, motos,
utilitários, caminhões e ônibus é de 1.420.399. Conforme dados de abril de 2019 do Denatran,
em novembro de 2017 os números apontavam 66% de veículos individuais e 34% de veículos
coletivos. Com o surgimento da plataforma o impacto no trânsito segundo o Setran foi
positivo, já que as pessoas acabam optando por utilizar os veículos compartilhados ao invés
de usar o próprio. Não se sabe ao certo o número de motoristas de aplicativos que atuam na
cidade (FELIX, 2019).
No segmento de transportes, diferentemente da hospedagem, os entrevistados relatam
com maior precisão o impacto causado pelas plataformas, principalmente pelo Uber. O
entrevistado F defende que hoje as diferenças entre o Uber e o aplicativo de táxis são bem
menores, exceto pelas formas de pagamento disponíveis que possuem alto custo para
implantação, como as centrais possuem certas limitações financeiras essas adequações ainda
precisam ser feitas.

[...] a nossa instituição perdeu com os apps, com a entrada dos apps
aproximadamente quinze porcento, vinte porcento de cliente, não mais que isso [...]
oitenta, noventa porcento a gente tá de igual pra igual, com a plataforma. Hoje umas
das dificuldades que ainda a gente encontra são empresas que possam proporcionar,
por exemplo, o cadastramento, pagamento via cartão. Pra gente ainda é um custo
alto fazer essa parceria (ENTREVISTADO F)

Cabe ressaltar, que o Uber também trouxe alguns impactos positivos para a categoria
dos taxistas, o entrevistado F descreve “[...] melhorou muito os taxistas. Fez com que eles se
preocupassem muito com postura, com vestimenta, onde a gente é obrigado a usar uniforme
há décadas já e eles nunca acharam isso importante [...]”, outro ponto positivo destacado pelo
entrevistado é o apoio aos taxistas por parte dos órgãos responsáveis pelo transporte.

[...] agora a Urbs através da gente começou pedir algumas coisas também que é o
órgão superior, então a gente veio crescendo, impactos bons, fez com que o taxista
também se desenvolvesse. O que levou a gente a ter esse impacto maior, porque as
associações nunca tiveram assim um incentivo de setor público, apesar de ser um
serviço público (ENTREVISTADO F)

As associações de táxi buscaram se reinventar com objetivo de competir com as
plataformas, destaca o entrevistado G,
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Por parte dos taxistas, do sindicato, das associações é uma tentativa de se reinventar
no serviço, a gente sabe que o que comanda muito o mercado, é o preço, é a
qualidade e a propaganda, a divulgação. Então com relação à qualidade o serviço de
táxi é muito superior à de aplicativo, mas na quantidade eles ganham longe [...] a
qualidade do taxista é diferente porque ele é treinado, ele é cadastrado, ele presta
contas ao município, ele tem um veículo com vida útil limitada, ele tem seguro, é
uma pessoa treinada que tá dirigindo, bem alinhado diferente do motorista do Uber
(ENTREVISTADO G)

Conforme destaca Felix (2019) o valor arrecadado pelas plataformas não cobre o custo
total de todos os impactos diretos e indiretos que elas causam. O preço acessível e a variedade
de opções que elas oferecem impactam no transporte público do município. As empresas de
ônibus apontam competição desigual, a queda no número de usuários pode prejudicar aos
demais devido à tarifa, que neste caso precisa ser elevada.
Desde que chegaram ao município, com base no Uber que foi o primeiro ofertado à
população em 2016, os aplicativos impactaram não somente no serviço de táxi, mas no
transporte coletivo, o entrevistado G esclarece,

[...] a queda no número de passageiros de usuários do transporte coletivo foi muito
grande, tanto que hoje o município ele subsidia o custo da tarifa, de uma forma bem
significativa, porque a queda no número de passageiros foi muito grande, então o
impacto dos aplicativos nos serviços de transporte foi grande (ENTREVISTADO G)

O público de maior impacto neste caso são os jovens, o entrevistado G como gestor da
área de transportes observa “[...] a gente vê que os jovens deixaram de usar, se bem que os
jovens já não usavam o táxi usavam mais o transporte coletivo, mas deixaram de usar o
transporte coletivo pra usar o aplicativo”.
O Uber Juntos é um exemplo que têm incomodado ao transporte público do município
(FELIX, 2019). A modalidade é utilizada de forma compartilhada em grupos, mas não
agradou muito, conforme o entrevistado G explica,

[...] o Uber Juntos ele não funcionou muito bem aqui em Curitiba não, não funciono
muito bem. Inclusive esse foi objeto de denúncia, por conta de que caracteriza um
transporte por lotação, as próprias empresas de ônibus aqui foram no município
apresenta uma reclamação formal em virtude disso (ENTREVISTADO G)

Além disso, a preocupação da gestão de transportes e apontada por Felix (2019) é em
relação à mobilidade urbana, o aumento no tráfego e congestionamentos pode tornar a
situação caótica, o entrevistado G relata que “[...] impacta na mobilidade porque você percebe
que o trânsito está congestionado, que existe muitas infrações ao código de trânsito brasileiro
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[...]”. Desta forma, o entrevistado reforça que o objetivo por parte dos órgãos não é acabar
com estes serviços, mas organizá-los para que não prejudique aos demais que também são
importantes.
A segunda subcategoria apontada pela maior parte dos entrevistados, diz respeito à
regulamentação, alvo de reclamações de ambos os serviços tradicionais, hotéis e táxis, bem
como de condomínios e do transporte público.
Em relação às regulamentações, pode-se dizer que em cada país, estado, cidade elas
variam, o aluguel de curto prazo pode gerar vários conflitos, entre os mais problemáticos está
a cobrança de impostos, especialmente em relação às indústrias estabelecidas no mercado,
tipicamente, as propriedades anunciadas na plataforma ficam fora das zonas hoteleiras.
Algumas regulamentações locais têm sido rígidas quanto às condições para continuidade da
Airbnb, limitando a quantidade de dias que o imóvel pode ser alugado por ano e exigindo
registros e pagamentos de taxas (GALLAGHER, 2018).
A Airbnb se declara a favor das regulamentações municipais e garante que trabalha
junto a mais de 5400 governos para seguir as regras locais e pagar os impostos devidos. Na
Europa o tribunal superior decidiu que a empresa não se caracteriza como agente imobiliário,
por ser apenas uma plataforma on-line que facilita as transações ela permanece isenta dos
regulamentos imobiliários europeus (AIRBNB VENCE..., 2019).
O entrevistado E devido sua experiência com as transações que envolvem a Airbnb,
compara a operação dentro e fora do país, a regulamentação é uma das grandes diferenças
encontradas, ele acredita que deve haver regulamentação,
[...] no Brasil quando você fala com algum político a maior parte das pessoas é
desesperançosa né, é putz pensa, porra mais lei, mais imposto, mais regulamentação,
essa é uma principais diferenças que eu vejo, regulamentação é saudável,
regulamentação é bom, regulamentação mantém o mercado sadio, o problema é você
fazer uma regulamentação honesta pra todo mundo, levando em conta todos os
interesses no Brasil é muito difícil isso. No Brasil sempre o interesse acaba sendo
puxado mais que os outros, e é por isso que a gente vê esse cabo de guerra entre
hotelaria e Airbnb, condomínios e Airbnb, sempre tem é não sei se é inerente
humano isso enfim, mas uma das grandes diferenças que eu vejo é isso sabe [...]
com regulamentação você sabe até onde você pode ir, fica fácil trabalhar, aqui no
Brasil não, aqui no Brasil é sempre aquela insegurança jurídica [...] quando você
começa a ver que o o mercado ele tá todo inundado desse tipo de oferta com bons
imóveis e a preços muito baixos, e você tem pouco fluxo de turistas não é algo
sustentável [...] Se você tá numa sociedade um pouco mais evoluída, você consegue
colocar algumas regulamentações que evite que isso aconteça, fazer isso antes de
acontecer, colocar as regras do jogo [...] (ENTREVISTADO E)

No Brasil, o negócio da Airbnb se encaixa na Lei do Inquilinato 8.245/1991, esse é um
ponto que diferencia a regulamentação dos demais países. Em busca de tornar a atividade da

85

Airbnb regulamentada, vários projetos de lei têm surgido em algumas cidades exigindo, por
exemplo, recolhimento de ISS, com base na Lei Geral do Turismo 11.771/2008. No entanto,
advogados defendem que sobre a locação de temporada não é possível cobrar ISS, visto que
há ausência de prestação de serviços o que a diferencia dos hotéis, não pode ser tributado
exceto se houver oferta de serviços (ARAKAKI, 2019; HOTÉIS..., 2019).
Em relação aos condomínios um projeto do senador Angelo Coronel do PSD-BA
tramita no senado para que a Lei das Locações seja alterada, para que só sejam permitidas a
atividade com consentimento dos condomínios, o senador defende que podem surgir muitas
situações não previstas na legislação e gerar diversos conflitos e desafios para a sociedade
(PROJETO..., 2019).
As questões de regulamentação para aluguel de curta duração dentro dos condomínios
são inúmeras. Gomes (2019) aponta que as pessoas defendem que a regulamentação é
necessária para garantir que o direito de propriedade não prejudique os moradores. Já Oliveira
(2019) ressalta que embora haja discussão entre síndicos e proprietários de imóveis, não se
pode ir contra o direito de propriedade, mesmo que seja alegado estar em jogo a segurança
dos moradores destes condomínios ou edifícios.
O Supremo Tribunal de Justiça – STJ, determinou que apenas o uso comercial da
atividade permite sua restrição, na maioria dos casos trata-se de uso regular do direito de
propriedade, desta forma, o STJ salienta que a transação não traz ameaça aos moradores e
ainda pode ser considerada mais segura que outras por ter registros no aplicativo (PONTES,
2019). Abrahão (2019) defende que os condomínios só podem administrar o que é comum a
todos, a atividade na prática não pode restringir nem espaços físicos que pertencem a áreas
comums pois o tratamento não pode ser diferenciado. Em relação à Lei do Inquilinato o
entrevistado D, gestor da Airbnb, reforça,

[...] ta lá no código civil que é permitido a locação por temporada, o que é locação
por temporada, tá discriminado, tá descrito lá: Locação por temporada é a locação de
um até 90 dias, para fins de turismo, reforma de apartamento, passeio, trabalho,
estudo, então já tem uma previsão legal no código civil (ENTREVISTADO D)

Exceto em relação à regulamentação de impostos, os hotéis diretamente não se
implicam com a atividade em si, a maior discussão em relação ao direito de locação é com os
condomínios, o entrevistado E enfatiza que os argumentos utilizados para tentar proibir a
atividade dentro dos condomínios não são cabíveis, já que subvertem o conceito de uso de
propriedade com uso de comercial, desta forma, ele defende que a atividade está prevista na
lei e não pode ser proibida e que este é um diferencial frente a outros países,
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[...] imóvel de praia o pessoal tá acostumado com a locação de curta duração, imóvel
de cidade isso não é tão comum, tá começando a ser comum agora. Mas,
independente disso da percepção, a gente tem uma lei, a lei do inquilinato no Brasil,
prevê lá num dos artigos, locação de curta duração de 1 a 90 dias, então a operação
de Airbnb diferente de vários lugares do mundo, aqui no Brasil é regulamentada [...]
a gente teve essa sorte, de ter uma lei que veio antes da plataforma, veio
concomitante ali, mas a plataforma não existia direito no Brasil ainda quando a lei
foi aprovada [...] (ENTREVISTADO E)
[...] os táxis eles são uma concessão pública, então ali a lei é um pouco mais forte o
Uber entrou numa concessão pública e aí dá muito mais margem pra discussão. O
Airbnb não, não tem nenhuma concessão pública é o meu imóvel, eu faço o que eu
quiser dentro das regulamentações, dentro da lei do país respeitando os limites das
leis e da civilidade, do que a gente é como sociedade, ninguém tem nada a ver com o
que eu faço com meu imóvel, então a discussão é muito mais complexa nesse caso
[...] propriedade tem que ter a função social, a propriedade de aquilo você comprou
aquilo é seu, se aquilo você herdou aquilo é seu, é muito subjetivo função social, e aí
existem vários mecanismos que as pessoas usam pra que esse fato seja distorcido de
acordo com a tua ótica [...] vai ter muita discussão ainda em cima disso, porque num
certo grau os dois lados têm razão (ENTREVISTADO E)

O entrevistado D acredita que o problema em relação ao desconforto dos moradores e
síndicos de condomínio ocorre porque falta informação, por não conhecerem como funciona a
transação, “[...] noventa porcento da resistência ou das críticas é por desconhecimento [...] é
coerente o raciocínio de certa forma, o medo da pessoa que mora lá, que mora há vinte anos e
conhece quase todos os vizinhos [...]”, essa menção à insegurança é o motivo pelo qual os
condomínios mais buscam a proibição, os entrevistados D e E reforçam que se os anfitriões da
Airbnb explicarem as práticas e a informação for disseminada, a aceitação poderá ser maior,
[...] proibir não tem como né porque tem legislação pra isso inclusive, então eu acho
que, o receio que tem, o maior hoje são de moradores antigos né, que não conhecem,
desconhecem essa forma de mercado de economia compartilhada, e por
desinformação, não é nem por maldade não né [...] A partir do momento que começa
a circular informação, eu acho que com o tempo isso vai diminuir bastante. É assim
com qualquer inovação, Uber, tem um monte de aplicativo, ifood, no início aquela
desconfiança, mas eu não sei nem da onde tá vindo, é sempre assim, é normal passar
por esse período de trevas que a gente chama [...] (ENTREVISTADO D)
[...] você tem um regimento dentro de um condomínio, pra punir o que acontece de
errado, agora quando você proíbe algo, que é o teu direito aí você começa a entrar
numa discussão jurídica, uma discussão até filosófica de até onde vai o teu direito, o
que que é direito? Então, sabe, aonde acaba o direito o direito individual e começa o
direito coletivo? (ENTREVISTADO E)

Voltando-se para a rede hoteleira, a Associação Brasileira da Industria Hoteleira –
ABIH atua junto aos governos dos estados buscando medidas restritivas ou que possam trazer
as mesmas condições para ambos. Conforme destaca Aragão (2017) as entidades que
representam a rede hoteleira no litoral, buscam delimitar áreas em que a atividade poderá
operar, restringindo suas operações. Essas entidades alegam que existe um desequilíbrio de
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mercado e competição desigual, por isso querem que os direitos sejam iguais (ARAGAO,
2017).
Uma das propostas da ABIH é a regulamentação das atividades e a exigência de
pagamento de ISS que já vêm ocorrendo em algumas cidades do país (RODRIGUES, 2018).
Essa é a alegação mais recorrente por parte da indústria hoteleira.
A ABIH nacional também luta pela limitação de 30 dias para as locações via
plataforma digital, em alguns lugares no mundo essa limitação já existe. Cabe ressaltar que
neste caso seria uma alteração constitucional na Lei Federal do Inquilinato, já que em outros
países não existe nenhuma lei protetiva, por esse motivo vários PLs já foram arquivados. O
presidente da ABIH Manoel Linhares, defende que eles só buscam por condições igualitárias
e destaca que nos anos 2018 e 2019, 159 hoteis fecharam suas portas causando desemprego
(BONATELLI, 2019; HOTÉIS..., 2019).
Outro ponto levantado pelo presidente da ABIH nacional é de que qualquer tipo de
convênio ou parceria pública com a Airbnb ignora a ilegalidade da operação no Brasil e por
isso não devem ser realizadas, já que outras empresas que contribuem formalmente poderiam
ser prejudicadas. Na indústria formal são exigidas diversas taxas: licenças de órgãos, IPTUs,
alvarás de funcionamento, ECAD, além da carga tributária e empregos formais com
pagamento de encargos sociais (OLIVEIRA, 2018). Nesse ponto, o entrevistado C como
gestor da área comenta,
[...] eu vejo essa questão só, não sei que maneira que tá formalizado isso ainda,
como que é tributado isso aí e tal, porque daí querendo ou não, vamos dizer assim
cada pessoa que desembarca no aeroporto que vai se hospedar em Curitiba, vamos
dizer a cada dez pessoas lá uma é hóspede do Airbnb [...] perde uma fatiazinha do
bolo, vamos dizer assim (ENTREVISTADO C)

Assim como os gestores da rede hoteleira, a reclamação por parte das associações de
táxis é em relação aos impostos recolhidos para o município e as taxas pagas pelos taxistas
para que possam operar, a Uber não paga os mesmos impostos municipais.

[...] os aplicativos eles pagam um preço público pela utilização do viário urbano,
mas é a empresa que recolhe e também a empresa que estipula porque o município
não tem nenhuma forma de aferi o quanto que eles estão circulando, quanto que eles
estão utilizando o viário pra faze o preço público, então praticamente eles que
definem, se busca muito uma igualdade de condições nessa questão de pagamento
para o município, de recolhimento para o município (ENTREVISTADO G)

Em relação aos aplicativos de transporte, Kahil (2019) explica que os municípios têm
o direito de fazer fiscalizações, mas que não podem proibir a sua atuação. Em maio de 2019, o
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Supremo Tribunal Federal – STF, decidiu que a proibição ou a restrição desproporcional da
atividade é inconstitucional e representa violação aos princípios da livre iniciativa e
concorrência (UBER, 2019).
Os municípios que optarem pela regulamentação não podem contrariar ou estabelecer
requisitos adicionais àqueles estabelecidos na Lei Federal 13.640, que regulamenta o
transporte individual privado por aplicativo. Com a decisão, foram afastadas medidas que
contenham restrições à entrada de pessoas na atividade, como número máximo de motoristas
parceiros, autorizações prévias como alvarás e exigência de placas de cidades específicas
(UBER, 2019).
Em outros países algumas manifestações acabam gerando medidas mais drásticas para
a atividade. Na Colômbia, por exemplo, a Uber foi proibida de funcionar após uma empresa
que presta serviço de telecomunicação para uma companhia de taxi abrir processo, a decisão
judicial não afeta os serviços da Uber Eats, no entanto, quase 90 mil motoristas foram
afetados com a decisão, a Uber entrou com um recurso pois opera em 12 cidades no país
desde o ano de 2013 (EFE, 2020).
Desde que a Uber estreou no Brasil, a exigência de regulamentação desencadeou
vários protestos de taxistas, a tarifa cobrada em alguns momentos chega a ser 50% mais
barata que a dos táxis (VEREADORES..., 2016b).
Em Curitiba a reivindicação principal é sobre o cumprimento da lei 13.640/18 que
regulamenta a atividade particular dos motoristas de aplicativos, e exige obrigatoriedade da
CNH B com EAR, bem como a documentação em dia do veículo e certidão negativa de
antecedentes criminais. O município de Curitiba possui seu próprio regulamento no qual os
veículos precisam ter até 7 anos de fabricação, também estão permitidos a circulação em
atividade de veículos com placas de outras cidades, solicitando exigência nesses
cumprimentos os taxistas fizeram protesto em agosto de 2019 (ANVERSA, 2019).
No mesmo período, a Urbs recebeu representantes dos taxistas de Curitiba para que
haja ampliação da fiscalização já que a Lei Federal 13.640/ 2018 deu poder aos municípios
para fiscalizar estes serviços por aplicativos de transporte, o município já fez algumas
adaptações e prometeu a criação de novos decretos para ampliar a regulamentação. A busca
dos órgãos é a de promover uma coexistência pacífica entre todos os serviços, o presidente da
Urbs, Maia Neto, salienta que os serviços são complementares e contribuem para oferta aos
usuários e desenvolvimento econômico do município (URBS RECEBE..., 2019).
Atendendo a solicitação dos taxistas e em necessidadede adequação a legislação
federal, em Curitiba a Urbs tem criado algumas regulamentações municipais para os
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aplicativos de transporte privado. No ano de 2017 ela criou o primeiro decreto de
regulamentação municipal, na sequência tiveram outras quatro resoluções (URBS RECEBE...,
2019).
Buscando atender a mobilização dos taxistas por mais segurança e uma harmonia entre
a inovação dos aplicativos e a tradição dos serviços dos taxistas, em 21 de agosto de 2019 foi
publicado um decreto no Diario Oficial de Curitiba, o decreto exige o cadastramento de todos
os motoristas de aplicativo no site da Urbs. Para atuar em Curitiba, os motoristas precisarão
efetuar este cadastro que será gratuito, o cadastro será confirmado por meio de uma
carteirinha virtual que terá prazo específico para renovação. Curitiba é umas das primeiras
cidades do Estado a possuir regulamentação municipal para os aplicativos (APÓS
PROTESTO..., 2019; SAWAF, 2019). O entrevistado G comenta a respeito,

Agora saiu um complemento a essa legislação onde dá poderes a Urbs de fiscalizar e
inclusive, cadastrar os motoristas, quer dizer isso ainda tá em projeto, a lei foi
assinada mas tem o prazo de cumprimento da lei que são sessenta dias, termina acho
que dia vinte de outubro, e a gente tá na expectativa pra vê o que que acontece
(ENTREVISTADO G)

O cadastro está disponível desde 21 de outubro de 2019 sendo obrigatório para a Uber,
99 pop e cabify. Até 31 de janeiro cerca de 22,6 mil motoristas haviam de cadastrado, o
processo vai servir como primeiro censo da categoria, já que não se sabe o número exato de
motoristas que dirigem por aplicativos no município e região. Após relatos de problemas no
site, o prazo foi ampliado até 29 de fevereiro de 2020, sendo que a partir de 02 de março são
permitidas fiscalizações e os condutores estarão sujeitos a multa gravíssima de R$ 293,47 e
apreensão do veículo, conforme previsto no artigo 231 do Código Brasileiro de Trânsito
(GALINDO, 2019; JUSTI, 2019; URBS AMPLIA..., 2020).
Uma questão interessante é que em Curitiba há motoristas de táxis que apoiam as
plataformas e estão se unindo a elas, segundo eles se estas não existissem o número de
desempregados seria bem maior. Podendo solicitar suspensão por até 24 meses, mesmo com
pagamento da outorga, cerca de 197 motoristas de táxis resolveram arriscar-se nos aplicativos,
outros 27 desistiram da profissão e entregaram suas permissões, esses números representam
7,5% do total de taxistas que atuam em Curitiba, ou seja, em média um a cada 13 motoristas
trocaram o táxi pelo aplicativo e declaram não se arrepender (GALINDO, 2019). Esta
situação pode estar diretamente relacionada a rentabilidade para o motorista.
O ponto principal de discussão dos meios tradicionais é em relação à regulamentação,
ambos consideram concorrência desleal pelos impostos e taxas pagos que de forma direta não
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são cobrados das plataformas. No entanto, do decorrer da pesquisa percebe-se que de certa
forma as plataformas também contribuem com o município, mas de forma diferente dos meios
tradicionais.
É notável que os entrevistados dos modelos tradicionais de hotéis e táxis se mantém
preocupados com as questões de regulamentação que envolvem as plataformas, visto que há
incerteza sobre estas transações e se sobre elas haverá ou não mudanças que possam restringir
suas operações no mercado. A segurança jurídica que é ofertada nos modelos tradicionais
proporciona maior confiança aos usuários e reduz custos de transação, resultando em melhor
desenvolvimento econômico, ao contrário do que se vê nas plataformas onde há insegurança
jurídica. A possibilidade de surgir regulamentações futuras causa incerteza para os gestores da
Airbnb, os custos de transação neste caso poderão ser maiores resultando em maiores preços.
No entanto, ao mesmo tempo, o reuso dos ativos envolvidos nas transações ofertadas nas
plataformas reduz o impacto causado pela incerteza, já que as plataformas não são detentoras
dos ativos e os custos destes são de responsabilidade de seus proprietários.
O fato é que as plataformas trouxeram impacto de diferentes formas para os modelos
tradicionais e para a sociedade, Steimberg (2017) salienta que alguns negócios mesmo não
concordando com as condições das plataformas estão buscando estratégias de adaptação e
novos meios de estabelecer as transações.

4.5.4 Frequência

A quarta categoria buscou verificar a frequência das transações, ociosidade dos bens e
incentivos que visam aumentar o fluxo de utilização. Momo e Behr (2018) definem a
frequência como o número de vezes que a transação ocorre entre os mesmos atores num
determinado período. Junto à ocorrência de incerteza e especificidade do ativo são
identificadas propensão de problemas relacionados à racionalidade limitada e oportunismo, ou
seja, quanto maior a frequência menor os riscos da transação.
Sendo a maior provedora de acomodações do mundo, transformar tecnologia em
hospitalidade é um dos desafios da Airbnb, por esse motivo a empresa considera os anfitriões
como chave na transação. Segundo o CEO da Airbnb, Brian Chesky, a ideia é criar ao
hóspede a sensação de pertencimento, desta forma, encaixar negócios comerciais dentro da
plataforma como os hotéis boutiques se torna difícil, além de ser ponto de rivalidade com a
indústria hoteleira (GALLAGHER, 2018).
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Todavia, outros negócios têm estabelecido parcerias com a Airbnb, juntamente com a
Omnibees – empresa de solução tecnológica integrada de marketing e distribuição hoteleiro –
serão desenvolvidas novas ferramentas que facilitarão a gestão dos anúncios da Airbnb de
pousadas e hotéis boutique, já que após a migração da reserva na plataforma as informações e
tarifas serão atualizadas constantemente pela Omnibees (TREVISOLI, 2018).
Neste sentido, citam-se os pontos abordados por Vargas (2015), na qual o autor
explica que transações com maior frequência podem desencadear o surgimento de instituições
ou negócios específicos para coordená-las proporcionando um gerenciamento eficaz, é o caso
das OTAs e dos administradores da Airbnb.
A Airbnb completou em 2018 no Brasil, a marca de 3,8 milhões de hospedagens.
Considerando em média 157 mil hóspedes nas mais diversas propriedades da Airbnb, a cada
meio segundo três novas hospedagens são realizadas em um imóvel anunciado na plataforma
(NÃO VAMOS ACEITAR..., 2019; TREVISOLI, 2019).
Segundo Trevisoli (2019) nos últimos três anos 70% das reservas foram efetuadas por
pessoas com faixa etária menor que 40 anos, o que demonstra a aceitação e frequência de
utilização pelo público mais jovem. Os estudos demonstram diferentes motivos pelos quais os
usuários utilizam a plataforma.
De acordo com um estudo realizado em janeiro de 2019 pela Airbnb, os fatores que
apontam crescimento da plataforma são os seguintes: 36% utilização de espaço livre ou que se
encontrava ocioso; 17% vontade de se tornar um anfitrião ou hóspede; 16% orgulho de poder
mostrar sua comunidade aos outros e 16% possibilidade de conhecer pessoas. Dos hóspedes
da Airbnb, 27% não ficaria tanto tempo num destino ou nem mesmo viajaria se não fosse pela
plataforma (MARCONDES, 2019; NÃO VAMOS ACEITAR..., 2019).
Neste ponto, ocupação é a primeira subcategoria identificada. Na hotelaria a métrica
utilizada para acompanhar a frequência é chamada de taxa de ocupação. Essa métrica também
é utilizada por alguns anfitriões da airbnb para analisar a frequência das transações e
viabilidade do imóvel. Neste ponto, os entrevistados C e D (representantes da rede hoteleira) e
E (representante da Airbnb) salientam,

[...] a gente também tem notado que as pessoas hoje em dia, nosso publico principal
é representante comercial e tal, com essas facilidades tecnológicas vamos dizer
assim hoje me dia com o whatsapp, com a própria internet, que a pessoa manda um
arquivo manda uma foto manda um material, manda, em tempo real, tem pessoas
que estão visitando menos os clientes pessoalmente, pessoas que viam
semanalmente, as vezes quinzenalmente [...] (ENTREVISTADO C)
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A taxa de ocupação mensal é 26 dias, são oitenta por cento mais ou menos, e não
fica um mês sem loca [...] só no airbnb eu tenho mais de 2000 avaliações, então você
pode conta assim foram mais de quatro mil check-ins e check-outs que eu já fiz, e o
meu público trinta por cento dos meus clientes eles voltam. Eu tenho um público
cativo assim, pelo atendimento que a gente dá a forma que a gente trabalha, então
quando entra um apartamento novo eu sei que eu já tenho lá uma carteira de clientes
que são fixos todo mês eles vêm (ENTREVISTADO D)
[...] eu sempre falo quando eu vou treinar uma pessoa, prestar uma consultoria ou
quando é, eu pego um imóvel novo, eu sempre utilizo métricas da hotelaria, de taxa
de ocupação ali, 66% é uma bela taxa, então eu sempre tento ter esse parâmetro a
grosso modo ocupar de 20 a 22 dias um imóvel na média anual [...] se eu to
ocupando muito é que meu preço tá muito baixo eu consigo aumentar um pouco o
preço e fazer com que o meu valor nominal final no mês, seja mais alto. Se eu to
alugando muito pouco, alugando lá 15 dias, 14, 16 dias, é que meu preço tá muito
alto, eu consigo baixar um pouco o preço tá e fazer com que meu valor nominal no
mês seja um pouco mais alto. Então, grosso modo é a regra dos 20, 22 dias funciona
bem (ENTREVISTADO E)

Em relação ao serviço de táxi, o entrevistado F justifica que a frequência na utilização
do serviço é notável em relação ao público jovem “[...] nosso cliente é um cliente que tem um
potencial diferenciado, é um cliente eletizado. Esse cliente ele reduz a chamada, mas ele não
deixa de usar [...] O jovem pegou a moda, mais fácil da tecnologia, então esse usuário a gente
perdeu [...]”.
Essa redução não se aplica aos convênios empresariais, em relação a estes o
entrevistado G comenta “[...] o forte das associações hoje são os convênios, então tem várias
empresas que fazem os convênios dão o desconto na fatura, utilizam o voucher eletrônico e
dão desconto [...]”, o entrevistado F complementa ainda “[...] atuamos em todas as áreas, a
gente tem contratos anuais, a gente participa de leilões, de licitações, de serviço público. Nós
prestamos serviço hoje de prefeitura à governo federal, em todos os setores dos serviços
públicos”.
Um levantamento realizado pela Urbs em março de 2019 aponta que em relação aos
aplicativos de transporte, são cinco as empresas cadastradas: Uber, 99, cabify, ecodrivers e
wapp, destas o total de motoristas em atividade seriam de 12 mil, que realizaram no ano de
2018 um total de 6,2 milhões de corridas. Considerando o mesmo período, cerca de 3 mil
taxistas realizaram 874 mil viagens, isso resulta em média 520 corridas realizadas por
motorista de aplicativo e 291 por motorista de táxi. A pesquisa demonstra que com o
funcionamento dos aplicativos uma parte dos clientes migrou dos táxis para as plataformas
(RESENDE, 2019).
Um dos motivos da migração destes clientes é devido ao menor preço oferecido nos
aplicativos. Neste sentido o entrevistado G complementa, “[...] o preço que influencia muito
nessa competitividade, e os taxistas tentam fazer promoções com descontos [...]”.
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Na busca de recuperar estes clientes os entrevistados F e G destacam os incentivos
ofertados no serviço de táxi, “[...] esse tipo de promoção que tá tentando-se fazer é competir
no preço mesmo, na qualidade do serviço, a segurança do serviço”.
A nossa associação proporciona desconto de até trinta porcento, oferece motoristas
credenciados, cadastrados que passam por uma integração rigorosa [...] se a pessoa
tiver débito financeiro na cidade ela não entra, não ingressa na nossa associação [...]
o taxista ele é uma profissão, ele trabalha de oito a doze, a quinze horas/dia. Então
ele tem esse conhecimento técnico da cidade [...] a nossa associação hoje, única do
Brasil, oferece seguro para os passageiros (ENTREVISTADO F)

A segunda subcategoria identificada em relação à frequência é a ociosidade. Nas
plataformas de economia compartilhada isso é mais notável. Em relação aos imóveis
disponibilizados para aluguel na plataforma, na maioria dos casos relatados, eles estavam
ociosos em boa parte do tempo ou em tempo integral, conforme comenta o entrevistado D,
cerca de 80% dos imóveis que administra pela Airbnb se encontravam nessa situação.
[...] eu tenho um imóvel lá que tá em tal condomínio faz um ano que tá pra locar e
não loca, oitenta por cento é isso, é o imóvel ocioso, que estava, esse prédio aqui em
si são dez apartamentos aqui no total, tava parado há quatro anos [...] eu acho que
ainda tem muito em Curitiba, tem muito imóvel ocioso que a pessoa não tá dando
bola, imobiliária não aluga (ENTREVISTADO D)

Muitos anfitriões iniciam na plataforma para rentabilizar um bem que estava ocioso e
gerando custos. O entrevistado E destaca que a praça em que está o imóvel faz diferença para
que não fique ocioso e que seja rentável, conforme a necessidade de cada proprietário.
Eu gosto de separar em dois tipos de praça, cidade e praia tá. Quando a praça é
praia, normalmente a pessoa tem aquele imóvel que fica ocioso, ou ela já colocou na
imobiliária já trabalhou com imobiliária e não tem uma experiência boa, ou ela tem
um custo muito alto, um custo passivo de manutenção daquele imóvel, vai paga iptu,
luz, água durante o ano pra usar 30 dias e não quer se desfazer do bem, então eles
vêem no Airbnb essa oportunidade de rentabilizar pra pagar os custos, ter aquele
bem funcionando sem custo nenhum e até as vezes gerar uma rentabilidade
(ENTREVISTADO E)
[...] eu tenho clientes que compraram imóveis, são profissionais liberais, numa fase
em que o mercado estava expandindo e todo mundo tinha dinheiro, e hoje eles não
conseguem pagar os imóveis, então eles utilizam o Airbnb como uma forma de não
perder o imóvel, eles querem pagar a prestação do bem, pagar os custos e pra eles tá
bom (ENTREVISTADO E)

Percebe-se que a economia compartilhada proporcionou uma forma de reutilização de
bens que se encontravam ociosos para outros fins, no caso da Uber muitos motoristas antes
mantinham seus veículos parados ou com pouca utilização, da mesma forma veículos
alugados que antes estavam destinados apenas à venda ou que a frequência com que eram
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alugados era bem menor. Até mesmo concessionárias em que os veículos se encontravam
parados para venda e puderam lucrar com a atividade aumentando suas vendas já que existem
expecificicações mínimas para poder realizar a atividade como motorista.
Santos et al. (2017) destacam à monetização de espaços ociosos. Com a Airbnb há
possibilidades de redirecionamento de um bem que se encontrava parado na imobiliária e que
não era locado anteriormente, ou até mesmo de quartos dentro das residências e apartamentos
que não são utilizados, ou apartamentos em que seus proprietários ficam fora num período.
Para algumas categorias de hotéis também se aplica, visto que podem disponibilizar seus
quartos na plataforma e assim diminuem a ociosidade pela não utilização dos quartos.
Dionísio (2017) defende que o compartilhamento poderia ser utilizado na gestão
pública para ativos escassos ou redução na ociosidade dos bens públicos, em 2016 os gastos
com bens ociosos para a União somavam mais de R$ 3,5 bilhões.
Nota-se que a utilização das plataformas possui maior aderência e frequência pelo
público mais jovem, que está mais familiarizado com a tecnologia e que não têm receio em
confiar nas transações on-line. Para a rede hoteleira o maior fluxo de utilização independente
de faixa etária é do público corporativo, já no serviço de táxi predomina a utilização de
pessoas idosas ou com faixa etária acima dos 40 anos.
Conforme Momo e Behr (2018) destacam, a frequência favorece o aumento da
confiança na transação. Os autores também reforçam que com maior frequência a tendência é
de que nenhum dos lados haja de forma oportuna para preservar a transação mesmo não sendo
a melhor opção. Desta forma, a frequência também reduz a incerteza e o número de
transações aumenta, ou seja, transforma-se num ciclo que favorece a transação reduzindo
custos e evitando outros não previstos.

4.5.5 Especificidade do Ativo

A quinta categoria teve como objetivo identificar quais são e como são oferecidos os
serviços em ambos os modelos, bem como as especificidades de cada transação. Para isto,
tomou-se como base de análise o grau de dependência que cada transação apresenta por suas
características. Como destaca, Mesquita et al. (2013) e Williamson (1981) elas podem se
apresentar de três maneiras, por isso as subcategorias foram classificadas como
especificidade local, especificidade de ativos físicos e especificidade de ativos humanos.
Conforme aponta Freitas (2019a, 2019b, 2019c) os últimos dados atualizados de 2018
apresentam 2.218 propriedades disponíveis na Airbnb em Curitiba, as preferências com base
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nos imóveis mais locados estão nos bairros Batel, Rebouças, Bigorrilho, Ahú, Mercês e
Centro, e a viabilidade de receitas para imóveis que se encontravam ociosos fica nestas áreas
mais centrais. Amaral (2017) e Miranda (2019) destacam que a localização é considerada uma
das preferências do usuário no momento da escolha, já que a maioria considera a proximidade
uma vantagem. Como destacado anteriormente a Airbnb se diferencia dos hotéis neste ponto,
pois geralmente os hotéis ficam nas áreas mais centrais.
Desta forma, o entrevistado E salienta que as especificidades em relação aos anúncios
da Airbnb funcionam de acordo com a praça e a localização que se encontram. As
especificidades locais são importantes quando o usuário faz os filtros na plataforma, quando
não informadas podem trazer alguns problemas à transação, como observa o entrevistado D,

[...] a gente é avaliado pela localização do apartamento, do prédio, eu acho injusto
porque as vezes me prejudica essa avaliação, porque a pessoa chegou lá ela vai
trabalha sei lá no Tarumã e locou o apartamento no Água Verde, há nossa é muito
longe, tá eu sei que é longe mas, como é que eu vou saber disso ela não me falou
nada disso, então eu sou avaliado localização ruim, mas não porque o apartamento é
ruim, porque é muito distante de onde ia (ENTREVISTADO D)

A localização se torna um ponto importante de decisão para os hotéis quando há
concentração de eventos locais quando geralmente optam pelos mais próximos e para grandes
grupos, ou quando estão localizados em áreas estratégicas, assim o entrevistado C destaca em
relação ao hotel “está numa localização bem estratégica aqui em Curitiba, com relação aos
principais acessos da cidade [...] o pessoal elogia muito a nossa localização”.
No caso da especificidade de ativos, vários pontos são destacados. Segundo Trevisoli
(2019) a Airbnb oferece em suas opções 6 milhões de casas, das quais 14 mil são mini casas,
4 mil são castelos e 2.400 são casas na árvore. As experiências somam 27 mil. No ano de
2018 após seu investimento em ‘marketing de influenciadores’ com cerca de 65 celebridades
e aquisição da Luxury Retreats, a Airbnb inaugurou a opção Airbnb Luxe, ampliando seu
leque se possibilidades e disponibilizando mansões na sua lista de propriedades
(BLOOMBERG, 2019; OKADA, 2019).
Dos 2.218 imóveis disponíveis na plataforma em Curitiba, 88,5% são espaços inteiros,
44% são casas ou apartamentos de um quarto, 20,2% possuem dois quartos e 19% são
estúdios, nos mais locados estão os imóveis com políticas de cancelamento flexível. Das
cinco propriedades mais rentáveis do município, os pontos em comum são relativos à
decoração interna e a capacidade de acomodação entre 5 a 10 hóspedes. Os apartamentos mais
procurados são pequenos, mais cleans e funcionais com decoração colorida e acolhedora, os
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preços destas propriedades possuem diária entre R$ 65 e R$ 130 (COMPACTOS...,2018;
FREITAS, 2019a; FREITAS, 2019c).
Neste sentido, os entrevistados destacaram as especificidades que consideram ter nas
transações que envolvem a hotelaria e que podem ser diferenciais em relação às preferências
dos usuários. O entrevistado A salientou a permissão de animais de estimação no hotel “[...]
nós somos o primeiro hotel de Curitiba a aceitar animal [...] foi uma resistência aqui com as
camareiras, com as governantas e hoje grande parte dos hotéis aqui de Curitiba oferecem
[...]”, o café da manhã também foi mencionado “[...] café da manhã acho que noventa por
cento dos hotéis oferecem”, esse é um diferencial em relação a maior parte dos aluguéis da
Airbnb que não oferecem o serviço. O entrevistado B destaca os espaços internos,

[...] hoje o hotel ele tenta ser diferente dos demais por questões estrutural e por
pontos de venda. Hoje nós somos o único hotel que tem inúmeros dentro de um de
um mesmo empreendimento, tanto que a gente tá até fazendo um braning pra tornar
um complexo hoteleiro, então a gente tem por exemplo [...] o restaurante
internacional, tem o restaurante oriental, nós reinauguramos uma boate [...] a gente
tá inaugurando um bar de jezz ao vivo [...] a gente tem um lobby bar também que
funciona diariamente, a gente tem um spa terceirizado [...] tem opções
gastronômicas, tem onde fazer happy our com música ao vivo ou sem música ao
vivo, tem onde se divertir (ENTREVISTADO B)

O entrevistado C enfatizou a aceitação de animais de estimação, especialmente quando
há famílias hospedadas “[...] principalmente vamos dizer em épocas de férias, que daí muda
um pouco nosso público, a gente vê mais famílias aqui [...] então os cãozinhos são bemvindos, não cobramos taxa nenhuma [...]”. Para os anfitriões da Airbnb existem restrições que
devem ser verificadas para aceitação de animais ou espaços específicos para portadores de
necessidades especiais, conforme orienta o entrevistado D “[...] a gente não aceita, e o Airbnb
tem também essas restrições pra que se eu quiser me enquadrar [...]”.
As especificidades em relação ao serviço que os anfitriões oferecem pela Airbnb são
descritos pelo entrevistado E, “[...] hoje o Airbnb ele tem hotéis dentro da plataforma dele,
não são só casas, e até tem pessoas que operam unidades dentro de resorts, dentro de hotéis.
Então café da manhã pode ser uma coisa que é oferecida como padrão [...]”.
A Airbnb em seu site orienta os usuários como utilizar os filtros de busca, que ajudam
a refinar as pesquisas obtendo melhores resultados. O destino, número de hóspedes e datas
são sempre os filtros essenciais, outros filtros oferecem tipo de quarto, faixa de preço, tipo de
reserva, número de quartos e camas, comodidades, instalações, acessibilidade, bairros e
idioma do anfitrião. Nas regras da casa também é possível fazer filtros para identificar se
aquele anúncio por exemplo, aceita animais de estimação (AIRBNB, 2020). Sendo assim, os
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entrevistados salientam para que a transação na Airbnb seja satisfatória é preciso entender as
necessidades do usuário antes de aceitar a reserva, já existe público para todas as opções
ofertadas.
[...] na minha opinião não existe um fator, predominante que influencie nisso,
porque a minha ideia é assim, tem público pra tudo. Se eu locar uma barraca, vai ter
alguém que vai querer locar a barraca [...] Chamar atenção pra um apartamento é
uma fechadura eletrônica, é controle né, luz que ascende no controle remoto, então
você destaca com essas coisas que não pode ser muito caro também. Então quer
destacar um apartamento se ele não tem um prédio e o apartamento também não é
bom, investe em tecnologia, eu acho que é o caminho, não tem outra, outra solução,
e mesmo assim vai ter público, independente de como está o apartamento
(ENTREVISTADO D)
[...] eu preciso entender se é um perfil de família, um perfil de cachorro, eu recebo
todo mundo, mas eu monto o apartamento pra aquele perfil de hóspede [...] nas
fotografias você deixa aquilo muito óbvio [...]eu tinha taxas altíssimas, 80, 90% de
de reserva fechada por causa dos brinquedos porque o pai ou a mãe tava
selecionando, a criança via os brinquedos, eu quero aquele apartamento. Então o
preço via de regra nunca é um fator decisivo, se o teu preço tá sendo fator decisivo
pra reserva, você tá pegando um público que provavelmente vai te dar alguma dor de
cabeça [...] são públicos que normalmente não te dão dor de cabeça, como é o caso
do público do hóspede médico, que ele quer um lugar perto do hospital, o hóspede
criança o hóspede que tem cachorro, então tudo isso se vai aprendendo com o tempo
(ENTREVISTADO E).

Saraiva (2018) destaca que uma nova tendência são os empreendimentos voltados para
locação de curta temporada, em Curitiba tem previsão de inauguração em 2021 o primeiro
edifício voltado para este fim. O Easy Life Emiliano possui parceria com a ShortStay Curitiba,
40% do total das unidades são voltadas para este tipo de locação direcionadas para
investidores, as demais unidades serão destinadas aos consumidores finais, no total serão 96
apartamentos com estúdios de 19m2 e outros apartamentos com 23m2 que possuem um
dormitório, estes estarão distribuídos em 19 andares.
A parceria inclui a locação e também a gestão administrativa de todo o prédio,
pensado para o público jovem o edifício terá áreas voltadas para este público com academia,
salão de festa e outros espaços, o preço será a partir R$ 169 mil, já que estará localizado na
área central da cidade (SARAIVA, 2018).
Em novembro de 2019, foi realizado cerimônica de entrega em Curitiba do
empreendimento All You Need pela GT Building, pensado para atender ao mercado de
economia compartilhada com estúdios modernos para atender a investidores que desejam
obter uma renda mensal com o aluguel por temporada. Destinado a variados tipos de público
o empreendimento possui áreas privativas de 17m2 até 44m2 e espaços compartilhados de
coworking, academia, entre outros. Devido sua localização ele foi considerado pela
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Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário no Estado do Paraná
(ADEMI-PR) o imóvel do ano, a incorporadora trouxe um novo estilo e novas possibilidades
para o mercado curitibano, o que implica também no consumo direto do município
(EMPREENDIMENTO..., 2019). Sobre o empreendimento comenta o entrevistado D,

[...] o All You Ned, é um empreendimento voltado pra isso, pra short stay, pra
locação de curta temporada ou pra morar, então tu pode morar, mas tem que saber
que ali vai ter vai funciona praticamente como um hotel (ENTREVISTADO D)

Sobre as especificidades oferecidas ao usuário, os entrevistados apontam ser o
diferencial em algumas transações,

[...] antigamente o que o cliente queria saber, há de um bom banho, de um bom café,
um quarto com som legal, bacana, mas hoje a gente tem pesquisa aí, inclusive uma
empresa daqui a Mapie que entende muito dessa parte aí de tendências, hoje o que
mais importa para o cliente é a internet [...] Tem que pensar daí, depois tem cama,
banho, café da manhã, serviço, na recepção principalmente [...] (ENTREVISTADO
A – rede hoteleira)
[...] eu acho que a atenção no durante acho que é o mais crucial pra pessoa gostar e
retornar, e avaliar bem, dizer não a pessoal presta um serviço bacana [...] três coisas
são cruciais num apartamento desse, banho de qualidade, tem que ter um banho
bom, uma cama de qualidade, tem que ter uma cama boa e internet, isso é condição
“sine qua non” pra qualquer viajante [...] (ENTREVISTADO D - Airbnb)

No que diz respeito aos aplicativos de transporte, hoje a Uber oferece as seguintes
categorias: UberX, UberJuntos, UberSelect, UberBlack, Uber Bicicletas, Uber Lux, Uber
Flash, Uber Patinetes, Uber Auto e Uber Air, e estão disponíveis de acordo com cada cidade.
A Uber também conta com o serviço de entrega da Uber Eats e os serviços direcionados para
às empresas (UBER, 2019).
As opções de categorias mais caras hoje são o Uber Select e o Black, que remonta ao
seu lançamento no Brasil em 2014 e são constituídas apenas por carros pretos, sedã e com
bancos de couro. A categoria mais econômica da Uber é a opção Uber Juntos, na qual você
divide a corrida com outras pessoas que estejam mais ou menos no mesmo trajeto, em média
ela custa 35% menos do que a categoria mais utilizada que é a UberX, muitas pessoas
utilizam devido ao menor custo, no entanto ela pode não oferecer as mesmas comodidades
como ficar exatamente onde gostaria, demorar mais, além de viajar com pessoas
desconhecidas o que remete à própria segurança (MAROS, 2018; PASSAGEIRO..., 2019).
As novas e recentes funcionalidades do aplicativo Uber permitem que o usuário
solicite uma categoria ‘sem conversas’ com o motorista, com escolha da temperatura do ar
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condicionado, carros mais novos e que possuam espaço extra entre as pernas, A Uber Comfort
foi lançada como substituta do UberSelect e terá suas funcionalidades implementadas também
no UberBlack. Esta opção é mais cara que o UberX e os motoristas possuem uma avaliação
média de acordo com cada cidade, a opção foi adotada pela empresa após retorno de usuários
(LOPES, 2019; PASSAGEIRO..., 2019).
Em Curitiba e região, a frota de táxis possui 19 veiculos adaptados para portadores de
necessidades especiais e cadeirantes, serviço que está disponível desde 2014. Esta é uma
reclamação em relação aos aplicativos já que não há informações que disponibilizem o
serviço adaptado, os taxistas são treinados e capacitados nesta função para atender a este
público com segurança e evitar lesões permitindo mobilidade a estes passageiros (LOPES,
2019). A experiência dos motoristas de táxi nestas situações é salientada também pelos
gestores da área como diferencial dos serviços.
Além desse serviço, os táxis também oferecem os carros executivos, o entrevistado G
explica “tem a frota tem carros executivos que são caracterizados, a indumentária do condutor
é obrigatório uso de terno, gravata, então tem um serviço diferenciado também nisso aí [...]”.
Outra condição ofertada são os veículos específicos para levar os pets, o entrevistado
G comenta “[...] a pessoa pode já quando contrata o serviço, já informar que tem um pet pra
leva, que o pessoal já vai preparado pra fazer o transporte [...]”.
No caso da especificidade de ativos humanos pode-se levar em consideração a
experiência e o diferencial que pode ser ofertado na interação direta entre provedores e
usuários.
A plataforma da Airbnb (2020) oferece em seus serviços tradução direta das
mensagens enviadas de acordo com o idioma selecionado no perfil do usuário e do anfitrião,
desta forma a comunicação não se torna uma dificuldade para a transação, o entrevistado E
comenta que a comunicação em língua estrangeira não é uma barreira e nem uma exigência
seja para os hotéis ou para os anfitriões da Airbnb “[...] eu já tive hóspedes chineses, hóspedes
israelentes, maior parte das pessoas fala inglês ou espanhol ou francês, então a língua
principalmente com os aplicativos, o Airbnb ele mesmo traduz as conversas então [...] a
língua hoje eu não considero uma barreira [...]”. Esse ponto também é evidenciado pelo
entrevistado C “pelo padrão do hotel não se exige assim que há tem que ter lá o recepcionista
bilíngue, mas você tendo é uma facilidade”.
Os hotéis oferecem padronização já conhecida pelos hóspedes, principalmente nas
suas acomodações (HENTEN; WINDEKILDE, 2015). Este é um dos maiores diferenciais
quando comparado à plataforma. Dentro da Airbnb, alguns anfitriões oferecem um certo
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padrão em algumas atividades, como ela salienta em seu website, os anfitriões são
classificados em host e superhost. Os superhosts são os anfitriões com mais experiência na
plataforma e que recebem um selo ao serem contemplados com esse status, a atividade do
programa é verificada quatro vezes no ano, o entrevistado E acrescenta,

[...] dentro do Airbnb quando eles iniciaram eles não tinham uma padronização, eu
descobri isso em 2015 quando eu fui pra um evento do Airbnb em Paris na França
[...] um hoteliê que saiu da indústria os caras do Airbnb compraram ele a preço de
ouro e botaram ele dentro da empresa, e a primeiras coisa que ele fez foi trazer
padronização que era justamente isso. Então o superhost ele foi criado pra você ter
alguns parâmetros de nota de limpeza, tempo de resposta, de comunicação, se
cancela ou num cancela a reserva, então eles buscaram alguns parâmetros pra que
você tenha um atendimento mínimo e que esse atendimento mínimo seja de
qualidade. Então é o que eu sempre falo pras pessoas, superhost não vai dar
problema? Vai, mas a probabilidade de você pegar um superhost dar problema e ele
resolver, é muito mais alta do que você pegar uma pessoa que não é [...] o superhost
ele traz essa padronização, pro hóspede a gente olhando do ponto de vista do
hóspede. Olhando sobre a ótica do anfitrião, do host, o superhost te traz mais
visibilidade, mais segurança, te joga nas buscas mais pra cima, é um dos fatores que
te ajuda na busca (ENTREVISTADO E)

A experiência na transação torna-se essencial para que não ocorram problemas
transacionais, em muitas situações o conhecimento e a experiência poderão ser os
diferenciais.
[...] estrutura muitos hotéis têm, mas agora serviço, é o diferencial, é sempre o que
as pessoas valorizam, a forma que elas são tratadas, a forma que elas são recebidas e
principalmente como elas tem as situações delas de dia a dia resolvidas
(ENTREVISTADO B – rede hoteleira)
Eu gosto muito de trabalhar experiência, como diferencial, porque quando você
trabalha experiência é algo que você não consegue, que a pessoa não consegue
comparar com o concorrente [...] eu comecei a perceber, que se eu desse as dicas que
estavam nas revistas ou pelo whatsapp ou por voz e fosse extremamente pontual
nelas, aquilo era uma experiência única [...] quando você consegue entregar a
experiência, uma experiência que a percepção do outro lado seja única, você tá
entregando um valor que não é, que não dá por preço, não dá pra comparar por
qualidade, você sai do commoditie de só entregar um imóvel (ENTREVISTADO E Airbnb)
[...] quando você vai viajar ela inicia no momento que você diz: Eu quero viajar, a
parir desse momento você está na jornada do viajante [...] No Airbnb a gente opera
num pedacinho da jornada do viajante, então em dois momentos, num primeiro
momento que a pessoa ta lá longe decidindo se vai viajar ou não, ou decidiu que já
que vai viajar na verdade, e que ela já tá procurando o local pra ficar, esse é o
primeiro ponto de contato que a gente tem com o hóspede [...] pra mim e na minha
experiência o ponto mais crítico dessa operação de Airbnb são as doze horas antes
da pessoa coloca a chave na fechadura do teu imóvel, e as doze horas depois da
pessoa ter entrado no imóvel, durante essas vinte e quatro horas você pode fazer
tudo errado, se você cuida dessas vinte e quatro horas com maestria, tudo se conserta
[...] é isso que eu forneço né, eu transformo expectativa da pessoa, eu adequo
expectativa da pessoa à realidade que eu tenho, é isso que um bom anfitrião faz [...]
eu diria que essas vinte e quatro horas são vitais, se você fosse fazer tudo errado e
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precisa fazer só alguma coisa certa eu diria – faz essas vinte e quatro horas muito
certo, porque todo o resto você consegue adequar (ENTREVISTADO E - Airbnb)

As especificidades de ativos humanos também estão relacionadas com a faixa etária de
utilização e prestação dos serviços. Os gestores reforçam que mesmo que a Airbnb tenha
causado um pequeno incômodo, o foco ainda é o público corporativo, por isso em alguns
momentos a preocupação maior é em relação a competição com os outros hotéis e não
necessariamente com a plataforma.
De acordo com dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas Abracorp, o segmento de turismo registrou crescimento de 9,5% em relação ao ano de 2018,
no qual o setor hoteleiro apresentou avanço de 21,9%, deste avanço destaca-se o segmento
corporativo. Segundo pesquisa da Demanda Internacional do MTur, Curitiba está entre os
cinco destinos mais procurados entre as capitais brasileiras para o turismo de negócios,
segundo principal motivo para vinda de turistas ao País em 2018.
Neste sentido, o entrevistado A salienta que os hotéis não vivem sem essas
negociações “[...] se alguém for lá e oferecer uma tarifa melhor, a empresa vai embora [...]
tem que fazer visita, hotel tem que visitar, não adianta querer esperar que o cliente bata na tua
porta, tem que tá na rua todo dia”. O entrevistado B acredita que contas corporativas trazem
maior visibilidade aos negócios e destaca a importância de prestar um bom serviço.
[...] a gente tem contas corporativas colchões e nós temos conta por visibilidade
também, então, por exemplo, contas com produtoras, contas com agências que
trazem artistas que trazem pessoas famosas, com tarifas baixas, mas que pra nós é
ótimo porque traz visibilidade ao hotel, então as pessoas que sempre vem a Curitiba
ficam no nosso hotel, time de futebol ficam no nosso hotel, então isso traz uma
visibilidade muito legal assim sabe, mas a gente vive de corporativo [...] é muito
difícil captar negócios, por isso que é tão importante diferenciar o serviço às vezes
sabe, porque aí você gasta muito pra captar um cliente e aí vem aqui dá uma coisa
errada com um colaborador de uma empresa dessas, é o suficiente pra você perder a
conta e eles irem pra outro hotel (ENTREVISTADO B)

Para os empresários das plataformas de curta temporada, não existe um público alvo
específico, visto que os motivos de viagem e hospedagem variam muito, conforme explica o
entrevistado D,
[...] eu não tenho um público alvo, eu já tentei direcionar a empresa pra que a gente
pegasse um público alvo, mas não dá [...] profissionais liberais e executivos que vem
à Curitiba, vem a trabalho, as pessoas que vem à trabalho, 35%. Estudantes que vêm
fazer pós-graduação alguma coisa, não estudante normal, de pós-graduação ou que
vem fazer uma principalemente em hospital ou fazer um treinamento específico,
35%. Pessoas que vem à tratamento pra Curitiba, aliás 30%, pessoal que vem à
tratamento pra Curitiba, 28% [..] E turismo mesmo pessoal há eu vou à turismo pra
Curitiba, 12%, é muito pouco. Então o que determino meu público foi as estatísticas
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mesmo, não tem como, a gente tem que direcionar pra isto e com base nisso é que eu
comecei a preparar os apartamentos também (ENTREVISTADO D)

O entrevistado E reforça que os jovens estão mais familiarizados com a plataforma, ele
acredita que o percentual do publico corporativo que se hospeda pela Airbnb é muito
pequeno,

[...] eu sinto isso, tecnologia hoje em dia, por mais simples que seja a gente sempre
começa a ter alguma dificuldade, então eu vejo que as pessoas com mais dificuldade
e até me coloco nessa linha divisória sabe, depois dos quarenta tem certa dificuldade
com algumas coisas de tecnologia, então quando a pessoa tá vindo a primeira vez no
Airbnb e é mais velha, você precisa orientar ela mais porque ela tem um pouco mais
de dificuldade, ela fica insegura [...] quando você pega uma pessoa mais jovem que
tá usando pela primeira vez a plataforma também, ela é mais adepta a essa
tecnologia sabe, as barreiras são menores [...] a rede hoteleira boa parte do
faturamento deles, são hóspedes corporativos. O Airbnb até tentou entrar na parte
corporativa, eu de vez em quando recebo alguns hóspedes corporativos, mas se eu
fosse colocar uma porcentagem aí bem grosso modo, os meus hóspedes corporativos
não dão 10% dos meus clientes (ENTREVISTADO E)

Na Airbnb de acordo com Trevisoli (2019) a faixa etária de mais de 1 milhão de
anfitriões da Airbnb no mundo é de pessoas com mais de 50 anos, sendo 400 mil acima dos
60, além disso mais da metade do total de anfitriões é do sexo feminino.
Já na plataforma Uber, a representatividade feminina é baixa. De um total de 600 mil
motoristas parceiros dirigindo pela Uber no Brasil, apenas 6% são mulheres, por esse motivo
a Uber tomou como iniciativa inédita no mundo a criação do programa “Elas na Direção” que
visa aumentar a participação feminina e garantir o empoderamento financeiro das condutoras.
O programa foi disponibilizado em 08 de novembro de 2019 para iniciar as atividades em três
cidades do Brasil: Campinas, Fortaleza e Curitiba (MAROS, 2019; MOTORISTA
MULHER..., 2019).
No U-Elas, as motoristas mulheres podem optar por corridas apenas com passageiras
mulheres e futuramente a idéia é expandir para que as passageiras também possam escolher
viajar apenas com motoristas do sexo feminino, a solitação não terá custo adicional e pode ser
habilitada ou desabilitada quando a motorista achar conveniente. Curitiba possui um número
de motoristas maior do que a média e atende aos requisitos de localização e tamanho que
poderão contribuir para o aprendizado do programa, para o ano de 2020 a ideia é expandir o
projeto para as demais cidades do Brasil (MAROS, 2019; MOTORISTA MULHER..., 2019).
Outras iniciativas que beneficiam as mulheres parceiras, envolvem a parceria da Uber
com a rede Mulher Empreendedora, que vai promover cursos online com o tema
empoderamento econômico e indicar rotas e horários que possam ser mais lucrativos à elas,
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buscando reduzir a diferença nos ganhos, nestas três cidades em atenção ao programa terão
redes de apoio (MOTORISTA MULHER..., 2019).
Recentemente também foi lançado o UberVip, um programa que conecta perfis de
motoristas e usuários mais bem avaliados da plataforma, o que proporciona maior segurança e
conforto, onde ambos são beneficiados. Para que um usuário possa ser Vip ele precisa
completar 20 viagens que podem incluir as solicitações de corridas ou pedidos pelo Uber Eats
dentro do período de um mês e ter uma avaliação mínima de 4,6 estrelas, com estes requisitos
ele entra automaticamente no programa que é mantido até as 23h59min do ultimo dia do mês
em que foi beneficiado (FERNANDES, 2019).
Fernandes (2019) explica que para os motoristas os critérios são diferenciados e
variam por cidade, em Curitiba a avaliação precia ser igual ou maior que 4,85 estrelas e o
motorista tem que ter completado 300 viagens no período. Para ambos a opção escolhida
quando contemplado deve ser a UberX Vip e para manter-se no programa ambos precisam
manter os requisitos para serem contemplados novamente no mês seguinte já que não são
cumulativos, os motoristas também possuem benefícios no programa Uber Pro.
No caso dos táxis, são enfatizados os serviços realizados por motoristas treinados e
principalmente a oferta de veículos para portadores de necessidades especiais, conforme
apresenta o entrevistado G “[...] como eu disse eles são pessoas treinadas, então no curso que
eles fazem eles tem um treinamento feito, direcionado a pessoa portadora deficiente,
portadora de necessidades especiais, e a frota de Curitiba conta com se eu não me engano são
vinte veículos que são adaptados [...]”.
Desta forma, os gestores defendem que as particularidades dos motoristas de táxi são
significativas para a transação, destaca o entrevistado F “[...] vários clientes nossos, quando
inicia o contato é a confiança. Nossa empresa tem quarenta e três anos no mercado, e tem o
vínculo, as famílias de Curitiba elas são usuárias e vai se passando de netos, geração pra
geração, já tem essa confiança na rádio táxi”. O entrevistado G salienta a qualidade do serviço
e o preço.
Olha, eu tenho notado que o mais importante pro usuário hoje é o preço, nós
observamos que muitas pessoas que foram pro aplicativo voltaram pro o serviço de
táxi por questão de segurança mesmo [...] Então em primeiro lugar eu diria o preço,
tem que ser mais competitivo empresa de táxi, mas muitas pessoas levam em
consideração a qualidade do serviço e a segurança, aí optam pelo serviço de táxi
(ENTREVISTADO G)

No que diz respeito aos táxis, o entrevistado F afirma que não há público específico
mas que os jovens preferem o aplicativo “[..] o que mais utiliza hoje é acima de cinquenta
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anos, de quarenta, acima de quarenta cinquenta anos [...] nós focamos nesse cliente que já é
nosso e estamos sempre em busca do cliente mais jovem que é o app”, o entrevistado G
complementa” [...] o táxi atende os locais que tem grande concentração de pessoas como os
shoppings, e ai não existe um público alvo, o público alvo é o publico consumidor de
shopping, o visitante de shopping, mas não existe um público alvo específico assim [...]”.
Conforme apontado por Balestrin e Arbage (2007) transações mais específicas
implicam maiores custos por isso elas devem estar aliadas à frequência com que ocorre a
transação. Em todos os casos analisados existem vários tipos de especificidade, exceto no
caso do público corporativo dos hotéis quando se conclui alto grau de dependência, que pode
acarretar maiores custos ou perda de lucratividade quando a frequência dimunui. Assim, os
eventos se tornam importantes, quando se tem possibilidades de lotar toda a capacidade
reduzindo os custos da operação.
O grau de uso citado por Campos (2013) pode estar relacionado à ociosidade dos bens,
o autor salienta que se trata de ativos que podem ser reempregados para outros fins, neste caso
as plataformas se encaixam já que inicialmente as propriedades e veículos não tinham essa
finalidade.
4.5.6 Confiança
Esta categoria teve como objetivo analisar como a confiança é estabelecida,
assegurada e avaliada nas transações. Mecanismos de confiança são aliados na redução da
incerteza da transação e dos riscos, com mecanismos seguros a probabilidade de ações
oportunistas é menor. A confiança gerada nas transações como afirma Jarillo (1988) promove
redução dos custos.
No Brasil, conforme pesquisa realizada pelo SPC Brasil e CNDL, de uma amostra de
607 consumidores brasileiros das capitais, 71% apontaram problemas por falta de confiança e
47% apontaram a falta de confiança como barreira para utilização da economia compartilhada
e das plataformas (CRUZ, 2017). No caso das plataformas, Belk (2014) e Costa, Fernandes e
Gonçalves (2017) observam que a confiança é estabelecida pelas próprias experiências e pela
frequência com que são efetuadas, não estão vinculadas a nenhum contrato específico como
normalmente seriam estabelecidas como garantia em outras transações.
Como afirmam Giddens (1991) e Simmel (2004) quando relacionada ao risco essa
confiança estabelecida entre as pessoas é primordial para a integração da sociedade. O
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entrevistado D observa que as plataformas passam por um período de transição até que sejam
aceitas pela sociedade,

[...] no início do Uber era mesma coisa, pô mais vou pegar o carro com quem não
conheço, vou pegar gente que não conheço no meu carro, sempre tem um receio,
sempre tem, mas é só aquela fase de transição que eu falo que é do impacto da
psicologia social, o psicossocial o apoio, olha eu nunca convivi com isso aí chega
algo novo, nossa como que eu faço, depois que começa a conviver aí se disseminam
(ENTREVISTADO D)

Até o início de 2016, de um total de 123 milhões de reservas efetuadas na Airbnb,
apenas 1% registrou algum problema, Gallagher (2018, p. 119) defende “coisas ruins
acontecem em hotéis também”. Por trás das transações da plataforma há uma equipe de mais
de 250 pessoas responsável pela confiança e segurança dos hóspedes e anfitriões, que buscam
identificar suspeitas e tentativas de fraudes por pessoas mal intencionadas (GALLAGHER,
2018).
Quando surgem as reclamações, outra equipe especializada cuida da verificação e
posicionamento num registro que é codificado e redirecionado o mais breve possível. Além
disso, a plataforma possui um sistema de reputação que serve para antecipar quaisquer
intenções de fraudes, já que as informações só podem ser compartilhadas após a reserva
efetuada e a avaliação somente após o pagamento da estadia. Países como os EUA
disponibilizam uma opção para anfitriões e hóspedes fecharem negócio somente entre pessoas
com identidade verificada (GALLAGHER, 2018).
Devido a acidentes e incidentes com hóspedes, a Airbnb se comprometeu a realizar até
o final do ano de 2020 a verificação dos mais de sete milhões de propriedades anunciadas na
plataforma, o objetivo é confirmar a veracidade de todas as informações publicadas como
fotos, endereços etc. Disponível nos EUA, durante o ano também será disponibilizado linha
direta 24 horas todos os dias da semana para todos os demais países. Além disso, desde
dezembro de 2019 estadias consideradas insatisfatórias poderão ser reembolsadas pela
empresa (AFP, 2019; CARVILLE, 2020).
O CEO da Airbnb, Brian Chesky, garante que a ação de verificação vai oferecer maior
segurança e tranquilidade aos hóspedes, já que cada propriedade verificada será identificada
com uma etiqueta no site (EFE, 2019). Após aquisição da empresa Trooly, de verificação de
antecedentes criminais, cogita-se a ativação de Inteligência Artificial a fim de verificar
identidades de hóspedes e anfitriões, perfis em redes sociais, envolvimento com drogas,
pornografia, questões psicológicas, informações pessoais como emprego e educação, entre
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outros. A ativação permitiria identificar riscos aos hóspedes, porém ainda não há confirmação
de que esta ativação ocorra (ROSA, 2020).
Neste sentido, os entrevistados reforçam a importância da transparência nas transações
via plataformas. O entrevistado F, gestor da área de transportes, enfatiza “[...] nosso lema é
confiança não se impõe se conquista [...]”.
O entrevistado E esclarece “[...] hoje em dia dentro do Airbnb você pode ser
coanfitrião, então é mais transparente essa relação, e assim várias empresas se apresentam
com um perfil profissional, o Airbnb ajudou isso pra gente conseguiu dar mais transparência
pra essa operação comercial [...]”, ele ainda complementa,

Eu acredito que a gente evoluiu pra que o traço confiança seja algo inerente das
pessoas, algumas pessoas exploram isso de uma forma ruim, e aí baixa a confiança
da sociedade, então você tem sociedades mais confiáveis e sociedades menos
confiáveis [...] sempre vai ter alguém, que é vai usar desse subterfúgio pra que, em
seu próprio benefício, existem sociedades que tem menos confiança, e aí você tem
que se precaver de alguma forma (ENTREVISTADO E)

A primeira subcategoria dentro da confiança, são os mecanismos de segurança.
Gallagher (2018) destaca que embora exista constante preocupação da Airbnb, garantir a
segurança é um desafio já que se trata do comportamento de anfitriões e hóspedes. Para os
gestores da rede hoteleira a segurança dos hóspedes é questionável nas plataformas. Eles
ressaltam que é difícil confiar nas plataformas e salientam os mecanismos de segurança dos
hotéis e a fiscalização exigida,

[...] não tem mais segurança aqui em Curitiba [...] tem câmeras aqui no hotel, no
estacionamento, no elevador, recepção, restaurante, mas daqui pra fora [...] isso eu
acho um grande problema também das plataformas, que eles alugam, quer entrar
entro, é menor, não querem saber [...] (ENTREVISTADO A)
[...] tem um segurança na recepção do hotel pronto pra qualquer enfim, atividade que
aconteça. Nossos andares são seguros por cartão magnético então, por exemplo, pra
pessoa ter acesso ao andar ela já tem que ter primeiro passado na recepção e pegado
o cartão magnético do seu apartamento, que na hora que ela entra no elevador se ela
apertar qualquer botão ela não tem acesso a nada, ela só vai ter acesso a partir do
momento que ela coloca o cartão magnético dentro do leitor, e aí o elevador só
permite que ela tenha acesso ao andar do apartamento dela [...] tem um circuito de
sete tvs gigantesco, então tem câmera em todos os lugares possíveis [...] as pessoas
precisam disso elas precisam se sentir seguras (ENTREVISTADO B)
[...] a infelicidade do acidente com o negócio do gás, do aquecedor lá, e aí não, acho
que foi meio abafado, mas eles falaram que a reserva foi pelo aplicativo, não sei o
que, e agora judicialmente quem que responde por isso, o aplicativo parece que
falou que não, que eles são um portal de divulgação, vamos dizer eles são a vitrine,
mas o produto lá o apartamento não é deles, ai tipo, é o dono, é o camarada que tem
o registro do imóvel que é o responsável, alguém vai ter, quatro morreram parece,
então tipo assim a diferença [...] o hotel ele é fiscalizado (ENTREVISTADO C)
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Conforme Gallagher (2018) justifica, desde 2014 após os casos de incidentes e mortes,
a Airbnb tornou a segurança prioridade. Para a indústria hoteleira esta é a principal alegação,
rigorosos padrões de segurança que são exigidos e dos quais os anfitriões não são obrigados a
atender.
A empresa defende que faz recomendações aos seus anfitriões para que mantenham
em perfeito funcionamento extintores e alarmes de incêndio, detector de monóxido de
carbono, que tenham um kit de primeiros socorros e que cuidem quanto a sinalizações de
áreas de risco, fios expostos e outras precauções, no entanto a garantia desses cumprimentos é
algo incontrolável pela empresa, portanto, ela atua para minimizar os riscos (GALLAGHER,
2018). Os anfitriões defendem a plataforma e seus mecanismos de segurança, como aponta o
entrevistado D “[...] no booking eu não vejo essa segurança”. Os entrevistados D e E
salientam que a transação é totalmente segura na Airbnb,
O Airbnb é extremamente seguro, primeiro porque funciona assim, quando a pessoa
reserva no Airbnb, a segurança é cem por cento. Ela vai reservar o apartamento, eu
que to locando o apartamento só vou receber o valor da reserva 48 horas depois que
ela entra no apartamento [...] é tanto seguro pra mim proprietário de apartamento
como quem pra quem tá locando o apartamento, então a pessoa loca, entra no
apartamento, vai vistoria o apartamento se não tiver de acordo com o que eu
coloquei no anúncio ela liga pro Airbnb, eles seguram o pagamento e ela sai do
apartamento, entendeu? Então é quase que impossível uma pessoa dá um golpe
dessa forma, porque eu só recebo o dinheiro 48 horas depois, é liberado pra mim. E
pra mim que também sou o proprietário a segurança é assim, a pessoa entra no
apartamento se ela quebra alguma coisa mesmo que ela esconda, eu faço o check-out
eu mando pro Airbnb eu tenho um seguro, ele paga um seguro pra qualquer dano no
apartamento e no prédio inclusive né. Então o Airbnb eu considero a plataforma
mais completa pra você trabalha com segurança, e até pra loca também
(ENTREVISTADO D)
[...] a plataforma ela tem alguns graus de segurança, uma das coisas principais que
faz eu gostar bastante do Airbnb, é a questão da transação financeira [...] o fator
financeiro é um fator que traz segurança. Quando a pessoa chega no meu imóvel, o
Airbnb vai me pagar um dia depois, por que ele faz isso? Porque o Airbnb também
não confia em mim, ele tá com aquele dinheiro daquela pessoa e aquela pessoa tem
que entrar no imóvel tem que saber que o imóvel existe que não é um golpe. Se for
um golpe a pessoa liga pro Airbnb e diz: – Olha, o apartamento do fulano aqui não
existe, o aibnb pega, bloqueia o dinheiro e não me paga, então ele tem alguns
mecanismos de confiança mas, eu acredito que é, isso não é uma coisa da plataforma
é uma coisa entre humanos, confiança ela existe, sempre existiu, quando você vai
num hotel né, você faz a reserva, você passa teu cartão de credito mas, quem garante
que aquela pessoa não tá usando um cartão de credito roubado ou uma identidade
falsa [...] o risco ele sempre vai existir, o que as plataformas fazem, o que a gente
faz, o que nós como pessoa fazemos é sempre minimizar ao máximo esse risco
(ENTREVISTADO E)

No aplicativo da Uber, os mecanismos de segurança envolvem o compartilhamento da
viagem, acompanhamento do trajeto, ligação direta do aplicativo para a polícia, equipe de
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suporte durante sete dias da semana e 24 horas por dia, bloqueio de viagens suspeitas ou mais
arriscadas para os motoristas, checagem de CPF do usuário no caso de pagamentos em
dinheiro, viagens registradas por GPS, seguro contra acidentes pessoais, checagem de
antecedentes criminais para ingressar na plataforma como parceiro (UBER, 2019).
Novas ferramentas de segurança têm sido testadas no Brasil e algumas
especificamente nas capitais brasileiras. A U-Ajuda permite que as ferramentas de segurança
sejam ativadas mais rapidamente no aplicativo, identifica paradas longas ou não previstas na
rota, os testes estão sendo realizados desde 21 de janeiro deste ano (NOVA FUNÇÃO...,
2020).
Junqueira (2018) observa que desde agosto de 2018 uma atualização do aplicativo
liberou como recurso de segurança o botão de pânico no aplicativo, este permite
compartilhamento em tempo real da corrida para cinco contatos de confiança, contato direto
com a polícia para identificação do motorista, além de localização e usuário que conecta a
central de segurança da Uber.
No entanto, segundo a União Nacional dos Motoristas de Aplicativos – UNMA, há
falta de assistência das plataformas em relação a segurança dos motoristas, desta forma,
motoristas realizaram protesto em maio de 2019 pedindo por mais segurança. Eles apontaram
que os cadastros de usuários são inseguros e o botão de pânico se torna inviável se precisar ser
acionado durante uma ocorrência de assalto (MOTORISTAS..., 2019; OLIVEIRA;
BARREIRO, 2019).
Por isso, em Curitiba os motoristas de aplicativos de Curitiba têm reivindicado para
maior segurança e vagas de embarque e desembarque específicas da rodoferroviária de
Curitiba, segundos representantes locais essas vagas serão estudadas (MOTORISTAS...,
2019).
Recentemente um dos últimos recursos implantados pela Uber é o envio de um código
numérico ao usuário, o código PIN é enviado ao usuário por código de texto e para que a
corrida seja iniciada ele precisa ser informado ao motorista, que aciona a opção U-código. A
nova medida tem como objetivo a garantia de identidade do usuário e evitar que motoristas
falsos atuem na plataforma, evitando assim casos de assédio e assaltos, por exemplo. Essa
mudança acontecerá de forma gradual no País (LOUREIRO, 2020; SENHA..., 2020).
Em relação a categoria Uber Juntos, por meio de abaixo assinado os motoristas de
Curitiba pediram a sua desativação para o município e região. Eles alegam que embora seja
mais barata essa modalidade é menos segura e se sentem vulneráveis, da mesma forma que
temem pela segurança dos passageiros. Por não entrar na tarifa dinâmica a opção não é
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rentável para os parceiros, a viagem é mais demorada e se torna perigosa já que não é possível
saber quem vai entrar no veículo. A Uber se posiciona a favor desta modalidade e nega que
existam transtornos (MAROS, 2018).
Em razão disso, o entrevistado G aponta, “[...] com o aplicativo você não tem a mesma
segurança, tanto que nós temos ocorrências diversas aí por todo o Brasil, com relação à
segurança do usuário [...]”, assim como a transação pelo Uber as associações também buscam
se precaver, conforme destaca “[...] o seguro específico pro serviço de táxi contra terceiros ou
contra para o passageiro assim não é exigido, mas as associações são muito organizadas e elas
tem o próprio seguro [...]”. Neste sentido, o entrevistado F também fundamenta,

[...] o cliente quer isso, ele quer quando ele chama, que a pessoa proporciona o
melhor trabalho, que aquela pessoa que vá conduzi-lo, conheça esses artifícios pra
tirar ele de um trânsito, pra ele não perder uma rodoviária, pra ele não perder uma
reunião, pra ele não perder uma audiência um vôo [...] a gente avançou na maioria,
em integração, treinamento, reciclagem, a gente vai sempre tentando atualizar,
fazendo vistoria nos carros, então essa metodologia é o dia a dia”
(ENTREVISTADO F)

A Urbs (2019) justifica que segurança é um dos motivos de implantar o aplicativo
único de táxis no município, gerando maior confiabilidade para o usuário e com isso o
aumento no número de corridas, colocando os táxis em posição competitiva com os
aplicativos.
A segunda subcategoria da confiança, diz respeito à reputação e avaliação. No caso
das plataformas a confiança é primordial para que as transações aconteçam, exige-se mais
confiança já que o outro lado envolve um desconhecido.
Nestes casos, a confiança se estabelece por acreditar numa experiência bem-sucedida
já que os meios permitem visualizar fotos, trocar mensagens diretas, avaliar as experiências e
ainda ter garantia em caso de danos ou problemas na transação, os autores definem esse
processo como príncipio da reciprocidade, no qual se acredita que há simetria de informações
e que os resultados serão satisfatórios para ambos, esse princípio é medido pelo sistema de
avaliações (COSTA; FERNANDES; GONÇALVES, 2017).
Soprana (2016) aponta que na Airbnb são mais de 40 ferramentas de segurança ativas,
os comentários dos anúncios são considerados moedas de reputação. Os comentários são
considerados também pelos meios tradicionais como forma de avaliação dos serviços
prestados, alguns ainda possuem avaliações internas, mas em sua maioria elas são fomentadas
nos sites e plataformas das OTAs. Os entrevistados foram questionados também como
procedem em casos de avaliações negativas para os hotéis, os entrevistados A e B explicam,
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[...] a gente tinha até agora avaliação no papel [...] mas da Booking se já tem um
parâmetro, e ali, ali se vê as coisas que acontecem [...] Agora com essa avaliação
que a gente contratou que não tá ainda funcionando, acho que mês que vem já deve
tá aqui, é (pausa), isso é um mais um plus que vai te dá um monte de coisa, daí ela
manda e-mail pro cliente com uma outra pesquisa a mais, é mais perguntas, é um
sisteminha muito legal [...] As avaliações a papel estão ali na recepção, então uma
vez por semana a gente tem uma reunião aqui em cima [...] daí a gente começa a ver
qual é o setor que tá mais problemático, qual é o setor que tá funcionando bem e a
gente vai tentando melhorar (ENTREVISTADO A)
A gente não fomenta nenhum tipo de avaliação que não seja TripAdvisor [...] todos
os tipos, hóspedes, pessoas que consomem em restaurantes, que vão no bar que vão
na boate, todo mundo que tem uma boa experiência aqui a gente fomenta pra avaliar
em TripAdivisor [...] primeiro a gente avalia muito o que a pessoa escreveu e se de
fato as coisas sucederam dessa forma, entende [...] A gente não vai conseguir
agradar cem por cento os nossos hóspedes, então a gente avalia qual a nossa taxa de
satisfação hoje, quantas reclamações a gente teve desses itens nos últimos meses,
nas últimas semanas. Foi mais de uma? Foram duas, três, cinco aí sim, a gente trata
pontualmente [...] se for algum problema pontual [...] a gente vai entender o porquê
aconteceu errado e como nós faremos diferente pra que não aconteça de novo
(ENTREVISTADO B)

O entrevistado D argumenta que em algumas situações não é possível atender a todas
as solicitações dos hóspedes da Airbnb, “[...] tem situações que a gente fala não tem como,
pode cancelar sua reserva, a gente devolve o seu dinheiro, mas isso a gente não vai fazer [...]”.
Dentro da plataforma as avaliações funcionam como um medidor de comportamentos,
no qual anfitriões são recompensados ao obter bom comportamento enquanto outros podem
ser punidos. Uma das questões que eleva o status do anfitrião é quando ele se torna um
superanfitrião, essa recompensa é significativa para sua visibilidade e como benefícios ele
também poderá participar de eventos específicos (GALLAGHER, 2018). Os itens avaliados
pelos hóspedes são exemplificados pelo entrevistado D,

[...] dentro da plataforma você tem itens pra avaliar, vai ser avaliado a limpeza do
apartamento você avalia o atendimento em si, a facilidade de fazer o check-in, como
é que foi, se você teve problema ou não, então tem vários itens, inclusive o custo
benefício, que é uma avaliação que eu já não acho muito correta [...] a gente é
avaliado pela localização do apartamento, do prédio, eu não tenho como eu acho
injusto porque às vezes me prejudica essa avaliação [...] desde o início do
atendimento, ele avaliam até a questão da comunicação se a gente teve resposta
rápida de algum problema e tal (ENTREVISTADO D)

Todos os anfitriões e hóspedes ao concluir sua estadia, são convidados a escrever uma
resenha avaliativa até 14 dias após o check-out, a fim de incentivar que os comentários sejam
imparciais e honestos, a publicação das avaliações só acontece após avaliação de ambos, que
também devem fornecer a avaliação por estrelas (AIRBNB, 2020). As avaliações concluem a
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transação e o entrevistado E defende que nem sempre elas são honestas por parte dos
hóspedes,

[...] algumas vezes são resenhas é vingativas, ou porque a pessoa reservou o
apartamento pra duas pessoas e trouxe quatro e você tá cobrando as duas pessoas
extras, e aí ela usa a resenha como forma de vingança porque, quis dar uma de
malandro e tá tendo que pagar o que é acordado, o que é correto [...] ou a pessoa
queria receber amigos no prédio, no apartamento, mas existem alguns condomínios
que não permite entrada e não permite aquilo, tá nas regras lá, há mas eu queria, e aí
acaba utilizando a resenha como forma de vingança [...] com o tempo você vai
ficando mais profissional e você consegue ter um pouco mais de distanciamento,
isso é bom, porque você não leva esse lado emocional pra operação, então você
consegue prestar um serviço muito bom, de uma forma mais ética e mais racional
possível [...] eu acho que a questão dos reviews funcionam é, de volta, gerenciar
expectativa [...] meu serviço, é o tempo todo você vive numa vidraça, porque é
aquele negócio, a partir do momento que eu errar, ou fizer alguma coisa errada,
desonesta, é uma vez só, eu perco toda a credibilidade (ENTREVISTADO E)

Na Uber o nível de qualidade também é medido por meio das avaliações mútuas, as
avaliações positivas indicam confiabilidade, já em casos de avaliações negativas as mesmas
são analisadas com maior atenção e o motorista pode ser até descredenciado, as avaliações são
medidas pelo número de estrelas (UBER, 2019). Os sistemas de avaliação são utilizados por
todas as plataformas de transporte por aplicativo, bem como a certidão de antecedentes
criminais para que possa se tornar um motorista parceiro (JUSTI, 2019).
As avaliações do serviço de táxi podem ocorrer via aplicativo ou por outros meios
como o atendimento ao consumidor via SAC, conforme explica o entrevistado F,

O app já disponibiliza. A pessoa pode tá fazendo o trajeto dela e tá avaliando o
motorista, no mesmo, ao mesmo tempo [...] a gente tem uma telefonista que faz o
setor de SAC, e ela faz todo dia aquela reclamação que teve uma reclamação, elogio
ou sugestões, a gente retorna a ligação e faz o acompanhamento diário com esses
clientes que teve algum tipo de problema ou algum elogio que tem que passar [...]
aqui a gente tem esse lado humano, que a pessoa pode vim aqui, bater na porta e a
gente tá aqui pra atender (ENTREVISTADO F)

O entrevistado G reforça que são poucas as reclamações e informa sobre outro meio de
avaliação do município para os serviços prestados nessa área,
[...] não acontece em cem por cento da frota, porque não é cem por cento da frota
que faz parte dessas associações. Estas associações elas têm esse controle de
qualidade, esse retorno aos clientes, a qualidade dá pra se medir pelo serviço 156,
porque quando acontece alguma coisa alguma insatisfação, as reclamações são feitas
pelo serviço 156 do município de Curitiba [...] todas as demandas do 156 são
repassadas pra Urbs [...] o número de ocorrências que tem no 156 não é muito
grande não (ENTREVISTADO G)
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Quando as avaliações são negativas por parte dos passageiros dos táxis, os gestores
buscam verificar e orientar, conforme explica o entrevistado F. O entrevistado G diz que a
qualidade dos serviços no atendimento às reclamações pode ser verificada pelo número de
ocorrências que são registradas,

[...] A gente faz a avaliação, se for de importância um pouco maior, a gente chama
de imediato a pessoa, se for o caso o motorista, se for o caso a gente entra em
contato com o cliente pra justificar o que aconteceu [...] às vezes a reclamação vem
pra gente transferir isso como uma orientação para o usuário, que é o que os apps
não fornecem e a gente fornece (ENTREVISTADO F)
[...] uma das formas é pelo número de ocorrências que acontece no serviço, que
existe num serviço e que não existe no outro [...] se você esquece um objeto num
táxi você vai recupera esse objeto, se você esquece esse objeto no Uber no aplicativo
não é certo que você vai recupera [...] você entra em contato com a empresa e a
empresa não te fornece informações (ENTREVISTADO G)

A confiança é considera moeda de troca nas transações online, neste sentido torna-se
relevante destacar que ela é capaz de influenciar as ações como destacaram Costa, Fernandes
e Gonçalvez (2017). O grau de informações obtidas pode gerar mais confiança na transação,
mas na medida em que se confia muito numa transação pode-se estar sujeito às ações
oportunistas por parte de um dos agentes, desta forma, os mecanismos de segurança e
avaliações são importantes em todas as transações que envolvem as plataformas ou os
modelos tradicionais.
4.5.7 Eficiência Econômica

Na sétima categoria, se buscou verificar como e quais custos estão envolvidos na
composição de preços, rentabilidade para provedores e usuários e fomento para a economia
local. Três subcategorias foram identificadas nesta análise: tributação e precificação,
rentabilidade e economia local.
Os impostos pagos pela rede hoteleira incidem sobre a receita total dos serviços, a
Airbnb paga impostos sobre a receita obtida pela empresa com a intermediação da transação,
provenientes das taxas cobradas do anfitrião e hóspede sobre os valores finais da reserva, a
diferença vai para o dono de imóvel que deve pagar se aplicável em cima das receitas como
pessoa física (ECONOMIA..., 2019).
Em relação ao custo para o usuário final, hóspede ou passageiro, todos os
entrevistados destacaram que a maior diferença na composição do custo se encontra nas
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tarifas e impostos que os modelos tradicionais pagam como ISS, por exemplo, e que não são
pagos diretamente pelas plataformas.
A seguir são apresentadas as considerações dos entrevistados em relação ao
questionamento sobre a diferença na composição de preços da transação, os gestores de hotéis
salientam que buscam pela igualdade de direitos. Para o entrevistado D, gestor da Airbnb, os
impostos pagos pela rede hoteleira não se aplicam aos negócios da plataforma.

[...] a ABIH e o FOHB tão fazendo um trabalho junto ao Câmara, que pra tentar
deixar a concorrência o mais próximo possível, que a gente paga um monte de taxa
aqui, vigilância sanitária, bombeiro, imposto, tem um monte de coisa, PIS, COFINS,
ISS [...] e eles não pagam vish nada né. Então é meio injusto [...] eu acho que
condições de concorrência tinha que ser igual, tinha que ser iguais, porque se não é
injusto né (ENTREVISTADO A)
É muito diferente né, não tem como a gente comparar. A gente tem uma gama de
impostos assim absurdo, a gente paga um monte de coisa sobre qualquer produto ou
serviço que a gente venda e a plataforma não, a plataforma tem enfim, um número
assim bem, bem baixo, então por isso que a gente não consegue competir com tarifa,
é muito difícil né [...] é desigual, é, mas elas têm um público deles e nós temos os
nossos. Então cada um no seu business (ENTREVISTADO B)
[...] só o que me chamou atenção é essa questão assim dessa, a mesma questão que
os hoteleiros levantaram, tipo assim há existe a plataforma tal, mas se ela
regularizada assim, essas pessoas que disponibilizam esses espaços lá, é como que
eles, eles tão pagando algum imposto, eles tão recebendo informalmente mesmo [...]
(ENTREVISTADO C)
[...] A grande discussão aqui é o imposto de turismo, a gente tem uma legislação, só
que nós não prestamos serviço de turismo [...] você está locando um apartamento
num condomínio de acordo com a lei tal, não temos serviço de hotelaria, eu não
presto esse serviço então eu não tenho que pagar um imposto de hotelaria, eu não
tenho um serviço de camareira, café da manhã [...] (ENTREVISTADO D)

No caso dos transportes, Garcel (2019) aponta que a inflação aliada ao aumento no
preço dos combustíveis e a tarifa variável das corridas, deixou motoristas insatisfeitos com os
ganhos. Em maio de 2019 motoristas de Curitiba organizaram protesto junto a outros
municípios, por melhores condições de trabalho e remuneração, segundo eles manter a
atividade tem sido inviável (GARCEL, 2019).
Muitos motoristas da Uber se formalizaram como Micro Empreendedor Individual MEI, no entanto, o governo busca por meio de um decreto formalizar que os motoristas façam
sua contribuição de INSS para ter direito às regras de aposentadoria da Previdência Social,
auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade e ainda auxílio-reclusão. As
empresas neste caso fariam acordos com a Dataprev para efeuar a validação, servidores
públicos pagam sobre a renda obtida pelo transporte de passageiros e se já contribuiem não
será necessário fazê-la duas vezes (RESENDE, 2019).
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No senado, tramita o Projeto de Lei (PL) 4.437/2019, que tem como objetivo
beneficiar os motoristas de aplicativos com no mínimo dois anos de atuação, para que possam
circular nas mesmas vias de táxis, usar estacionamentos públicos e privados e receber
isenções tributários relativos ao IPI para aquisição de novos veículos e de IOF nas operações
de financiamento (MOTORISTA DE UBER..., 2020).
Os gestores de táxi salientam que a diferença de pagamento de impostos é bem
significativa em relação às plataformas, e se posicionam contra os descontos de IPI para estes
motoristas de aplicativos,

[...] o motorista de táxi ele é dono do negócio dele, ele tem autorização então ele
paga a outorga que acho que é mil trezentos e cinquenta por ano, ele paga a
identificação dele, a licença cadastral de condutor, que é anual a renovação, então
ele paga isso também, ele paga uma taxa de gerenciamento pra Urbs que é anual
também [...] O motorista do aplicativo não tem despesa nenhuma, a despesa que ele
tem é com o próprio aplicativo [...] a despesa que tem com o município é somente a
empresa que paga pra utilização do viário, então essa competição é bem desleal eu
diria [...] ele tem esse custo da plotagem, da identificação do veículo, o taxímetro,
ele tem que paga a instalação, ele tem que paga a aferição do taxímetro, mas em
contrapartida ele tem o desconto do IPI, ele tem desconto do IPI que é um desconto
bom, é o que os aplicativos não têm e nem faz sentido ter porque são carros
particulares (ENTREVISTADO G)

O preço total de uma reserva na plataforma da Airbnb é determinado pelo preço por
noite definido pelo anfitrião e outras taxas ou custos como: taxa de serviço do airbnb, taxa de
limpeza, taxa de hóspede adicional, depósito de segurança – se aplicável, imposto sobre valor
agregado – IVA, JCT e GST – se aplicável, e impostos locais quando acordado entre a Airbnb
e governo naquela localidade específica (AIRBNB, 2020). Todos os custos ou maior parte
deles, exceto este último, geralmente compõem o custo final da reserva e quando não
compõem devem estar especificados no anúncio.
Os entrevistados foram questionados sobre a composição de preço das diárias da
plataforma Airbnb e responderam que, as taxas são cobradas tanto na plataforma quanto nas
OTAs no caso dos hotéis, porém na plataforma essa taxa atualmente é cobrada tanto para
anfitriões quanto para usuários.

[...] a composição da diária eu levo em consideração um custo fixo do apartamento,
água, luz, telefone, condomínio, com base nesses valores de custo fixo, a localização
do prédio, a gente vai colocar um valor de diária, então ele paga por dia [...] o custo
pra quem loca tem a taxa de administração, a taxa de limpeza que a pessoa pagar,
que quando sai tem que lavar e tirar toda a rouparia do apartamento, lavar, limpar o
apartamento e a diária em si [...] Pra mim, eu como anfitrião de apartamento eu pago
3%, você que loca pelo Airbnb ou qualquer outro locatário temporário, a taxa do
Airbnb varia de 6, se não me engano de 6 a 20%, vai depender do número de dias, o
Airbnb cobra taxa dos dois lados (ENTREVISTADO D)
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O Airbnb ele cobra uma taxa de 3% isso tá mudando, o Airbnb tá indo mais pra
cobrança de taxa de Booking que só cobra do proprietário, mas o Airbnb ele cobra
3% do proprietário e de 6 a 12% do hóspede, a gente nunca sabe exatamente, varia
de acordo de com a propriedade, a tarifa, a localização, a demanda, é uma caixa
preta ali, então assim o valor final de taxas dos dois lados aí vai ser entre 9 e 15%,
essa que é a margem. No Booking é mais simples, é de 15 a 20% dependendo do
plano que você escolhe, no Tripadvisor também, então é um pouco mais claro isso
(ENTREVISTADO E)

Em relação aos descontos nas diárias, ao serem questionados os entrevistados disseram
que é opcional, mas que não recomendam que sejam concedidos sempre visto que não é
vantajoso para o anfitrião.

[...] eu cobro uma diária pra um hóspede, pra cada pessoa adicional eu tenho uma
sobre taxa [...] pra cada pessoa a mais é trinta e cinco reais [...] se eu colocar uma
pessoa só durante trinta dias e ainda e ainda der desconto [...] eu perco a
possibilidade é 60% das reservas, casal mais um, é 60%. Então pra quem trabalha
com short stay não é negócio locação de longo período. É o que acontece muito, há
vai vir uma família, são quatro pessoas que aí a diária ficaria duzentos reais, aí nesse
caso a gente pensar em dar um desconto [...] mas ao contrário não é muito vantajoso
não (ENTREVISTADO D)
[...] O desconto ele é sempre opcional, eu não gosto de trabalhar com desconto, que
daí volta ao que eu te falei, se o fato inicial se o fator número um da pessoa é
financeiro, normalmente é um hóspede que a dificuldade de expectativa versus
realidade pra adequar, vai ser maior do que um hóspede que tá procurando alguma
coisa específica [...] às vezes eu tenho imóveis que trabalham só com preço só pra eu
me lembra o quanto é difícil, o quanto é desgastante, é ter que fica adequando
expectativa de uma pessoa que tá indo só por preço, que o fator principal é preço
(ENTREVISTADO E)

Constatou-se que o preço das diárias não é comparativo entre hotéis e Airbnb, os
hotéis utilizam a taxa de ocupação como base para a precificação da tarifa e analisam como
está o preço médio do segmento, o entrevistado A explica,

[...] cada vez se tá aumentando tua ocupação se vai aumentando tarifa e ao contrário
se vai diminuindo ocupação se vai diminuindo tarifa. Aí se sabe que vai ter um
evento, sei lá cinco de novembro, então se vê quantas pessoas vai ter nesse evento,
três mil, há então a cidade vai encher [...] Então, a flutuação hoje não tem como ficar
fora, aumenta tua receita, bastante. Quando se tá numa época que você tá vazio se
abaixa tarifa até onde você achar que pode (ENTREVISTADO A)

Durante a transação não é somente o preço que está em avaliação, como salientado
por North (2006) os atributos de valor consistem em outros fatores. Neste sentido, o
entrevistado E argumenta que estes fatores podem ser determinantes na escolha do usuário,
por esse motivo o preço da tarifa praticado pelos hotéis não se torna comparativo na definição
da estadia para o anfitrião “[...] minha construção de preço não é comparativa com hotel, é
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quanto que custa aquela propriedade, quanto que ela tem que rentabilizar e em cima daquela
rentabilidade quanto que a gente tá fazendo pra mais ou pra menos, se dá pra aumentar se dá
pra diminuir, mas é outro caminho”. O entrevistado explica,
[...] o fator preço é o primeiro fator, ela normalmente ela quer o máximo pelo
mínimo, ela quer o serviço cinco estrelas pelos quarenta reais a diária, e aí se você
não fala nada aquela pessoa vem, paga os quarenta reais que ela queria, não tem o
atendimento cinco estrelas e te detona numa resenha porque foi muito ruim, mas não
foi muito ruim, simplesmente, em partes a culpa é do anfitrião que não conseguiu
que a expectativa era muito alta e que deveria baixar um pouco a expectativa
daquela pessoa [...] quando você consegue equalizar esses dois lados você tem uma
reserva, uma hospedagem perfeita, porque a pessoa chega lá e é realmente aquilo
que ela tava esperando, às vezes até um pouco a mais, mas você controlou a
expetativa da pessoa, esse é um grande valor (ENTREVISTADO E)

Nos táxis, geralmente o valor da corrida é calculado pelo taxímetro, um instrumento
padrão que leva em consideração tempo e percurso e que deve possuir o selo do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO. O taxímetro registra um valor
diferente quando está parado ou em movimento, além disso, os taxistas também trabalham
com as bandeiradas. Quando o passageiro entra no veículo o taxímetro é ligado e registra o
valor da bandeirada, na sequência o aparelho inicia a marcação do preço que equivale ao
tempo e quilometragem percorridos. Todas as tarifas são determinadas pelas prefeituras
municipais que também regulam este serviço, normalmente as bandeiras se diferem aos finais
de semana e feriados e em horários específicos em dias de semana (FIORIO, 2015). O
entrevistado F assegura que,

Os aplicativos muitos, não é profissão. Eles fazem um bico, então eles têm outra
renda, onde eles se sustentam, o taxista não. O taxista ele é profissão. Então, ele se
sustenta, ele sobrevive, ele paga médico, paga plano de saúde do serviço de táxi [...]
a carteira é diferenciada que hoje também tão pedindo para os aplicativos, a gente
sempre teve [...] a gente tem a instalação do taxímetro, compra de equipamento de
taxímetro, compra do carro, preparo do carro [...] entre eu tirar ela da concessionária
e preparar ela pra o uso me da autorização pra trabalhar, oito mil reais, pra ela estar
pronta pra trabalhar. Então tudo isso vai construindo aonde a gente não consiga
trabalhar talvez com o preço exatamente igual os apps, que eles pegam qualquer
carro, qualquer cor, qualquer ano e sai trabalhar, sem taxímetro, sem nada [...] o
nosso preço é a aferido pelo um órgão federal, enquanto que os apps é o que a
empresa achar que deve [...] nós pagamos hoje a outorga [...] a gente tem um custo
hoje de aproximadamente mi1 e seiscentos reais ano, mil e setecentos, né. A gente é
obrigado a pagar o INSS, vinte porcento (ENTREVISTADO F)

Na Uber, é cobrado um valor base inicialmente e a este valor é adicionado um custo
fixo, o valor por minuto conforme tempo/ duração da viagem e o valor por quilômetro
percorrido. Quando há alta demanda em uma determinada região o preço passa a ser calculado
com base na tarifa dinâmica. Cobranças extras como a de pedágio, se houver, são adicionadas
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ao final da corrida e em algumas cidades também incidem sobre o valor final impostos
municipais. Indiferente dos custos o valor estimado pode ser verificado antes da solicitação
pelo usuário (UBER, 2020). O entrevistado F afirma que quando ocorre tarifa dinâmica, os
preços ficam muito próximos ou mais caros às tarifas dos táxis “[...] eles têm a dinâmica onde
hora eles trabalham muito barato, hora eles trabalham três vezes, eles chegam a custar dez
vezes o valor do nosso trabalho em determinadas situações”.
Mannara (2017) explica que para economizar no uso dos aplicativos em horários de
pico em que a tarifa dinâmica sobe, podem ser utilizados alguns recursos como o
agendamento da corrida, o uso dos cupons de desconto, optar pelas categorias do Uber X ou
Uber Pool ou até mesmo o dividir a corrida ou optar pelo Uber Juntos. Cabe ressaltar que é
importante para o usuário entender o preço da dinâmica para saber em que momento solicitar
ou evitar contornos desnecessários do motorista ao pensar no trajeto a percorrer.
Como novidade na forma de pagamento, a Uber disponibilizou a opção pré-pago para
os usuários, que podem utilizar o boleto ou transferência bancária para obter créditos no
UberCash, os usuários que optarem por essa recarga poderão obter alguns descontos pelo seu
uso (UBER: PRÉ-PAGO..., 2020).
A Urbs (2019) destaca que o aplicativo único dos táxis oferece corridas via taxímetro
ou preço fixo, no taxímetro há descontos de até 40%, se optar pelo preço fixo o valor não é
alterado pelo trânsito ou tempo de deslocamento, neste não haverá tarifas dinâmicas e a
rentabilidade para o aplicativo será bem menor, de apenas 1,89%. As categorias ofertadas
serão o táxi normal, táxi executivo e táxi adaptado, o táxi executivo na cor preta é o único que
terá preço acima da categoria. Estarão disponíveis também taxistas mulheres e categoria da
SUV que se encaixa nos utilitários e o valor da bandeirada será opcional nas distâncias
menores de 1 km.
A segunda subcategoria discute a rentabilidade obtida com as atividades
provenientes dos aplicativos e dos serviços prestados pelos modelos tradicionais. Os
benefícios econômicos envolvidos nas plataformas são ressaltados por Henten e Windekilde
(2015) e Botsman e Rogers (2011) que salientam a necessidade econômica das pessoas e
oportunidade de monetizar seus ativos antes ociosos como um dos motivos que alavancou a
economia compartilhada.
Jankavski (2019) justifica que com o aumento do desemprego, o número de
trabalhadores autônomos que utilizam seus veículos e propriedades para gerar renda
aumentou consideravelmente. Desde 2014 cerca de 80% das ocupações foram criadas por
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conta própria, no entanto, a média de renda obtida com essas atividades representam 30% a
menos que a de um emprego formal.
Das cinco propriedades mais rentáveis da região de Curitiba, os quartos privativos
possuem uma receita estimada de aproximadamente R$ 20 mil/ ano, com diária média de R$
143. Já os quartos compartilhados que comportam três hóspedes, possuem receita estimada de
R$ 9,3 mil/ ano. Essas cinco propriedades faturaram entre R$ 73 a R$ 130 mil no ano de 2018
(FREITAS, 2019c).
Trevisoli (2019) salienta que desde a sua fundação a Airbnb gerou uma renda extra
para os anfitriões de US$ 65 milhões. No Brasil, de uma pesquisa realizada com 5.912
anfitriões, 76% afirmam obter renda extra com a atividade de locação por meio da plataforma
sendo este o principal motivo para que o imóvel seja disponibilizado. Maior parte destes cerca
de 55% utiliza esta renda para manter as despesas do imóvel em dia, para alguns anfitriões
brasileiros os ganhos representam 23% da renda familiar (EMPREENDIMENTO..., 2019;
MARCONDES, 2019; TREVISOLI, 2019). O entrevistado D salienta que é importante que os
anfitriões conheçam seus custos para que possam obter rentabilidade.

[...] eu presto essa assessoria sim, essa consultoria de como preparar o apartamento
com menor custo, menor investimento, pra ter um equilibrio com uma maior
rentabilidade, pra quem é proprietário [...] aí nós vamos falar de investimento, se a
pessoa for comparar o quanto ela receberia numa locação tradicional de imobiliária
no ano, fazendo uma média anual e comparar o quanto ela retiraria trabalhando com
short stay, num tem nem comparação, a distância é absurda, os apartamento dão três
vezes mais [...] não tem nem comparação a questão de rentabilidade locação
tradicional ou locação por diária, não tem nem como comparar (ENTREVISTADO
D)

O entrevistado E explica como funciona os seus ganhos pelas consultorias e
administração dos imóveis na plataforma como coanfitrião, “[...] eu só trabalho por
performance, é a forma que eu me sinto mais confortável. Então as minhas comissões variam
de 20 a 35%”, ele também salienta que dentro da Airbnb existem vários perfis de anfitriões
“[...] isso é uma coisa relativamente comum no meio, tem o investidor pequenininho, tem a
pessoa que não vislumbrava, tinha o imóvel mas não vislumbrava isso e tem essa pessoa que
sempre viveu de renda imobiliária [...]”.

[...] o Airbnb é uma coisa que pra mim é um negócio, pra algumas pessoas é um
negócio secundário e pra outras é um negócio temporário, é muito bacana de ver
isso o Airbnb como um negócio temporário [...] o Airbnb ele te proporciona isso,
você ter essa renda né, conseguir ter uma renda pra sobreviver com menos tempo de
trabalho [...] é uma coisa que eu nunca imaginei, usar Airbnb temporariamente pra
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ter uma tranquilidade financeira pra poder estudar, eu achei muito bacana
(ENTREVISTADO E)
Tem, tem cliente meu, que vira pra mim e diz: Eu não quero ter lucro [...] eu quero
que você pague as minhas contas e bloqueie o calendário, eu chego a ter esse tipo
extremo de proprietário né. E tem o proprietário que ele quer só fazer com que as
despesas sejam pagas, e de repente percebe que aquilo lá começou a gerar renda pra
ele, começou a gerar dinheiro na operação que é muito mais do que ele imaginava,
então esse é o perfil de imóvel de praia [...] Tem, os clientes que são super
investidores mesmo, que fazem a conta de quanto aquele imóvel rentabiliza como
uma aplicação, e aí esses clientes eles sabem o quanto eles tem que ganhar por mês
[...] se você pegar o ganho e anualizar, o ganho mensal e anualiza ele, você vê que é
um mito esse negócio de o imóvel vai ficar desocupado, se você pega lá durante um
ano vê que doze meses o imóvel tem ocupação, vai ter meses que vai ter um pouco
mais um pouco menos, mas na média você vai faturar mais que um aluguel mensal
[...] pra esse perfil mais conservador o Airbnb acaba não funcionando
(ENTREVISTADO E)

Trevisoli (2018) destaca que as parcerias como a da Airbnb com a Omnibees são
oportunidades para que hotéis boutiques e pousadas possam incrementar suas receitas, o custo
é relativamente baixo e a visibilidade maior.
Em relação à Uber, desde julho de 2017 a plataforma incorporou o sistema de gorjeta
integrada ao aplicativo, com a finalidade de proporcionar um valor extra como recompensa
aos motoristas pelo serviço prestado, a expectativa é que as retribuições sejam de 15 a 20% do
valor total da corrida, aumentando os ganhos dos parceiros (BLOOMBERG, 2019b).
Os motoristas da Uber são remunerados de acordo com a frequência com que dirigem
em cima do valor base, tempo e distância percorridos, interfere também sobre os ganhos o
preço dinâmico, as promoções e as gorjetas recebidas nas transações. Os valores também
variam por cidade e de acordo com as estratégias utilizada por cada motorista. Os ganhos em
média ficam próximos de R$ 100/ dia em 04 horas trabalhadas, mas se a carga for em média
06 a horas diárias os ganhos podem girar entre R$ 120 e R$ 180 e ultrapassar R$ 250/ dia
para cargas maiores (UBER, 2020; UBER BRA, 2020)
Segundo dados do IBGE cerca de um milhão de motoristas atuam no Brasil pela
plataforma Uber. Em busca de melhores condições de remuneração, 17 mil motoristas
insatisfeitos com as novas formas de cobrança do aplicativo fizeram em protesto nomeado de
“Uber Off”, quando os aplicativos foram desligados impactando na tarifa dinâmica para quem
não aderiu à greve (OLIVEIRA; BARREIRO, 2019).
Para os taxistas os ganhos se diferem quando são motoristas auxiliares, que pagam
diária ao proprietário do veículo que varia entre R$ 80 e R$ 120, ou quando são autorizatários
(donos das placas). Os custos de entrada para os taxistas são maiores devido a todas as taxas e
cursos exigidos para operação e dos quais alguns são renovados anualmente, como é o caso da
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outorga e vistorias. Porém estes custos são embutidos nas tarifas ao usuário, para que o
motorista possa ser ressarcido de alguma forma (NUCADA, 2016).
Nucada (2016) também salienta que a filiação nas associações e intermediação dos
aplicativos interfere nos ganhos diários pois um percentual é cobrado. Com a entrada do Uber
e crise econômica os ganhos semanais que giravam em torno de R$ 1 caíram em média para
R$ 800, esses ganhos para os motoristas de aplicativos quando a plataforma surgiu em
Curitiba girava em torno de R$ 600 a R$ 750 semanais. Mas em ambos os serviços,
tradicionais ou plataformas, os motoristas são autônomos, quanto mais se roda mais se ganha,
portanto o lucro é variável. Para taxistas que são funcionários das associações, o salário é
fixo.
A terceira subcategoria diz respeito ao fomento da economia local. Os autores Santos
et al. (2017) chamam atenção para o impacto que as plataformas trouxeram para o turismo,
devido ao aumento de consumo local especialmente nos bairros em que as propriedades estão
localizadas.
O Brasil é representativo nos números da Airbnb, das 4,5 milhões de acomodações
que estão disponíveis no mundo inteiro 160 mil estão aqui no País. No ano de 2016 mais de
um milhão de hóspedes esteve no Brasil, segundo dados da Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas – FIPE considerando os gastos dos hóspedes e a renda dos anfitriões, o impacto
econômico gerado pela Airbnb foi de R$ 2,5 bi para a economia do país, aproximadamente
R$ 788 milhões a mais no PIB brasileiro do que se estivessem hospedados nos hotéis
(RIBEIRO, 2018; SALOMÃO, 2017). Cabe ressaltar que o setor hoteleiro injeta 3,3 bilhões
na economia brasileira a cada R$ 1 milhão de demanda no setor (JULIO, 2019).
Considerando pesquisa realizada pela Airbnb, numa amostra de 1.196 hóspedes que
viajaram pelo Brasil em 2018, o gasto médio diário foi de R$ 449/ dia sendo que 48% destes
gastos foram nos bairros, 90% dos anfitriões afirmou fazer recomendações que ajudam a
fomentar o comércio local (MARCONDES 2019; NÃO VAMOS..., 2019). O negócio da
Airbnb fomenta as comunidades e bairros, pois em sua maioria estão localizados fora dos
grandes centros comerciais das cidades (SANTOS, 2015).
Conforme estudo realizado pela Airbnb em janeiro de 2019, incluindo as refeições,
passeios e outros gastos de turistas, no ano de 2018 este impacto foi 92% maior que 2017,
totalizando mais de R$ 7,7 bilhões. No mundo, 30 países juntos injetaram mais de US$ 100
bilhões na economia e somente no segundo trimestre de 2019 a receita superou US$ 1 bi. Do
total de 191 países em que a Airbnb está presente, o Brasil ocupa a 13ª posição em impacto
econômico (AIRBNB DIZ..., 2019; EMPREENDIMENTO..., 2019; NÃO VAMOS..., 2019).
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Os turistas da plataforma gastam em média três vezes mais que os turistas que ficam
hospedados em hotéis, considerando a renda dos anfitriões, gastos com alimentação, compras,
passeios, atrações e transporte. Isso remete também ao maior tempo que estes hóspedes ficam
em seus destinos, além da geração de empregos (SALOMÃO, 2017).
Em Curitiba, o número de propriedades ofertadas na plataforma aumentou de 50 em
2016 para 2.218 em janeiro de 2019, estes movimentaram um total de R$ 2,6 milhões sendo a
melhor receita desde o ano de 2016 e o mês de janeiro o mais lucrativo, em fevereiro a receita
caiu para para quase R$ 2 milhões. Dos 2.218 imóveis 57% são relativos à locação de espaço
inteiro, a média de renda mensal para os anfitriões é de aproximadamente R$ 1.500 e nesta
estimativa R$ 120 a diária média (FREITAS, 2019a, 2019b). Os entrevistados D e E
acreditam que a Airbnb impacta positivamente nos bairros em que as propriedades estão
localizadas, eles citam exemplos,

[...] isso é muito bacana porque ela fomenta literalmente a economia local, porque o
cara que fica num condomínio, se a pessoa vai pra um hotel, no hotel ela tem tudo,
café da manhã, almoço tá tudo ali dentro. Quando eu loco um apartamento por short
stay num condomínio ela vai comer no bairro, ela vai saí há tem mercado perto ela
vai usar o mercado do bairro, ela vai usar o restaurante do bairro, a padaria do
bairro, noventa porcento faz isso [...] o short stay ela faz exatamente isso, ela
proporciona literalmente que a economia local ao redor daquele condomínio seja
fomentada. Tanto o dono de uma lojinha de artesanato, como o dono de uma
padaria, de um cafezinho, de um restaurante, uma lanchonete [...]
(ENTREVISTADO D)
[...] nesse condomínio na Vila Izabel, tanto quando eu comecei eu tinha dois
apartamentos nesse condomínio que eram meus, hoje eu tenho trinta apartamentos
num mesmo condomínio. Pelo fato de eu gerar um movimento grande, na frente do
condomínio abriu uma cafeteria vegana, aí tem um negócio de yakissoba, uma
comida árabe e um outro de hamburgueria artesanal e os caras se mantém
praticamente, eu tenho uma parceira com eles eles me dão voucher, eu deixo dentro
dos meus apartamentos, oh quem é meu cliente ainda ganha um desconto e vai lá,
entendeu, fomenta realmente a economia local [...] (ENTREVISTADO D)
[...] eu acho que a a grande atração desse tipo de de plataforma de market place, é
atrair um público pra um lugar que antes não existia [...] ele é muito mais amplo do
que, só onde o setor hoteleiro atua, porque o setor hoteleiro normalmente vai nos
melhores bairros, nos bairros mais centrais, e o Airbnb às vezes começa a deslocar
[...] é aí que eu vejo que a comunidade local é mais afetada, ela não é afetada tanto
onde existe hotel, já existe infraestrutura, mas em em locais mais residenciais com
comércios locais sabe, em que não tavam preparadas pra esse tipo de procura [...]
(ENTREVISTADO E)

O entrevistado C acredita que os hóspedes dos hotéis também contribuem
significativamente com a economia local da cidade, “[...] eu acho que no comércio impacta
bem, porque o pessoal almoçar na região, vão pra shopping, vão pra restaurante, vão pra
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barzinho, domingo vão pra aquela feirinha lá do Largo da Ordem [...] eles vão lá e voltam
carregados, é lembrancinha é não sei o que, tem um giro grande [...]”.
Considerando os resultados a nível mundial, a Uber registrou no primeiro tri de 2019 o
pior balanço trimentral da sua história. Seu prejuízo cerca de US$ 5 bi é cerca de 6 vezes
maior quando comprado ao ano anterior, parte se deve ao seu investimento em P&D cerca de
147%. O número de usuários ativos aumentou de 76 milhões em 2018 para 99 milhões em
2019 (UBER..., 2019).
O secretário de finanças de Curitiba salientou que ‘a atuação das plataformas na
cidade [Uber e outros aplicativos de transporte] rendera desde setembro de 2017
aproximadamente R$ 33 milhões’ (JUSTI, 2019). Sobre a operação dos aplicativos,
mensalmente são arrecadados cerca de R$ 2 milhões, considerando a Uber e 99, o valor
resultante das outorgas dos táxis é bem menor (CURITIBA..., 2020).
Sobre a contribuição local do serviço de táxis, o entrevistado F comentou que “[...] o
táxi gera em torno de cinco milhões em um ano, para o município”. O entrevistado G acredita
que o transporte não é um atrativo ao turismo, mas que se torna consequência devido ao fluxo
de viajantes “[...] a pessoa vem por turismo econômico, turismo comercial, vem fazer cursos
tem muitas atividades aqui em Curitiba, na região metropolitana e aí essas pessoas utilizam
transporte seja Uber, seja táxi ou seja o transporte coletivo”, ele explica como são destinados
esses recursos arrecadados com a atividade dos taxistas e destaca que o valor dos aplicativos
não paga a conta do município,
[...] todas as taxas que são pagas pelos taxistas, elas são da urbs, da secretaria de
transporte, então alguma parte é revertida no gerenciamento do serviço e o restante é
a própria empresa que fica. Os aplicativos recolhem um preço público pra secretaria
de finanças que, aonde aplica o dinheiro eu não sei nunca perguntei, mas eu só sei o
seguinte, que como eu citei pra você o número de passageiros diminuiu no
transporte coletivo, então o que eles arrecadam com o aplicativo e o que o município
subsidia o transporte coletivo é uma diferença de mais de trinta milhões de reais
(ENTREVISTADO G)

Segundo as Administradoras de Tecnologia em Transporte Compartilhado – ATTCs,
em Curitiba no primeiro quadrimestre de 2019 a arrecadação foi de R$ 6,55 milhões de taxa
referente ao preço público, indicando um aumento em relação ao ano de 2018. Os motoristas
de aplicativos rodaram cerca de 106 milhões de km no período considerado, a arrecadação
possui relação com esse percurso. O preço público é cobrado pela utilização da infraestrutura
de agentes privados no município, o total das arrecadações são significativamente superiores
aos R$ 4,5 milhões arrecadados no ano dos 3 mil taxistas atuantes, decorrente das outorgas e
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taxas de administração que somam de R$ 1.500 por taxista (APLICATIVOS..., 2019; FELIX,
2019).
[...] aqui em Curitiba é uma questão, é uma parte meio esquisita. Porque quem
normatizou os aplicativos foi a secretaria municipal de finanças [...] o que interessa a
secretaria municipal de finanças é a arrecadação que se tem em cima do transporte,
porque eles pagam um preço público, e esse preço público é o que fez com que a
secretaria de finanças normatizasse, o prefeito concordou, então são eles que
normatizam (ENTREVISTADO G)

Os resultados financeiros são gerados em função da frequência em que as transações
são efetuadas. Sendo assim, quanto maior a frequência melhor será a eficiência econômica
para a economia local e para os provedores, que poderão inclusive melhorar as tarifas
cobradas por cada transação. Parte disso, se deve ao comportamento social, já que como
salientam Habibi, Kim e Laroche (2013) alguns usuários costumam alternar o uso das
plataformas e dos modelos tradicionais.

4.5.8 Comportamento Social

A categoria comportamento social, buscou analisar o processo de mudança a partir do
surgimento das plataformas, os entrevistados foram questionados sobre as estratégias e
expectativas em relação ao setor. Neste sentido, as subcategorias que emergiram das
entrevistas foram classificadas em duas: tendências e expectativas do setor e estratégias de
atuação e expansão.
Todos sabem que com o passar dos anos, a tecnologia permitiu ao consumidor
experimentar novos modelos de negócios, no entanto, ainda existem públicos não favoráveis a
utilização das plataformas, geralmente a faixa etária a partir dos 40 que permanece resistentes
a acomodações ou caronas com pessoas desconhecidas. Muitos optaram pelas plataformas
após a recessão de 2008, quando as pessoas viram a necessidade de viagens e transporte mais
baratos e assim também viram uma oportunidade para gerar renda com suas propriedades e
seus veículos, vivenciaram experiências diferenciadas e perderam a confiança no governo,
buscando assim o empoderamento econômico (GALLAGHER, 2018).
A mudança de hábito das pessoas também será refletida diretamente na inflação, a
nova estrutura de cálculo do IPCA passa a considerar um total de 377 produtos e serviços, dos
quais entram para o cálculo preços por serviços de transporte por aplicativos e plataformas de
streaming musical, enquanto outros itens como assinatura de jornais e revelação de fotografia
não serão mais considerados. As mudanças visam tornar o cálculo mais fiel aos hábitos
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brasileiros, os transportes passam a responder por 20,8% do índice, o monitoramento dos
preços por aplicativo será de forma automática nas cidades analisadas (SENA, 2020; VEJA,
2019).
Conforme aponta Gallagher (2018) alguns executivos declaram que jamais apostariam
contra a Uber ou a Airbnb, a mudança é visível e a nova geração não possui os mesmos
medos e preconceitos, já nasceram e cresceram na era da internet e das novas tecnologias,
ficar num hotel pode parecer estranho pra eles tanto quanto ter que enfrentar uma fila de
banco, as plataformas entregam o que os consumidores querem e de forma muito rápida. Esse
motivo leva a pensar que elas serão cada vez mais comuns e atrativas.
Em 2015, a HomeAway adquiriu a Expedia pelo valor de US$ 3,9 bilhões,
acrescentando esta atividade em seus negócios, ou seja, há várias formas de pegar uma fatia
no ramo das acomodações alternativas. Há probabilidades de que futuramente os hotéis
estabeleçam parcerias para aderir aos aluguéis de curto prazo, analistas da indústria de
acomodações já trabalham em plataformas de marketing mais robustas que se aproximam da
Airbnb (FOHB, 2016; GALLAGHER, 2018; SANTOS, 2015).
Novas modalidade de hotéis estão emergindo baseados no conceito da Airbnb,
enquanto isso redes hoteleiras experimentam o mercado de curta temporada, como exemplo
da AccorHotels, que comprou a OneFineStay, plataforma de aluguéis de luxo de curto prazo
com mais de 2.500 inscrições. Desta forma a tendência é que aos poucos haja uma
interpenetração entre as plataformas de economia compartilhada, redes hoteleiras e OTAs, já
que a baixa comissão de 3% da Airbnb tem atraído algumas categorias de hotéis para o site e
as OTAs investindo neste tipo de negócio (FOHB, 2016; GALLAGHER, 2018; RIBEIRO,
2018; SANTOS, 2015)
Para os próximos dois anos os brasileiros que ainda não utilizam, afirmam estarem
dispostos a adotar as práticas da economia compartilhada, no que diz respeito as
acomodações, meios de transporte, consumo de alimentos, entre outros aplicativos diversos
que estão disponíveis (EMPREENDIMENTO..., 2019). Ou seja, em pouco tempo outros
setores serão impactos pelo uso da economia compartilhada, conforme destaca Santos (2015)
não se trata apenas da Airbnb, outras startups já estão ou logo surgirão no mercado de
acomodações, por isso a indústria hoteleira precisa investir em tecnologia, o mercado
continuará em constante transformação e não voltará ao seu estado anterior. Esta situação
também se estende a outros segmentos que precisarão reinventar seus negócios, como os
táxis.
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Os entrevistados foram questionados sobre as expectativas em relação aos setores, os
pontos principais foram em relação à igualdade de direitos para operar, investimentos em
estrutura e serviços, melhores resultados e inovações no mercado, como apresentam a seguir,
Igualdade, igualdade e condições de concorrência, é o principal. A gente sabe que
vai existir Airbnb daqui cinco, dez, quinze anos talvez surja até outras plataformas,
mas se você tiver uma igualdade de competição e concorrência, você tem que fazer o
melhor que se pode, e não tem como acabar com isso e a gente nem pensa em acabar
com isso [...] (ENTREVISTADO A)
[...] em hotelaria é um leão por dia assim, a gente nunca sabe como é que vai ser. A
perspectiva é melhor se a gente pega números de 2017, 2018, são taxas de ocupação
menores, mas mesmo assim, hotel pra se manter de pé de uma forma saudável
precisa de mais do que isso hoje sabe. Então, mas é imprevisível falar que o negócio
tá melhorando, que as pessoas acreditam mais, que o cenário econômico tá melhor, é
difícil, é difícil. É um leão por dia mesmo [...] aqui no mercado, por exemplo, têm
excelentes hotéis, prédios novos que foram recém-construídos e que são super mal
posicionados por conta de pessoas e administração que não vê como é importante
desenvolvimento e capital humano sabe. Então hoje a tendência maior é investir em
serviços do que em estrutura (ENTREVISTADO B)
[...] eu acho que é uma questão de adequação, eu acho que até os estilos dos hotéis
pra melhorar aí seus serviços, agregar mais, mais valor assim vamos dizer, é melhor
pro usuário no caso né porque ele vai ter mais opções, se fica no hotel, se fica num
apartamento, num albergue, são várias, na república, numa pensão, é um leque [...]
as expectativas desse ano agora pra cá são boas [...] o primeiro semestre de 2019 foi
meio oscilante, o segundo semestre já deu uma boa reagida, a gente tá mais otimista
(ENTREVISTADO C)

Após alguns anos de baixa, o ano de 2020 apresenta tendência de crescimento e
expansão para a hotelaria, com ótimos desempenhos nos indicadores de taxa de ocupação,
diária média e RevPar, o setor hoteleiro de Curitiba tem se destacado entre as quatro cidades
que apresentaram desempenho positivo e superaram as expectativas previstas. Serão cerca de
7 bilhões investidos em aproximadamente 177 novos hotéis e 25,9 mil UHs, dos quais 64%
são relativos a novos investimentos nas categorias de hotéis econômicos e supereconômicos,
sendo 50% destes rede nacional e a outra metade redes internacionais, cerca de 34% dos
novos investimentos serão nas capitais brasileiras (O QUE A HOTELARIA..., 2020).
Na cidade de Curitiba a previsão é de que sejam ofertados em 2020, um novo hotel e
140 UHs, o ambiente econômico está mais favorável e o mercado mais otimista, o que
demonstra crescimento e se torna um importante componente para a hotelaria, espera-se uma
taxa de ocupação de 66% para o ano de 2020 (OLIVEIRA, 2020).
Uma nova tendência de empreendimentos focados para a locação de curta duração está
inaugurando em Curitiba, focados num publico mais jovem os novos empreendimentos já
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contarão com serviços de automação e tecnologia inclusos no valor do condomínio, como por
exemplo, internet e tv a cabo (SARAIVA, 2018).
O crescimento e proliferação destes negócios permanecerão nos próximos anos,
poderão atingir outros setores como a saúde e serviços públicos trazendo novas implicações
para os negócios e sociedade, as estratégias anunciadas por estas empresas apontam para isso
(BARNETT; FAHY, 2017; BELK, 2014). O entrevistado D fala sobre os novos
empreendimentos e estratégias de expansão da Airbnb para o município, ele acredita que em
breve outros segmentos serão afetados de forma positiva ou negativa pelas pelos aplicativos e
que os hotéis precisarão se reinventar.
[...] O que vai acontecer são empreendimentos, que já tá acontecendo, eu acho até
que os hotéis porque eles não têm muita escolha, vão cair pra isso. Se constrói um
prédio com apartamento não quartos, que o foco do Airbnb o que as pessoas querem
locar é um apartamento completo, que eu possa fazer o que eu quiser lá dentro, não
um quarto com banheiro, esse é o grande diferencial do Airbnb. Então as
construtoras vão construir o prédio, vendem os apartamentos e já colocam uma
gestora, o apartamento é seu [...] vários empreendimentos que já tem, foram
lançados já pra entrega em 2020, 2021 [...] , é um condomínio com o mesmo nome
só que em bairros diferentes, voltado pra isso, esse vai ser o caminho
(ENTREVISTADO D)
[...] esse tipo de serviço que a gente presta esse tipo de movimento, gera impacto em
toda a economia entendeu [...] na minha opinião área alimentícia, transporte,
fomenta tudo [...] pode impactar inclusive na segurança pública, vai impacta na
sáude pública, vai impacta em muitas áreas porque imagina uma demanda de gente,
a rede hoteleira de Curitiba ela é muito ruim, e acho que é por isso que a gente não
tem tanto problema, porque a rede hoteleira de Curitiba ela não consegue atender em
períodos de picos, setenta porcento das pessoas que vêm pra Curitiba [...] o prédio
em si vai gerar uma economia toda diferenciada, são prédios construídos com esse
foco, vão ter lojas, cafeteria, mercado, é isso vai acabar virando um mini mundo [...]
o hotel vai não tem outro futuro pro hotelaria se não quebrar, e aí, quebra to dizendo
os pequenos hotéis, aí tem os grandes hotéis, aquelas que oferecem aquelas coisas
absurdas, esses ninguém vai mexer, esses não vão sofrer porque eles tem o público
alvo deles e o público alvo deles não vem pra apartamento de short stay, mas
noventa porcento faz, não adianta vai ter que se se modificar [...]
(ENTREVISTADO D)

No entanto, o entrevistado D diz que o mercado para as plataformas possui limitação,
por isso as grandes corporações vão se manter e as pequenas serão consumidas por estas “[...]
isso vai chegar uma hora que vai se estagnar, não vai se expandir muito e aí terão as
plataformas locais e regionais [...]”. O entrevistado E como gestor da Airbnb, acredita que em
pouco tempo os hotéis absorverão também os negócios de curta temporada, “[...] as grandes
redes hoteleiras do mundo já começaram a comprar, ou já começaram a absorver, essa cultura
de aluguel de casas”.
O transporte compartilhado possui tendências de crescimento, com o aplicativo único
dos táxis em Curitiba as mudanças poderão ser ainda mais significativas. No Paraná, dados de
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Denatran no período entre 2009 e 2018 demonstram queda de 34% nas novas habilitações
entre jovens com idade 18 e 21 anos, parte disso se deve ao uso de carros compartilhados em
Curitiba conforme destacado pela Uber. A forma de se locomover está mudando os meios de
transporte, a Uber acredita que futuramente patinetes e bicicletas terão mais espaço como
transporte público, assim como Uber e táxis poderão ser complementados com outras
inovações tecnológicas (FELIX, 2019).
Sendo assim, os entrevistados acreditam que a tendência para os taxistas, seja investir
nos aplicativos para manter os clientes, no entanto é necessário que sejam mais competitivos
no preço.
O táxi tem colegas que acham que vai acabar, não vai acabar. O táxi depende só do
táxi. Se ele tiver atendimento, qualidade no transporte, do motorista, não acaba.
Porque preço hoje a gente hoje está praticamente igualitário, com os apps. E a gente
tem qualidade que eles não têm, o que a gente tem que é capacidade técnica, de
cidade eles não têm [...] eu acho assim que, o táxi precisa cada vez mais se
profissionalizar, em termos de tecnologia pra poder se estabelecer de vez no
mercado e, tirar essa sombra de que um dia pode acabar (ENTREVISTADO F)
O aplicativo é o preço, o atrativo é o preço [...] o motorista de aplicativo é um
trabalho informal, ele não tem vínculo nenhum, é um trabalho informal. O táxi se
mantém pela qualidade, pela segurança, pela tradição do serviço de táxi, mas ele
precisa é ser mais competitivo com relação ao preço. Então os dois se mantém, vão
se manter, se bem que assim falando no futuro eu não sei se vai existir a profissão
motorista, os carros autônomos estão chegando [...] Eu acho que isso é uma
tendência, a tendência é que não exista, não tenha mais a chamada por telefone, seja
só por aplicativo mesmo [...] Se os taxistas tivessem um aplicativo único, com
certeza a agilidade do atendimento seria maior (ENTREVISTADO G)

Gallagher (2018, p. 19 - 20) destaca que indiferente do que venha a acontecer com a
indústria hoteleira, “a Airbnb já redefiniu a forma de viajar” e abriu um novo mercado de
acomodações alternativas, o próximo passo é a mudança na maneira de vivenciar os lugares
por meio das experiências.
No Airbnb Open de 2016 em Los Angeles, um novo projeto de expansão da Airbnb foi
anunciado. Um novo aplicativo vai envolver produtos de viagem, serviços e experiências,
sendo o elemento mais significativo o “Experiences”, o objetivo é que anfitriões ofereçam e
vaorizem suas expertises para que a experiência seja totalmente personalizada e única, 80%
da tarifa cobrada fica com o anfitrião e 20% para a plataforma, válidas para todo tipo de
experiência, como oferecer um turismo gastronômico ou uma tarde de escalada, por exemplo.
Chesky acredita que isso é único e talvez seja o diferencial em relação às outras plataformas
que não decolaram, talvez em outras pode ter faltando qualidade, comprometimento, podem
ter sido turísticas, mas não personalizadas e hiperlocais (GALLAGHER, 2018). Outras
estratégias de expansão da empresa estão elencadas no quadro 9.
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Quadro 9 - Estratégias de expansão Airbnb
ESTRATÉGIA

EM QUE CONSISTE

Experiences

A Experience Marketplace é liderada dentro da Airbnb por Joe Gebbia, o
desafio vem desde 2018 onde os fundadores idealizam transformar uma empresa
não apenas de um, mas de vários produtos e por isso desejam ir muito além da
acomodação, vendendo todo o resto da viagem onde a acomodação seja apenas
uma pequena parte do negócio (GALLAGHER, 2018).

Agência online

Para atrair a confiança dos investidores antes da IPO a empresa comprou a
HotelTonight, um site de reserva de acomodação que disponibiliza ofertas de
curta duração para hotéis boutique e outros independentes, o objetivo é ampliar
o leque de opções e tornar-se uma agência como as OTAs (ANTES DA IPO...,
2019)

Airbnb Luxe

A nova categoria ofertada desde junho de 2019 ainda não é muito conhecida, o
objetivo é ofertar espaços exclusivos como castelos, vilas inteiras, imóveis com
belas vistas classificados com cinco estrelas, que ofereçam serviços como
massagem e chefe de cozinha (AIRBNB, 2020)

Experiência com animais

Lançada recentemente, a iniciativa é apoiada pela World Animal Protection e
tem como objetivo melhor relacionar os seres humanos e a natureza com a ajuda
de anfitriões especializados para isso, trata-se de uma nova política de bem-estar
animal e envolve mais de 300 espécies de animais e 1000 experiências, as
rendas poderão ser revertidas para ONGs participantes do programa (LESNOK.
2019)

Setor de serviços voltado
para transportes

Não há previsão de estréia, mas o serviço consiste no desenvolvimento de
parcerias com empresas que atuem no setor de turismo ou transporte e poderão
ofertá-los pela Airbnb (KLEINA, 2019)

Doações para projetos
locais

Um total de US$ 100 milhões será doado com a finalidade de investir em
diversos projetos (CARVILLE, 2020)

Comitê de partes
interessadas

Em jan/20 a empresa divulgou métricas para verificação na qualidade do serviço
prestado, um comitê de stakeholders foi criado exclusivamente para garantir a
qualidade destes serviços, é um ação da nova governança estratégica da empresa
para a abertura de capital em 2020, a nova governança abrange também
sustentabilidade, diversidade e responsabilidade além da segurança (NOS
PREPARATIVOS..., 2020)

Stakeholder Day

Lançamento de novos eventos
PREPARATIVOS..., 2020)

Oferta Pública Inicial

Logo haverá uma abertura pública inicial, Chesky diz querer se tornar ‘Tier 1’
que assim como as demais que ele estudou vale centenas de bilhões de dólares e
não uma ‘Tier 2’ o que ela vale agora (GALLAGHER, 2018)

Outras estratégias/ Trips

Futuramente os idealizadores desejam expandir ainda mais a Airbnb, a
transformando numa plataforma que permita reservar ingressos para grandes
eventos, shows exclusivos da Airbnb, recomendações locais, aluguel de
equipamentos, transporte, conteúdo de viagens. O objetivo é revirar o turismo
convencional assim como fizeram com a hospitalidade, eles acreditam que as
experiências imersivas serão mais convincentes para vender viagens e quer que
no final toda e qualquer viagem pareça diferente. A Trips consiste numa
plataforma que segundo os sócios será muito maior e mais ampla que a que
existe hoje (GALLAGHER, 2018).
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Enquanto isso, o Booking teve como estratégia investir nas acomodações de curto
prazo, além de atender à indústria hoteleira agora a agência on-line permite que as pessoas
ofereçam suas casas (ANTES DA IPO..., 2019). Enquanto a Airbnb desenvolve seu programa
de “Superguest” a estratégia dos hotéis está sendo adaptar os seus programas de fidelidade
(MIRANDA, 2019).
Diante dessa realidade, os entrevistados foram questionados sobre as estratégias que
estão sendo tomadas para se manter no mercado ou se destacar frente aos aplicativos. O
entrevistado A aponta quais estratégias têm adotado, “[...] a nossa diária média caiu bastante,
então faz alguma coisa melhora check-in, faz promoção, dá um up grad no apartamento, que é
mais ou menos o que a gente pode fazer, dá cortesia de estacionamento, é isso que dá pra
trabalhar, muito mais não dá”. O entrevistado salienta que os hotéis precisam trabalhar um
novo conceito, mas acredita que tem espaço para ambos,

Tem que se reinventa cara sei lá, por exemplo, essa recepção já tá antiga, então hoje
o pessoal pega lá no Airbnb, ele que um negócio mais cool assim mais, a gente já tá
pensando em mudar. Restaurantes hoje dos hotéis novos que estão chegando não é
um restaurante fechado, já é integrado, a recepção, são coisas que vão mudando e o
pessoal vai gostando, no quarto não adianta mais ter aquele quarto padrão, formal, as
pessoas até os mais velhos querem mas o pessoal mais novo não quer isso, quer um
negócio mais limpo, mais cool, mais prático. Então os hotéis vão ter que mudar, os
novos já tão vindo com esse conceito diferente [...] eu acho que afetar afeta mas, eu
acho que cada um tem seu lugar e dá pra sobreviver. Que nem táxi, tem um monte
de Uber, mas tem táxi também (ENTREVISTADO A)

O entrevistado B salienta os investimentos na estrutura e na disponibilização de vários
serviços diferenciados dentro do hotel. Para ele não é viável disponibilizar anúncios pela
Airbnb, “[...] quando se coloca o hotel numa plataforma de Airbnb você tem que ter um preço
próximo pra conseguir combate porque as pessoas já vão com uma expectativa entende. Então
hoje não é viável pra gente, por tarifa e por volume”. Este entrevistado acredita que o público
da Airbnb é diferente, e que ao oferecer praticidade, serviços e estrutura, além de um preço na
média do mercado, eles estão sendo competitivos “[...] a gente quer realmente ser
diferenciado dos demais. Então a gente tá em busca desse posicionamento [...] investindo
muito em estrutura e nas pessoas que tocam essa estrutura aqui dentro”.
Para o entrevistado C pequenas mudanças nos serviços prestados pelos hotáis já se
tornam diferenciais para o cliente. Além disso, como anunciante na plataforma ele a considera
um meio a mais de divulgação e salienta o que considera importante,

[...] a gente tem sempre buscado melhorias [...] estamos abrindo mão do 0800 por
exemplo, a gente vai não faz mais sentido ter mais o 0800 no hotel porque a maioria
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das reservas são reservas online [...] via e-mail, ou as vezes via operadoras, vários
canais de reservas, então a gente foi mudando ao longo do tempo né, a gente usa um
sistema operacional de hotelaria bem, que nos atende bem, é bem eficiente [...] e a
gente também trabalha muito em cima de uma agenda de eventos
(ENTREVISTADO C)

É importante destacar que a Airbnb não está mais sozinha no mercado das
acomodações, assim como vários outros aplicativos locais Silveira (2019) destaca dois novos
aplicativos que foram lançados no mercado de Curitiba com opções diferenciadas, sem
precisar da burocracia dos contratos tradicionais as rivais da Aibnb e dos hotéis, a britânica
RoomGo e a curitibana ShortStay ganharam seus espaços na capital paranaense.
A ShortStay está focada no mercado de Curitiba e caracteriza-se como um mix entre
as imobiliárias tradicionais e a Airbnb, hoje possui 420 imóveis em sua listagem com uma
taxa de ocupação altíssima de 90%, sendo que 80% do tempo eles estão ocupados devido a
rapidez para efetuar a locação. O prazo mínimo é de 30 dias, mas este prazo pode ser
estendido, trata-se de imóveis padrão, em geral 80% estúdios e 60% voltado ao público de
negócios, ou seja, as empresas. A renda bruta mensal da ShortStay é de R$ 60 mil/ mês.
(SILVEIRA, 2019). A ShortStay pode se tornar competitiva para os hotéis devido ao
percentual que atinge do público corporativo.
Outra concorrente da Airbnb, a RoomGo chegou ao Brasil no ano de 2006, a
plataforma reúne quartos apenas e não moradias inteiras que pode ser de pessoas físicas ou
jurídicas, sua característica é a longa duração baseado num sistema parecido com a netflix,
que possui contas básicas e contas premium, 65% dos usuários da plataforma é de público
feminino e 60% dos usuários são jovens. No Paraná, estão disponíveis 881 quartos para as
127 mil contas de usuários cadastradas, sendo que a capital Curitiba possui 75 mil usuários
listados e 236 quartos ofertados (SILVEIRA, 2019).
Em relação ao transporte, outros planos e investimentos da Uber incluem um Centro
de Desenvolvimento Tecnológico na América Latina, sediado em São Paulo – SP com
objetivo de proporcionar mais mecanismos de segurança em tempo real e novos recursos no
aplicativo, no seu site a empresa declara, “a empresa ajuda a fortalecer a economia local e a
aprimorar a mobilidade urbana. E isso é só o começo. A Uber está repensando a forma como
as pessoas e coisas vão se mover de um lugar para o outro, com projetos de carros autônomos
e de veículos voadores” (UBER, 2019).
Como destacado por Moura (2019) startups como a Uber e a Cabify no Brasil
pretendem lançar em pouco tempo serviços que já funcionam como bicicletas e patinetes,
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outros deverão chegar aos poucos, mesmo empresas de transporte coletivo já se sentem
afetadas.
O lançamento do patinete eletrônico, o troco em crédito, a integração do transporte
público e o Uber Air são estratégias de expansão já em andamento para a Uber (UBER,
2019). Com o impacto dos aplicativos também no transporte público, a Urbs estuda em
Curitiba o ônibus por aplicativo que já funciona em outras cidades, a lógica seria a mesma dos
aplicativos, na qual o usuário solicita o veículo e se dirige a um ponto virtual, todas as
informações estariam disponíveis antes de entrar no veículo, segundo o presidente da Urbs
Ogeny Pedro Maya Neto ‘as tecnologias vieram para abrir o nosso olho e precisamos
modernizar o sistema’, a viabilidade desta categoria está sendo estudada e verificada
(RIBEIRO, 2019).
Por meio do decreto 1588/19, o prefeito de Curitiba prevê que sejam lançadas duas
novas modalidades de atendimento no aplicativo único de táxi, o táxi coletivo que poderá ser
acionado no aplicativo virtualmente ou pessoalmente, os valores podem ser tratados antes de
corrida, podem variar de acordo com embarque e desembarque dos passageiros e não podem
ser superiores ao valores do taxímetro. O táxi lotação consiste num serviço com rota
autorizada pela Urbs, esta categoria será ofertada em situações extraordinárias, os valores da
tarifa não considerarão taxímetro e serão determinados pela Urbs, o veículo terá validade
diária e os motoristas que desejarem atuar na categoria precisarão fazer um cadastro na Urbs e
obter um selo (URBS, 2019).
Os taxistas notaram a necessidade e já aderiram ao uso de aplicativos, em várias
cidades do Estado seguem o mesmo modelo das plataformas e disponibilizam carregadores,
balas etc., tudo para atrair público e oferecer competitividade (RESENDE, 2019). O novo
aplicativo único de táxis em Curitiba já possui mais de mil motoristas de táxis cadastrados do
total de 3,8 mil (URBS, 2019).
Além do aplicativo único de táxi em Curitiba, o prefeito anunciou ações que
beneficiam os motorista da categoria, como o parcelamento da licença em até dez vezes no
cartão de crédito para os taxistas e isenção de outorga para veículos elétricos, outros
benefícios incluem a validade diferenciada da carteira do condutor, novos pontos de táxi,
isenção do estacionamento rotativo, parcelamento de débitos junto a Urbs, flexibilização do
traje social como vestimenta, são ações tomadas pelo prefeito como forma de parear a disputa
com os aplicativos, esse é o quinto aplicativo específico do município de Curitiba no qual a
Urbs não terá nenhum ganho e nem custo com o serviço (URBS, 2019).

132

Os gestores de transporte acreditam que a chegada do aplicativo único de táxi poderá
ser um grande diferencial, gerando possibilidade de competição mais igualitária, eles
defendem que os aplicativos são a tendência e não tem como trabalhar sem eles.
Aproximadamente dez anos atrás, a gente já tinha o aplicativo via portal [...] Isso
funciona muito bem ainda. E, a gente já pensava sim, só que como a gente, na área
de taxi geralmente é associações, então tem suas limitações para desenvolvimento
[...] agora, com a chegada dos apps, a gente foi obrigado a dar um jeito e correr atrás
(ENTREVISTADO F)
[...] estamos na expectativa desse aplicativo único [...] é uma situação muito
interessante é um aplicativo que seria utilizado em qualquer cidade do Estado né,
começaria aqui pelo Estado. Ou seja, você é de Guarapuava tem o aplicativo lá você
chega aqui você chama pelo mesmo aplicativo e você vai ser atendido [...] tenta
igualar justamente essa plataforma, nós já temos aplicativos que igualam a
plataforma dela, do Uber, por exemplo, que é o mais utilizado, é o bombril dos
serviços de aplicativos. Mas a operação que é um pouco ainda complicada, não se
tem um investimento em cima disso. (ENTREVISTADO G)
Hoje nós temos aplicativos que eles mesmos gerenciam que é o Táxi10 aqui em
Curitiba, não tem muita adesão, mas eles tão operando, todas as centrais têm o seu
aplicativo [...] talvez seja em breve lançado uma cooperativa onde vai agregar os
taxistas e mais transportes enfim buscando essa oxigenação do serviço
(ENTREVISTADO G)

Como destacado por Belk (2014) as empresas que se adaptarem e considerarem as
plataformas da economia compartilhada como oportunidade ao invés de ameaça se
beneficiando da tecnologia, poderão apresentar expansão de mercado e alavancar o segmento
(BELK, 2014; HENTEN; WINDEKILDE, 2015).
Miranda (2019) aponta que a hotelaria passa pelas mesmas incertezas e tem a mesma
rivalidade encontrada entre ubers e taxistas, que acreditavam que a profissão poderia acabar,
no entanto, isso só fortaleceu e evoluiu o mercado. Neste sentido é provável que os modelos
tradicionais busquem estratégias que os mantenham no mercado, possibilitando a coexistência
com as plataformas.

4.5.9 Inter-relação entre as categorias e resultados

Neste item são apresentados os principais resultados obtidos por meio dos dados
primários e secundários, que constroem uma inter-relação entre as categorias de análise e
determinam de que forma estes resultados auxiliam na redução dos custos, por meio dos
mecanismos que permitem a coexistência dos modelos tradicionais e das plataformas Airbnb
e Uber com base na transação. Para melhor compreensão os resultados foram evidenciados no
quadro 10.
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Quadro 10 - Inter-relação entre as categorias e resultados
Categoria

Racionalidade
Limitada
Quanto menor a
racionalidade limitada
maior é a confiança e
menor a incerteza
Quanto menor a
racionalidade limitada
maior a eficiência
econômica

Mecanismos que permitem
coexistência/ De que forma?
Informações
- Hospedagem: Conhecimento em
relação às plataformas; Interação
direta; Informações disponíveis de
forma on-line.
- Transporte: Interação direta;
informações em tempo real aplicativos.

Tecnologia
- Hospedagem: Hotéis utilizam as
OTAs e alguns a Airbnb.
- Transporte: Taxistas utilizando
aplicativos/ Agilidade da informação.

Oportunismo
Quanto menor o
oportunismo maior a
confiança
Quanto menor o
oportunismo menor a
incerteza
Incerteza
Quanto maior a incerteza
menor a confiança
Quanto menor a
incerteza maior a
frequência

Frequência
Quanto maior a
frequência maior é a
confiança e a eficiência
econômica
Quanto maior a
frequência menor a
incerteza e oportunismo
Especificidade do ativo
Quanto maior a
especificidade menor é a
frequência

Ações oportunistas (fraudes, golpes,
enganação)
- Hospedagem: Anúncios falsos;
- Transporte: Transações fora da
plaforma/ informais; Tentativa de
roubo de dados.

Relação identificada
1. Sem necessidade de intermediação
redução de custos com equipes
comerciais;
2. Redução de custos com estrutura e
serviços;
3. A falta de clareza de informações
resulta em maiores custos;
4. Redução de custos relativos à busca,
contato e contratação.
1. A tecnologia permite maior acesso a
informações resultando em ganhos de
performance e alcance;
2. Redução nos custos de negociação,
operacionais, financeiros e relacionados a
comunicação entre os agentes da
transação;
3. Redução de custos com divulgação e
marketing
1. Transações informais sem registro
oferecem maiores custos;
2. Transações on-line têm registrado
maiores ocorrências de ações oportunistas
que resulta em maiores custos;
3. O conhecimento a experiência relativos
à transação evitam custos;
4. Os custos se potencializam na
ocorrência de oportunismo.

Impacto
- Hospedagem: Impacto difere
conforme categoria do hotel/ Algumas
categorias utilizam a Airbnb.
- Transporte: Impacto maior neste
segmento/ Migração de taxistas para
plataformas.

1. Hotéis podem reduzir custos ao
disponibilizar anúncios na plataforma;
2. A taxa de ocupação contribui para a
redução dos custos;
3. As plataformas oferecem menos custos
aos motoristas.

Regulamentação
- Hospedagem/ Transporte:
Estabelecimento de medidas
regulamentares/ condições igualitárias.

1. As taxas e impostos constituem maiores
custos para os modelos tradicionais.

Ocupação
- Hospedagem: Relativo a eventos de
lazer e corporativos para os hotéis;
Tarifa flutuante.
- Transporte: Contratos firmados.
Ociosidade
- Hospedagem/ Transporte: Bens
reempregados para outros fins.

Local
- Hospedagem: Bairros de localização/
Áreas estratégicas.
- Transporte: Experiência local cidade.

1. As parcerias podem resultar em custos
menores;
2. A taxa de ocupação pode influenciar
custos menores ou maiores.
1. A ociosidade gera maiores custos;
2. O redirecionamento dos bens ociosos
reduz custos.

1. A praça de localização contribui para
maiores ou menores custos;
2. A proximidade reduz custos para o
usuário.
Continua
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Categoria

Especificidade do ativo
Quanto maior a
especificidade maior a
confiança
Quanto maior
especificidade menor a
incerteza

Confiança
Quanto maior a
confiança menor a
incerteza
Quanto maior confiança
maior é a probabilidade
de oportunismo

Eficiência econômica
Quanto maior a
eficiência maior é a
frequência

Mecanismos que permitem coexistência/
De que forma?
Ativos físicos
- Hospedagem: Categorias diversas/
Aceitação de animais, café da manhã, oferta
de espaços diferenciados/ Diferenças nos
tipos e tamanho espaços ofertados.
- Transporte: Ambos trabalham com
categorias diversas/ Táxis oferecem alguns
serviços específicos que o Uber não oferece.
Ativos humanos
- Hospedagem: Tipo de público – hotéis
dependência corporativo/ atendimento
profissional;
- Transporte: Atendimento profissional.
Mecanismos de segurança
- Hospedagem: Registro na plataforma;
Pagamento após check-in; Gestão
profissional hotéis, exigência documentação;
Serviços de segurança profissional;
- Transporte: Táxis e Uber possuem seguros;
Táxis são motoristas profissionais;
Plataforma compartilhamento de viagem,
código numérico, botão pânico.
Reputação e avaliação
- Hospedagem/ Transporte: Ambos os
modelos nos dois casos disponibilizam
avaliações.
Tributação e precificação
- Hospedagem/ Transporte: Plataformas não
detêm ativos/ Pagamento de impostos e
taxas diferenciados.
Rentabilidade
- Hospedagem: Os ganhos são dependentes
da taxa de ocupação;
- Transporte: Ganhos diferem por categoria,
km, tempo, bandeiradas.
Economia local
- Hospedagem: Consumo em restaurantes,
bares, feiras etc.
- Transporte: locomoção à shoppings, festas
etc.

Relação identificada
1. Ativos específicos resultam maiores
custos;
2. Oferta de vários serviços resulta
maiores custos (contratação específica)
3. Padronizaçãopode resultar em
maiores ou menores custos.
1. A experiência contribui para
menores custos;
2. Especificidade do público alvo
resulta em maiores custos.
3.A falta de confiança torna-se uma
barreira na utilização das plataformas;
4.As plataformas dispõem de diversos
mecanismos de segurança na própria
plataforma que podem reduzir custos.

1.As avaliações on-line reduzem os
custos.
1. A exigência no pagamento de
impostos e taxas aumenta o custo;
2. O pagamento de comissões mais
altas para as OTAs aumenta o custo.
1. A inexistência de custos fixos reduz
o custo;
2. A tarifa dinâmica reduz custo para o
motorista, mas aumenta para o usuário.
1. O custo é menor para o usuário com
a possibilidade do consumo local;
2. Custos maiores para cobrir outros
segmentos afetados.

1. As novas tecnologias proporcionam
maior redução nos custos;
2. A utilização da plataforma reduz
custo aos hotéis que fazem adesão a
Comportamento social
ela.
O comportamento está
1. Redução de custos por meio de
Estratégias
relacionado de forma
adesão aos aplicativos;
- Hospedagem: Investimento em estrutura/
positiva e negativa a
2. A extinção de alguns canais de
Parcerias e disponibilidade de anúncios na
todas as outras
atendimento reduz custos operacionais
plataforma/ Novas modalidades de
categorias
e administrativos;
empreendimento.
3. Serviços terceirizados se
- Transporte: Aplicativo único dos táxis/
incorporados trazem redução de
Extinção de outros canais de atendimento.
custos.
Fonte: elabora pela autora a partir da teoria com base nos dados primários e secundários (2020)
Tendência e expectativas setor
- Hospedagem/ Transporte: Crescimento e
expansão das plataformas/ Capacidade de
adaptação indústrias existentes.
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A análise dos ativos tangíveis e intangíveis da empresa e as informações do ambiente
institucional são necessárias para tomada de decisão, como defende Williamson (1981) as
transações são adaptáveis para cada organização, assim elas se diferem em termos de custo e
eficiência. Desta forma, são elencados dois pressupostos comportamentais acerca dos agentes
que determinam como estas transações ocorrem, sendo a racionalidade limitada e
oportunismo e três atributos das transações que podem aferir maiores ou menores custos para
à transação, incerteza, frequência e especificidade do ativo.
Com base nestas variáveis determinadas por Williamson e nos elementos presentes nas
transações que envolvem a economia compartilhada, confiança, eficiência econômica e
comportamento social foram identificados 17 mecanismos responsáveis por maiores ou
menores custos nas transações e que em relação às plataformas digitais se diferem ou se
assemelham quando comparados aos modelos tradicionais dos hotéis e táxis.
➢ Mecanismos 1 e 2 - Informações e Tecnologia: Sem a necessidade de intermediação as
plataformas proporcionam redução de custos relativos à busca/ pesquisa, contato e
contratação, por não oferecer os mesmos serviços que a rede hoteleira os custos também são
reduzidos com estrutura e serviços. As informações em tempo real dos aplicativos
proporcionam agilidade às transações. Todas as transações analisadas em ambos os segmentos
contam com detalhamento de informações aos usuários, que por meio da tecnologia e acesso
de diferentes formas proporciona maior confiabilidade. O uso da tecnologia resulta em ganhos
relativos à divulgação e marketing, custos operacionais, de comunicação e negociação que
sem ela seriam mais onerosos. A rede hoteleira faz uso das agências on-line ou OTAs para
que possam obter maior alcance e visibilidade além de outras ferramentas, coisas que a
Airbnb oferece diretamente na plataforma e que resulta em custos diferenciados, já que as
comissões pagas para as agências são maiores. No segmento de transporte os taxistas
aderiram aos aplicativos próprios das associações e com isso a transação tem ficado mais
próxima a que é ofertada pela plataforma Uber, no entanto, nem todos os taxistas de Curitiba
são afiliados às associações.
➢ Mecanismo 3 - Ações oportunistas: O conhecimento relativo às operações e a experiência
dos gestores evitam custos desnecessários e ações oportunistas. Neste caso, se busca oferecer
o mesmo nível de informações a todos seja pelos sites, portais, telefone etc. Os resultados
apontam que anúncios falsos estão sendo disponibilizados em plataformas como a da Airbnb
em nome dos hotéis que não ofertam seus quartos pela plataforma, existe ofertas na
plataforma de conhecimento dos gestores de hotéis mas são relativas à anúncios de
investidores em sua maioria, ou no caso de alguns entrevistados elas de fato existem. No
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transporte foi identificado tentativas de fraude para roubo de dados por meio de mensagens de
texto em nome da plataforma Uber, outro ponto se refere a motoristas não credenciados na
plataforma que tentam aliciar usuários para que as solicitações sejam feitas fora da
plataforma, o que não é recomendado já que as orientações são de que as transações por
segurança sejam sempre efetuadas dentro das plataformas e que os usuários mantenham os
registros para eventuais necessidades. Em alguns casos apontados há ressarcimento por parte
da plataforma quando registradas no aplicativo, mas geralmente não são percebidas ou de
conhecimento dos usuários.
➢ Mecanismos 4 e 5 - Impacto e regulamentação: O impacto da Airbnb na rede hoteleira
de Curitiba se difere conforme a categoria do hotel, alguns hotéis fazem uso da plataforma
ofertando quartos pela plataforma o que contribui na redução de custos, nos transportes o
impacto foi maior, os custos se diferem bastante e alguns motoristas de táxi chegaram a
migrar para as plataformas. As taxas e impostos geram maiores custos para os modelos
tradicionais, por esse motivo em ambos os segmentos a busca é por condições igualitárias e
estabelecimento de medidas regulamentares. No caso dos transportes a Urbs responsável pelo
transporte de Curitiba já regulamentou várias medidas locais que exigem inclusive o cadastro
dos motoristas da Uber e de outros aplicativos.
➢ Mecanismos 6 e 7 - Ocupação e ociosidade: No caso da rede hoteleira eventos locais
possibilitam aos hotéis aumentar sua ocupação por isso estes hóspedes se tornam um público
alvo, bem como o público corporativo, os hotéis trabalham com tarifa flutuante por isso as
OTAs são importantes para manter os preços das tarifas em dia, desta forma os espaços
ofertados podem ficar ociosos por um tempo maior. As associações de táxi possuem contratos
firmados com empresas e trabalham com licitações, o que mantém os clientes fixos. Em
relação à ociosidade nota-se que que as plataformas oferecem menores custos com esses
ativos por enfatizar o reuso dos bens para outras finalidades, como os aluguéis de espaços
ociosos e a utilização de veículos próprios que antes estavam parados. A oferta de quartos
pelo Airbnb para os hotéis pode significar uma forma de redirecionar espaços ociosos que não
são reservados por outros meios.
➢ Mecanismos 8, 9 e 10 - Especificidades locais, físicas e de ativos humanos: Ativos e
serviços muito específicos podem significar maiores custos para a organização. As análises
apontaram que entre os hotéis e a Airbnb o maior diferencial se dá pela localização, visto que
os hotéis estão localizados geralmente em áreas mais centrais. A proximidade faz diferença
para o usuário na hora de decidir pela estadia. A questão padronização também se torna um
diferencial, já que os hotéis oferecem café da manhã, espaços internos, serviços de limpeza,
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aceitam animais de estimação etc., coisas que geralmente não são ofertadas nas estadias do
Airbnb, no entanto, a padronização e os serviços resultam em maiores custos. A plataforma
possui diferenciais ao oferecer espaços inteiros, mais amplos e com possibilidade de
acomodação para famílias inteiras ou grupos. Os transportes se diferenciam pelo
conhecimento local da cidade, já que os motoristas são profissionais e treinados para várias
situações. Embora a plataforma Uber também oferte o serviço por categorias, os táxis
oferecem comodidade e serviços diferenciados como táxis adaptados para portadores de
necessidades especiais, transporte específico para pets, que não são ofertados pela Uber. Em
relação aos ativos humanos destaca-se o profissionalismo dos hotéis e táxis, que nem sempre
pode ser encontrado nas plataformas, os modelos tradicionais podem contar com funcionários
treinados para os serviços, as plataformas não possuem vínculos empregatícios. A
especificidade no público alvo dos hotéis, mais especificamente público corporativo pode
resultar em maiores custos, pois geram alta dependência deste público.
➢ Mecanismos 11 e 12 - Segurança, reputação e avaliação: Devido ao desconhecimento
das transações, a falta de confiança torna-se uma barreira na utilização das plataformas,
especialmente dos mais idosos, no entanto, elas dispõem de vários mecanismos de segurança
para proteger as transações. Os hotéis oferecem uma gestão profissional e exigência de
documentação que não é garantida nas plataformas, também oferece serviços de segurança e
cumprem uma série de exigências regulamentares relacionadas à segurança. Os táxis
oferecem seguros e possuem licenças específicas relacionadas à segurança dos veículos. Nas
plataformas essa segurança é ofertada por meio do registro na própria plataforma, do
pagamento após check-in do usuário no caso da Airbnb e da segurança financeira feita dentro
da plataforma, embora os anfitriões sejam orientados a empresa não garante a funcionalidade
de outros sistemas de segurança. A Uber possui o registro na plataforma, seguro, entre outros
como compartilhamento da viagem, código numérico etc. Como similaridades todos
fomentam avaliações consideradas importantes como meio de segurança, boa parte das
avaliações dos hotéis é fomentada nas OTAS, sites, mas nos meios tradicionais ela ocorre
também via SAC, 0800, etc.
➢ Mecanismos 13, 14 e 15 – Tributação e precificação, rentabilidade e economia local: O
pagamento de impostos e taxas e custos fixos diferenciados das plataformas aponta uma
diferença significativa nos preços praticados nas transações entre os modelos tradicionais e as
plataformas. Os ganhos também são diferenciados visto que para a composição dos preços são
consideradas diferentes bases. Na hospedagem os gestores de ambos os casos enfatizaram que
os preços não são comparativos, no transporte ambos envolvem tempo e quilometragem
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percorridos mas os táxis utilizam o taxímetro, que é fiscalizado e do qual os preços base são
compostos pelo próprio município, além disso trabalham com as bandeiradas que diferencia
preços em dias e horários específicos. Em contraponto a Uber tem tarifa dinâmica, que
aumenta significativamente os preços de acordo com a demanda. Os aplicativos buscam
equilibrar os preços e mantê-los mais acessíveis a população, no entanto os taxistas vêm
trabalhando com descontos. Em relação à economia local destaca-se que as plataformas
fomentam o comércio nos bairros e que a arrecadação embora não cubra os custos com outras
atividades impactadas é significativa ao município pois acaba movimentando mais que os
modelos tradicionais.
➢ Mecanismos 16 e 17 – Tendências/ expectativas e estratégias para os setores: Os
gestores acreditam que as plataformas possuem potencial de crescimento e disseminação e
que outras novas tecnologias poderão surgir trazendo impacto aos segmentos, inclusive para
outros como saúde, gestão pública etc. Em Curitiba outras plataformas estão ganhando espaço
e empreendimentos construídos com novos conceitos voltados para o aluguel de curta
temporada. A utilização das plataformas reduz vários custos e elas são tendência
especialmente para o público mais jovem. É provável que aos poucos alguns canais de
atendimentos sejam extintos e que as transações aconteçam em sua maioria de forma on-line.
No entanto, há capacidade de adaptação das indústrias existentes desde que sejam feitos
investimentos em tecnologia e serviços, e estrutura (no caso dos hotéis). As transações
precisam ser revistas de forma a identificar custos que podem ser reduzidos e melhorias
possam agregar valor às transações. Redes hoteleiras estão entrando no mercado de
acomodação de curto prazo e os táxis trabalhando com os aplicativos, no entanto as
plataformas também estão buscando novas formas de agregar em seus serviços e oferecer
mais possibilidades que em breve serão tendências.
Por meio das plataformas digitais, sejam elas de economia compartilhada ou não, os
usuários tiveram seu custo reduzido para encontrar o transporte ou a hospedagem desejada,
que se torna facilitado e reduz tempo de procura por meio da informação e da tecnologia que
as plataformas proporcionam. Neste sentido, os modelos tradicionais dos hotéis e táxis
também se beneficiaram por ter a possibilidade de modernizar seu relacionamento e ampliar
suas ferramentas de marketing direcionadas ao cliente. A utilização destas plataformas é
essencial para ambos os modelos já que assim se tornam mais competitivos, permitindo que
haja coexistência.
Mesmo com diferenciação nos preços praticados pelos modelos tradicionais, a
reputação e a regulamentação nestas transações reduzem a incidência de oportunismo, que é
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mais recorrente e gera maiores desvantagens para as transações que envolvem a economia
compartilhada. Essa situação desfavorece as plataformas de forma a comprometer ou
interromper futuras transações já que estão mais sucetíveis aos riscos de que ocorram golpes/
roubos, o que gera desconfiança aos usuários e por isso permite que os modelos tradicionais
possam coexistir. Portanto, é essencial que as plataformas estabeleçam mecanismos de
confiança para manter os usuários ativos.
Devido a dificuldade em barrar as ações oportunistas nas transações on-line, essa
confiança é pautada nos mecanismos de segurança que são implantados nas plataformas, sem
estes recursos a reputação da Airbnb e Uber estariam comprometidas, reduzindo assim o
número de usuários e a frequência nestas transações.
As plataformas digitais de economia compartilhada ainda são desconhecidas por
muitas pessoas, a falta de regulamentação contribui para que os modelos tradicionais
permaneçam no mercado, pois neste sentido gera desconfiança aos novos investimentos e
estratégias de mercado. Mesmo assim, a frequência com que são estabelecidas pela faixa
etária de público mais jovem e a eficiência econômica nas transações devido ao baixo custo
faz com que alguns empresários se arrisquem neste modelo de negócio.
Num contexto geral, os resultados evidenciam que hotéis e táxis estão buscando
estabelecer estratégias que os mantenham no mercado. Os gestores da rede hoteleira
salientaram que a reinvenção por parte dos hotéis é necessária, mas que mesmo assim há
espaço para ambos, o entrevistado A enfatiza “[...] ninguém quer acabar com o Airbnb e a
gente entende que veio e vai ficar [...] a gente tem que se reinventar e colocar o hotel em
posição de brigar com eles”. O entrevistado B acredita que capital humano e serviço prestados
são os diferenciais “ter capital humano e o serviço diferenciado é o que está fazendo hotéis
despontarem dos outros. Esse é o cenário hoje, quem não investir nisso vai ficar para trás”. O
entrevistado C complementa “[...] tem mercado pra todo mundo, é uma questão de adequação
[...]”.
Os gestores da Airbnb acreditam que a tecnologia ainda vai proporcionar outras
mudanças, o entrevistado D afirma “[...] é uma coisa tão ampla tão grande que a gente não
tem como saber onde isso vai chegar”, neste sentido o entrevistado E salienta “[...] o mundo
ele tá mudando, a forma de viajar de algumas pessoas está sendo alterada e, essa locação de
curta duração é uma realidade”.
No segmento de transporte os gestores dizem que embora com um pequeno impacto as
atividades se mantiveram, no entanto adequações são necessárias, eles acreditam que o
aplicativo único de táxi vai proporcionar uma competição mais igualitária em custos e preços
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e salientam que o uso dos aplicativos será cada vez mais comum, o entrevistado F afirma “me
preocupo em atender melhor o meu cliente cada vez mais, os apps vão ter, já tem o lugar
deles, regulamentado ou não, eles estão aí, vieram pra ficar”, o entrevistado G enfatiza “os
aplicativos de carro particular hoje são uma realidade que não tem retorno, isso é fato, não
tem retorno, veio e vai ficar, só que precisa ser organizado.
Desta forma, a existência de custos de transação é determinante para que haja
coexistência dos modelos, se não existissem talvez não houvesse espaço para surgimento de
novos negócios. Neste sentido, conclui-se que no município de Curitiba a realidade estudada
indica que está havendo coexistência entre as plataformas Airbnb e Uber e os modelos
tradicionais nos segmentos de hospedagem e transporte.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tecnologia e o uso da internet possibilitaram estabelecer transações antes
inimagináveis. O surgimento da economia compartilhada trouxe impacto para alguns
segmentos, entre eles estão hospedagem e transporte. Nestes segmentos os modelos
tradicionais de hotéis e táxis buscam estabelecer estratégias que os mantenham no mercado
enquanto os novos negócios surgem com as plataformas Airbnb e Uber, criando uma situação
de coexistência. Neste sentido, este estudo teve como objetivo compreender os mecanismos
que permitem a coexistência das plataformas Airbnb e Uber e dos modelos tradicionais nos
segmentos de transporte e hospedagem em Curitiba-Pr, sob a perspectiva da Teoria dos
Custos de Transação.
Para tal, duas questões de pesquisa nortearam esta dissertação: Quais são e de que
forma os mecanismos permitem a coexistência dos modelos tradicionais e de economia
compartilhada relacionados à hospedagem e transporte? Como estes mecanismos se interrelacionam a partir dos custos de transação?
Os modelos tradicionais oferecem padrões conhecidos, este grau de padronização os
difere das plataformas, no entanto, elas conquistaram usuários e possibilitaram uma mudança
de comportamento. A confiança é maior nas transações já estabelecidas pelos modelos
tradicionais, porém o nível de informações proporcionado pelas plataformas reduz a incerteza,
a racionalidade e a possibilidade de ações oportunistas, embora a ocorrência destas ações seja
maior nos modelos de economia compartilhada. As duas plataformas de economia
compartilhada oferecem interação direta entre provedores e usuários, o que reduz os custos da
transação dos quais sem a tecnologia não seria possível.
As observações indiretas permitiram constatar que a opção Uber Juntos, apontada
pelos entrevistados, não é usual, o tempo de espera é maior e a solicitação é cancelada pelos
motoristas devido aos ganhos e segurança nesta modalidade. Além disso, os motoristas
salientam que o fluxo das corridas diminuiu, o que pode ser remetido ao aumento no número
de motoristas na cidade. Os gestores da rede hoteleira demonstraram pouca preocupação em
relação à Airbnb e um pouco confusos sobre o funcionamento da plataforma, enquanto os
gestores de transporte demonstraram estar mais preocupados com o impacto causado e mais
interados sobre o funcionamento da plataforma Uber.
No segmento de hospedagem, os hotéis caminham para um momento de reinvenção,
onde estão modificando a forma de oferecer seus serviços tanto na transação utilizando mais
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os meios on-line, quanto em estrutura. A ideia das plataformas com espaços diferenciados e
serviços cada vez menos padronizados tem atraído os olhares dos gestores de hotelaria. No
segmento de transporte, o serviço de táxi já sinaliza mudanças há algum tempo, muitos
taxistas já estão utilizando os aplicativos e as associações são favoráveis ao seu uso, com o
aplicativo único de táxi a tendência é utilizar cada vez menos outros meios.
Os dados evidenciaram que existe espaço para ambos os negócios, há um público
específico que é fiel aos serviços tradicionais em cada segmento, além disso, as empresas de
táxi e hotéis trabalham com licitações e contratos formais, que demanda o funcionamento
dessas transações diretas. As principais diferenças em termos de custo estão relacionadas à
regulamentação e pagamento de taxas/ impostos locais e licença para atuação, no caso dos
táxis boa parte dos custos poderão ser reduzidos com o aplicativo único e poderão trabalhar
com preços mais acessíveis à população. Sobre a adesão aos novos meios, poucos são os
hotéis em Curitiba que aderiram ao uso da plataforma Airbnb e estão anunciando na
plataforma.
Os gestores que utilizam a plataforma disponibilizam um ou alguns quartos apenas,
mas não demonstram migrar apenas para a plataforma. As OTAs proporcionam visibilidade
aos hotéis e para os usuários são atrativas, mesmo com a alta comissão das agências e a
tentativa de depender cada vez menos delas por esse motivo, elas são necessárias para
fidelizar o cliente e manter a ocupação e a frequência sem que se necessite investir em
marketing.
Nesse contexto, é possível afirmar que a realidade do município de Curitiba demonstra
uma fase de conhecimento e adaptação ao mercado, mudanças estratégicas já estão
acontecendo e novos negócios estão surgindo, outras plataformas estão se estabelecendo e em
Curitiba já apontam crescimento. Os resultados indicam que a tendência em ambos os
segmentos leva mais a coexistência do que à substituição, trata-se de propostas de valor
diferentes com atingimento a diferentes públicos, a longo prazo esta realidade poderá mudar e
algumas categorias poderão ser mais afetadas que outras, já que se compreende que as
plataformas ainda são novidade e que medidas regulamentares poderão interferir na
capacidade de adaptação destes negócios.
Por meio da tecnologia percebe-se que os negócios estão caminhando cada vez mais
para transações que sejam estabelecidas de forma on-line. A gestão dos modelos tradicionais
se torna cada vez mais difícil, sendo necessário investimento e abertura por parte dos seus
gestores para se adaptar à essas tecnologias. Embora ainda se tenham públicos para os dois
modelos de negócios, assim como outras tecnologias que surgiram anteriormente, as
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plataformas tendem a atingir cada vez mais o público jovem que em poucos anos já estará
totalmente adaptada as plataformas e por sua facilidade e agilidade sempre optarão por elas.
Acredita-se que a eficiência econômica proporcionada pelas plataformas vai atrair cada vez
mais pessoas que busquem gerar renda financeira. No Brasil, as plataformas digitais ainda
precisam ser disseminadas e conquistar a confiança dos seus usuários, outros negócios ainda
serão afetados com o passar dos anos por sua utilização e muitas outras surgirão voltadas para
diversos produtos e serviços, o compartilhamento é uma realidade sem retorno e os jovens são
atraídos por novidades e estas plataformas são só o início de uma mudança.
O fenômeno da economia compartilhada ainda apresenta poucos estudos no Brasil,
desta forma, como contribuição teórica este estudo possibilita uma maior compreensão do
fenômeno. Além disso, não foram encontrados trabalhos nacionais que estudem o impacto do
compartilhamento sob a ótica da Teoria dos Custos de Transação, assim os constructos desta
teoria foram aprofundados e aplicados na prática. Mesmo não sendo replicável para outras
realidades a pesquisa é base para a utilização da teoria aplicada a outros fenômenos como o da
economia compartilhada, no Brasil ou fora do País.
Em termos de contribuições práticas, este estudo apresenta um panorama geral sobre
os segmentos de hospedagem e transporte no município de Curitiba, as informações aqui
apresentadas se tornam importantes na compreensão das plataformas, entendimento sobre o
impacto que elas trouxeram e de que forma ainda poderão se proliferar impactando outros
segmentos, sendo relevante para os gestores locais destes negócios e dos órgãos
administrativos que a partir do estudo poderão tomar novas estratégias de atuação. Como
melhor forma de apresentação aos gestores participantes do estudo, é fornecido um resumo
executivo, conforme apêndice D, no qual estão compiladas de forma objetiva todas as
informações resultantes deste trabalho e que estrategicamente são consideradas relevantes
para os segmentos.
O estudo apresenta algumas limitações. A aplicação da pesquisa é local e por isso ela
não se aplica a outros municípios, estados ou países. Sobre a empresa Uber, o escritório
localizado em Curitiba justificou que não atende à nenhuma pesquisa de forma presencial pois
não são autorizados a conceder informações neste sentido, Desta forma, buscou-se aprofundar
o conhecimento em relação às transações que envolvem a Uber por meio das fontes
secundárias, obtidas principalmente pelo site oficial da empresa, site dos órgãos municipais e
observação não participante, sendo opossível obter todas as respostas necessárias.
Como sugestões de estudos futuros poderiam ser exploradas e analisadas as seguintes
questões: Como a coexistência pode ser evidenciada por dados quantitativos? Qual é e como
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se deu o impacto nestes mesmos setores fora do País? De que forma a regulamentação pode
ser benéfica ou prejudicial para as plataformas e os modelos tradicionais? Como ocorre a
regulamentação destas plataformas em outros países quando comparados ao Brasil? Por quais
motivos outras plataformas com a mesma finalidade que a Airbnb e a Uber não decolaram?
Quais as plataformas concorrentes da Airbnb e Uber a nível mundial e qual suas
possibilidades de crescimento e disseminação? Qual será o impacto destas plataformas em
outros segmentos? Qual a diferença entre as plataformas de economia compartilhada
comerciais e não comercias? Em sua essência plataformas como a Airbnb e Uber podem ser
classificadas como compartilhamento? Estas questões são significativas para total
compreensão do fenômeno economia compartilhada.
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UBER recebe US$ 50 bi em corridas em 2018, mas lucro ainda não aparece. Notícias G1/
Economia, 15 fev, 2019. Disponível em
<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/02/15/Uber-recebe-us-50-bi-emcorridas-em-2018-mas-lucro-ainda-nao-aparece.ghtml>. Acesso em 24. Jul. 2019.
VENTURA, Felipe. Ações da Uber caem 7% em estreia na bolsa de valores. Tecnoblog, 10
mai, 2019. Disponível em < https://tecnoblog.net/289718/Uber-acoes-caem-estreia-bolsavalores/>. Acesso em 24. Jul. 2019.
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APÊNDICES
APÊNDICE A. ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

QUESTÕES PARA OS MODELOS
TRADICIONAIS

QUESTÕES PARA OS MODELOS DE
ECONOMIA COMPARTILHADA

RACIONALIDADE
LIMITADA

Ação intencionalmente
racional, mas de forma
limitada (SIMON, 1957)

1. Como ocorre a troca e a disponibilidade de
informações em relação a preços, especificações da
comodidade, do veículo, etc para o usuário final?
2. Como a tecnologia vem auxiliando a comunicação
e a troca de informação entre usuários e
provedores?

1. Como ocorre a troca e a disponibilidade de
informações em relação a preços, especificações da
comodidade, do veículo, etc para o usuário final?
2. Como a tecnologia vem auxiliando a comunicação e
a troca de informação entre usuários e provedores?

OPORTUNISMO

“Possibilidade da busca do
interesse próprio com
astúcia” (WILLIAMSON,
1975, p. 26)

3. Que ações estratégias estão sendo tomadas para
barrar a competição?
4. Os modelos tradicionais também operam por meio
de plataformas/ aplicativos/ sites? Qual a
probabilidade de adesão à estes novos meios?

3. Quais são as estratégias tomadas pelas plataformas
para que não ocorram práticas clandestinas? De que
forma elas podem ocorrer?
4. Como é observada a resistência em relação aos
novos modelos de economia compartilhada?

INCERTEZA

Possibilidade limitada de
prever as situações que
podem afetar as transações
(BARNEY; HESTERLY,
2004)

5. Possui conhecimento de como funcionam as
plataformas do Airbnb e Uber?
6. Qual foi o impacto para o segmento? Houve
dificuldades de adaptação?

FREQUÊNCIA

Número de vezes que a
transação pode ocorrer
entre os mesmos atores em
determinado período
(MOMO; BEHR, 2018)

ESPECIFICIDADE
DO ATIVO

Definida pelo grau de
dependência que envolve
ambos os atores, podendo
ser de especificidade local,
especificidade de ativos
físicos ou de ativos

CATEGORIAS

DESCRIÇÃO

7. O fluxo de permanência, utilização ou reserva de
clientes reduziu com as plataformas?
8. Que incentivos são oferecidos para trazer mais
clientes?
9. Existem contratos com clientes? Como se
estabelece estas negociações?
10. Que serviços estão sendo oferecidos? (tipo de
acomodação, modalidade, restrições, etc).
11. Quais as vantagens oferecidas? (café da manhã,
restaurante, proximidades, etc).
12. Em relação ao serviço o que pode ser considerado
mais importante na transação?

5. Como funcionam as plataformas?
6. Como são disseminadas as informações para
usuários e provedores? (treinamentos, capacitação,
etc).
7. Em média qual o fluxo de utilização do serviço?
8. Esses imóveis/ veículos se encontravam ociosos?
Por quanto tempo?
9. Que incentivos são oferecidos para trazer mais
usuários?
10. Que serviços estão sendo oferecidos? (tipo de
acomodação, modalidade, restrições, etc).
11. Quais as vantagens oferecidas? (café da manhã,
restaurante, proximidades, etc).
12. Em relação ao serviço o que pode ser considerado
mais importante na transação?
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humanos (WILLIAMSON,
1981; MESQUITA et al,
2013).

CONFIANÇA

“Crença na credibilidade
de uma pessoa ou sistema,
tendo em vista um dado
conjunto de resultados ou
eventos (GIDDENS, 1991,
p.36)

EFICIÊNCIA
ECONÕMICA

Benefícios econômicos
envolvidos para ambos os
pares (BOTSMAN;
ROGERS, 2011)

COMPORTAMENTO
SOCIAL

“O comportamento do
consumidor demonstra
uma “mudança dramática
nas preferências”
(GALLAGHER, 2018, p.
175)

Fonte: Elaborado pela autora (2019)

13. De que forma a confiança é estabelecida nas
transações?
14. Como a segurança dos envolvidos é garantida?
15. Existe pesquisa de satisfação envolvida? De que
forma?
16. Que ações são tomadas mediante avaliações
negativas?

13. De que forma a confiança é estabelecida nas
transações? Qual o diferencial das plataformas?
14. Como a segurança dos envolvidos é garantida?
15. Existe pesquisa de satisfação envolvida? De que
forma?
16. Que ações são tomadas mediante avaliações
negativas?

17. Em termos de custo qual a diferença para o
usuário em relação às plataformas?
18. Como o custo é composto para os usuários?
Quais as taxas e impostos que podem compor o
custo?
19. Como os negócios fomentam a economia local?

17. Em termos de custo qual a diferença para o usuário
em relação aos meios tradicionais?
18. Como o custo é composto para os usuários? Quais
as taxas e impostos que podem compor o custo?
19. Em termos de renda quais os ganhos para os
provedores (parceiros/Ubers, anfitriões, superhosts)
Como os negócios fomentam a economia local?

20. Qual o público alvo hoje dos hotéis e táxis?
21. O que possibilita que hotéis e táxis ainda se
mantenham no mercado? Quais são as estratégias de
atuação?
22. Quais as expectativas em relação aos segmentos
de hospedagem e transporte?

20. Qual o público alvo das plataformas?
21. O que possibilita que as plataformas continuem se
expandindo?
22. Que estratégias de expansão estão sendo tomadas
pelos provedores das plataformas? (segmentos que
ainda poderão ser afetados)
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APÊNDICE B. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado,

Você

está

sendo

convidado

a

participar

da

pesquisa

“ECONOMIA

COMPARTILHADA E OS MODELOS TRADICIONAIS: um estudo das plataformas
Airbnb e Uber em Curitiba Pr sob a perspectiva da Teoria dos Custos de Transação”,
que tem como pesquisadora responsável, ELENICE PASSARELLI. A pesquisa tem como
objetivo geral “compreender os mecanismos que permitem a coexistência dos modelos
tradicionais e de economia compartilhada, referente aos serviços de transporte e de
hospedagem, no município de Curitiba Pr, sob a perspectiva da Teoria dos Custos de
Transação, considerada de importante relevância acadêmica e social por se tratar de um
fenômeno recente que impacta segmentos e modelos tradicionais de negócios e que se muda
conceitos de utilização de serviços por parte de usuários a cada dia, indiferente de onde se
instalam.
Sendo de fundamental importância para esta pesquisa, se aceito responderei a
entrevista elaboradora pelos pesquisadores ciente de que minha privacidade será respeitada e
de que minhas informações pessoas, nome ou qualquer outro dado confidencial será mantido
em sigilo, respeitando a ética da confecionalidade.
Também estou ciente que minha participação sendo voluntária, possuo liberdade para
desistir em qualquer momento ou retirar meu consentimento, mesmo após iniciada a
entrevista, sem necessidade de justificativa ou de sofrer qualquer ônus.
Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são os professores Dr. Marcos de
Castro e Dr. Luciano Ferreira de Lima, e Elenice Passarelli (mestranda). Caso tenha alguma
dúvida em relação à pesquisa e/ou métodos utilizados, durante e após o estudo, posso a
qualquer momento entrar em contato com a pesquisadora responsável nos contatos abaixo:

Nome do pesquisador responsável: Elenice Passarelli
Endereço: Rua das Tulipas, nº 11 – Trianon, Guarapuava Pr, CEP: 85012-090
Endereço eletrônico: elenice_passarelli@hotmail.com
Telefone para contato: (42) 3303-2842/ (42) 99108-1562
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Comitê de Ética em Pesquisa da UNICENTRO – COMEP
Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, Campus CEDETEG
Endereço: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Vila Carli
CEP: 85040-080 – Guarapuava – PR
Bloco de Departamentos da Área da Saúde
Telefone: (42) 3629-8177

Ao aceitar participar da pesquisa, concordo que não receberei ou pagarei nenhuma
compensação financeira por minha participação.
Declaro que li, portanto, este termo e fui devidamente e fui orientado(a) quanto ao teor
da pesquisa acima mencionada, compreendendo sua natureza e objetivos do estudo para qual
fui convidado(a).

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO

Pelo

presente

instrumento

Sr.(a)__________________________,

que

atende

às

portador(a)

exigências
da

legais,
cédula

eu
de

identidade__________________________, declaro que, após leitura minuciosa do TCLE,
tive oportunidade de fazer perguntas e esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas
pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não
restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firmo meu CONSENTIMENTO
LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.
E, por estar de acordo, assino o presente termo.

__________________, _______ de ________________ de _____.

______________________
Assinatura do Participante ou Representante Legal

_______________________________
Assinatura do Pesquisador
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APÊNDICE C. APRESENTAÇÃO DOS DADOS SECUNDÁRIOS

Assunto

Abrangê
ncia

Título da notícia

Fonte

Data Pub

Data
acesso

Autoria/ Ref.

Link de acesso

1

AIRBNB

Mundial

A diferença que o
administrador de imóveis traz
para o seu Airbnb

Super
Anfitrião

09/09/2019

20/04/2020

A
DIFERENÇA...

https://superanfitriao.com/airbnb/administrado
r-de-aribnb/

2

TÁXIS

Mundial

A importância da qualidade da
tecnologia nas centrais de táxi

Machine

05/04/2019

20/04/2020

A
IMPORTÂNCI
A...

https://machine.global/a-importancia-daqualidade-da-tecnologia-nas-centrais-de-taxi/

Mundial

Airbnb promete verificar 7
milhões de imóveis antes de
dezembro de 2020

Estado
de Minas

AFP

https://www.em.com.br/app/noticia/internacio
nal/2019/11/06/interna_internacional,1099086
/airbnb-promete-verificar-7-milhoes-deimoveis-antes-de-dezembro-de-202.shtml

Airbnb

16/01/2020

16/01/2020

AIRBNB

https://www.airbnb.com.br/help/article/199/oque-devo-fazer-se-algu%C3%A9m-me-pedirpara-efetuar-um-pagamento-fora-do-site-doairbnb

N.

3

AIRBNB

06/11/2019

16/01/2020

4

AIRBNB

Mundial

O que devo fazer se alguém
me pedir para efetuar um
pagamento fora do site do
Airbnb?

5

AIRBNB

Mundial

Airbnb diz que receita do 2°
trimestre supera US$ 1 bilhão

G1

19/09/2019

17/10/2019

AIRBNB DIZ...

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noti
cia/2019/09/19/airbnb-diz-que-receita-do-2trimestre-supera-us-1-bilhao.ghtml

6

AIRBNB

Mundial

Airbnb vence disputa para
seguir isento de regras
imobiliárias na Europa

Exame

19/12/2019

16/01/2020

AIRBNB
VENCE...

https://exame.abril.com.br/negocios/airbnbvence-disputa-para-seguir-isento-de-regrasimobiliarias-na-europa/

7

HOTEIS

Mundial

Hotel X Airbnb: O relatório da
STR 2017 foi publicado

Motor de
Reservas
Blog

20/02/2017

16/01/2020

AMARAL,
Fernanda

http://www.motordereservas.com.br/blog/hote
l-x-airbnb-o-relatorio-da-str-2017-foipublicado/

Época
Negócios

12/03/2019

09/10/2019

ANTES DA
IPO...

https://epocanegocios.globo.com/Empresa/not
icia/2019/03/antes-de-ipo-airbnb-fazaquisicao-na-industria-hoteleira-e-acirrabriga-com-booking.html

Tribuna

19/08/2019

16/09/2019

ANVERSA,
Mellanie

https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba
-regiao/protesto-taxistas-promete-parargrande-curitiba-terca/

8

AIRBNB

Mundial

Antes de IPO, Airbnb faz
aquisição na indústria
hoteleira e acirra briga com
Booking

9

TAXIS

Local

Taxistas prometem parar
Curitiba em protesto nessa
terça
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10

11

UBER

TAXIS

Local

Aplicativos de transporte
geram receita 60% maior no
quadrimestre

Local

Após lançamento de
aplicativo, táxis de Curitiba
têm duas novas modalidades
de atendimento
Após protesto de taxistas,
motoristas de aplicativo terão
que fazer cadastro na Urbs
para atuar em Curitiba
Donos de hotéis querem
aprovar leis para restringir o
Airbnb no Brasil
Airbnb e o desafio dos
municípios de cobrar ISS dos
anfitriões

Prefeitur
a
Municipa
l de
Curitiba
G1

08/05/2019

06/12/2019

16/09/2019

APLICATIVOS
...

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/aplicat
ivos-de-transporte-geram-receita-60-maiorno-quadrimestre/50286

31/12/2019

APÓS
LANÇAMENT
O...

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/1
2/06/apos-lancamento-de-aplicativo-taxis-decuritiba-tem-duas-novas-modalidades-deatendimento.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/0
8/21/apos-protesto-de-taxistas-motoristas-deaplicativo-terao-que-fazer-cadastro-na-urbspara-atuar-em-curitiba.ghtml

G1

21/08/2019

16/09/2019

APÓS
PROTESTO...

BuzzFee
d.News

15/08/2017

09/10/2019

ARAGÃO,
Alexandre

https://www.buzzfeed.com/br/alexandrearagao
/lei-airbnb-brasil

Revista
Hotéis

02/08/2019

16/01/2020

ARAKAKI,
Murilo Akio

https://www.revistahoteis.com.br/airbnb-e-odesafio-dos-municipios-de-cobrar-iss-dosanfitrioes/

Novo golpe no Uber pode
aumentar o preço da corrida
em até 4 vezes

Tecmund
o

19/07/2019

16/01/2020

BACCA,
Carolina Cozer

https://www.tecmundo.com.br/mobilidadeurbana-smart-cities/143994-novo-golpe-uberaumentar-preco-corrida-4.htm

Mundial

Táxi x Uber
O impacto do debate no
Direito Econômico.

Jusbrasil

2016

15/10/2019

BERGAMO,
Bruno

https://bmbergamo.jusbrasil.com.br/artigos/30
5582357/taxi-x-uber

AIRBNB
/ UBER

Mundial

Guia completo para gorjetas
na nova economia do Uber e
Airbnb

Money
Times

26/09/2019

16/01/2020

BLOOMBERG

https://moneytimes.com.br/guia-completopara-gorjetas-na-nova-economia-do-uber-eairbnb/

18

AIRBNB

Mundial

Beyoncé e Mariah Carey
ajudam Airbnb a se tornar
marca de luxo

Money
Times

25/11/2019

16/01/2020

BLOOMBERG

https://moneytimes.com.br/beyonce-e-mariahcarey-ajudam-airbnb-a-se-tornar-marca-deluxo/

19

HOTEIS

Nacional

Hotéis pedem limites a
serviços como Airbnb

UOL

05/07/2019

16/09/2019

BONATELLI,
Circe

https://economia.uol.com.br/noticias/estadaoconteudo/2019/07/05/hoteis-pedem-limites-aservicos-como-airbnb.htm

20

AIRBNB

Mundial

Airbnb

Canaltec
h

16/01/2020

16/01/2020

CANALTECH

https://canaltech.com.br/empresa/airbnb/

12

UBER

Local

13

HOTEIS

Nacional

14

AIRBNB

Nacional

15

UBER

Nacional

16

UBER

17
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21

AIRBNB

Local

Startup curitibana Simple
Guest é “imobiliária do
Airbnb”

Exame

18/02/2016

26/08/2019

CAPELAS,
Bruno

https://exame.abril.com.br/pme/startupcuritibana-simple-guest-e-imobiliaria-doairbnb/

22

UBER

Nacional

Motoristas de Uber tentam
burlar novo sistema de
pagamento para faturar mais

Olhar
Digital

21/08/2018

16/09/2019

CARVALHO,
Lucas

https://olhardigital.com.br/noticia/motoristasde-uber-tentam-burlar-novo-sistema-depagamento-para-faturar-mais/78080

23

AIRBNB

Mundial

Antes da IPO, Airbnb atrela
bônus de funcionários a
segurança

UOL

17/01/2020

23/01/2020

CARVILLE,
Olivia

https://economia.uol.com.br/noticias/bloomber
g/2020/01/17/antes-da-ipo-airbnb-atrelabonus-de-funcionarios-a-seguranca.htm

24

AIRBNB

Mundial

Airbnb lança segmento de
luxo com hospedagem e
serviço personalizados

Money
Times

25/06/2019

30/12/2019

CHENG, Diana

https://moneytimes.com.br/airbnb-lancasegmento-de-luxo-com-hospedagem-eservico-personalizados/

25

AIRBNB

Mundial

Estadão
Conteúd
o

12/02/2020

14/04/2020

COM
PREJUÍZO...

https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,c
om-prejuizo-em-2019-airbnb-podera-terdesafios-para-abrir-capital,70003195314

26

AIRBNB

Local

Gazeta
do Povo

30/12/2018

16/09/2019

COMPACTOS..
.

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/decor
acao/dez-apartamentos-mais-procuradosairbnb-curitiba/
https://www.techtudo.com.br/dicas-etutoriais/2019/07/o-que-e-treme-treme-nouber-aprenda-como-denunciar-o-golpe-noapp.ghtml

Com prejuízo em 2019,
Airbnb poderá ter desafios
para abrir capital
Compactos e com decoração
descolada: o perfil dos 10 apês
mais procurados no Airbnb
em Curitiba

27

UBER

Nacional

O que é treme treme no Uber?
Aprenda como denunciar o
golpe no app

28

AIRBNB

Nacional

Consumo colaborativo cresce
e 40% das pessoas trocam
hotel por casa de terceiros

Money
Times

11/08/2014

16/09/2019

CRUZ, Elaine
Patricia

https://moneytimes.com.br/consumocolaborativo-cresce-e-40-das-pessoas-trocamhotel-por-casa-de-terceiros/

Prefeitur
a
Municipa
l de
Curitiba

26/11/2019

CURITIB
A
LANÇA...

CURITIBA...

https://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/noticia/cur
itiba-lanca-aplicativo-de-taxi-com-descontode-ate-40-e-incentivo-para-veiculos-eletricos

Paraná
Portal

20/02/2020

18/02/2020

CURITIBA...

https://paranaportal.uol.com.br/cidades/curitib
a-arrecadacao-aplicativos-de-transporte/

29

TAXIS

Local

Curitiba lança aplicativo de
táxi com desconto de até 40%
e incentivo para veículos
elétricos

30

UBER

Local

Curitiba fatura R$ 2 milhões
por mês com aplicativos de
transporte

TechTud
o

17/07/2019

16/01/2020

COSTA,
Marvin
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31

UBER

Local

Golpe usa nome de app de
transporte para roubar dados
de usuários

Tribuna
Pr

23/08/2018

16/01/2020

DEREVECKI,
Raquel

https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba
-regiao/golpe-nome-app-de-transporte-roubardados/

32

AIRBNB
/ UBER

Nacional

Economia colaborativa e
ociosidade dos bens públicos

Jota

21/07/2017

17/04/2020

DIONISIO,
Pedro de
Hollanda

https://www.jota.info/opiniao-eanalise/colunas/reg/economia-colaborativa-eociosidade-dos-bens-publicos-21072017

33

AIRBNB
/ UBER

Local

Economia colaborativa ganha
espaço e indica mudança de
mentalidade

CBN
Curitiba

11/07/2019

17/10/2019

ECONOMIA
COLABORATI
VA...

https://cbncuritiba.com/economiacolaborativa-ganha-espaco-e-indica-mudancade-mentalidade/

34

AIRBNB

Mundial

Airbnb verificará anúncios
após assassinatos em casa na
Califórnia

Portal R7

06/11/2019

16/01/2020

EFE

https://noticias.r7.com/internacional/airbnbverificara-anuncios-apos-assassinatos-emcasa-na-california-06112019

35

UBER

Mundial

Após decisão judicial, Uber
deixará de operar na Colômbia

Exame

11/01/2020

16/01/2020

EFE

https://exame.abril.com.br/tecnologia/aposdecisao-judicial-uber-deixara-de-operar-nacolombia/

36

AIRBNB

Local

Empreendimento focado em
Airbnb é entregue em Curitiba

Paranash
op

03/12/2019

30/12/2019

EMPREENDIM
ENTO...

https://paranashop.com.br/2019/12/empreendi
mento-focado-em-airbnb-e-entregue-emcuritiba/

37

AIRBNB
/ UBER

Nacional

Economia digital vira gargalo
para tributação

Exame

14/10/2019

17/10/2019

ESCONOMIA...

https://exame.abril.com.br/pme/economiadigital-vira-gargalo-para-tributacao/

38

UBER

Local

Qual é o impacto dos apps de
transporte individual no
trânsito de Curitiba?

Gazeta
do Povo

03/07/2019

16/09/2019

FELIX, Rosana

https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/tra
nsito-curitiba-aplicativos-transporteindividual/

39

UBER

Nacional

O que é Uber VIP? Conheça o
programa de melhores
motoristas e passageiros

TechTud
o

16/10/2019

17/10/2019

FERNANDES,
Rodrigo

https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/10
/o-que-e-uber-vip-conheca-o-programa-demelhores-motoristas-e-passageiros.ghtml

40

AIRBNB

Mundial

Concorrente da Airbnb se
torna o mais novo unicórnio
do setor

Money
Times

12/07/2019

16/01/2020

FERNANDES,
Vitória

https://moneytimes.com.br/fast/concorrenteda-airbnb-se-torna-o-mais-novo-unicornio-dosetor/

41

TÁXIS

Nacional

Como funciona o taxímetro

Industria
Hoje

06/04/2015

19/04/2020

FIORIO, Vivian

https://industriahoje.com.br/como-funciona-otaximetro

42

HOTEIS

Nacional

Hotelaria em Números - Brasil
2019

FOHB

2019

16/01/2020

FOHB

http://fohb.com.br/wpcontent/uploads/2019/08/Hotelaria-emn%C3%BAmeros-2019.pdf
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Prefeitur
a
Municipa
l de
Curitiba

16/08/2018

16/09/2019

FORÇATAREFA...

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/forcatarefa-fiscaliza-transporte-irregular-depassageiros-em-curitiba/46509

43

UBER

Local

Força-tarefa fiscaliza
transporte irregular de
passageiros em Curitiba

44

AIRBNB

Local

Airbnb movimentou R$ 2,6
milhões em Curitiba em
janeiro

Plural

14/03/2019

16/09/2019

FREITAS,
Rosiane Correia
de

https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/a
irbnb-movimentou-r-26-milhoes-em-curitibaem-janeiro/

45

AIRBNB

Local

Airbnb em Curitiba cresceu,
mas receita média diária, não

Plural

15/03/2019

16/09/2019

FREITAS,
Rosiane Correia
de

https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/a
irbnb-em-curitiba-cresceu-mas-receita-mediadiaria-nao/

46

AIRBNB

Local

Airbnb: as 5 propriedades
mais rentáveis de Curitiba

Plural

18/03/2019

26/08/2019

FREITAS,
Rosiane Correia
de

https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/a
irbnb-as-5-propriedades-mais-rentaveis-decuritiba/

47

UBER

Local

Em Curitiba, 197 motoristas
saem do táxi para tentar a vida
de Uber e 99

Plural

27/10/2019

31/12/2019

GALINDO,
Rogerio

https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/e
m-curitiba-197-motoristas-saem-do-taxi-paratentar-a-vida-de-uber-e-99/

Paraná
Portal

07/05/2019

16/09/2019

GARCEL,
Fernando

https://paranaportal.uol.com.br/cidades/motori
stas-de-aplicativo-vao-cruzar-os-bracos-pormelhores-condicoes-de-trabalho-nesta-quartafeira/

48

UBER

Regional

Motoristas da Uber vão cruzar
os braços por melhores
condições de trabalho nesta
quarta-feira

49

AIRBNB

Mundial

Como funciona o Land Lordz
[o golpe no AirBnb]

Tecnoblo
g

12/06/2019

16/01/2020

GOGONI,
Ronaldo

https://tecnoblog.net/294418/como-funcionao-land-lordz-o-golpe-no-airbnb/

50

UBER

Nacional

Golpe no Uber aumenta em
até 300% o valor da corrida;
veja como funciona

Banda B

17/07/2019

16/09/2019

GOLPE...

https://www.bandab.com.br/nacional/golpeno-uber-aumenta-em-ate-300-o-valor-dacorrida-veja-como-funciona/

51

AIRBNB

Local

Curitiba começa a proibir
locação pelo Airbnb

Banda B

28/06/2019

16/09/2019

GOMES, Luna

https://www.bandab.com.br/blog/aroldo/curiti
ba-comeca-a-proibir-locacao-pelo-airbnb/

52

HOTEIS

Mundial

Hotéis querem limitar serviços
similares ao Airbnb

Otempo

05/07/2019

19/10/2019

HOTÉIS...

https://www.otempo.com.br/economia/hoteisquerem-limitar-servicos-similares-ao-airbnb1.2205361

53

HOTEIS

Mundial

Hotel finge ser Airbnb para
atrair público jovem

Gazeta
Online

08/07/2019

27/09/2019

HOTEL
FINGE...

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/eco
nomia/2019/07/hotel-finge-ser-airbnb-paraatrair-publico-jovem-1014188556.html#
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54

UBER

Nacional

Renda menor com os
aplicativos de transporte

Exame
Época
Negócios
Olhar
Digital

31/12/2019

JANKAVSKI,
André

https://exame.abril.com.br/blog/primeirolugar/renda-menor-com-os-aplicativos/

02/02/2019

09/10/2019

JULIO, Rennan
A.

https://epocanegocios.globo.com/Economia/n
oticia/2019/02/exclusivo-mais-da-metade-dasreservas-de-hoteis-no-brasil-sao-para-omercado-corporativo.html

26/07/2018

16/01/2020

JUNQUEIRA,
Daniel

https://olhardigital.com.br/noticia/uber-liberabotao-de-emergencia-para-seguranca-depassageiros-no-brasil/77627

JUSTI, Adriana

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/1
1/20/urbs-espera-cadastrar-pelo-menos-12mil-motoristas-de-aplicativos-para-2020fiscalizacao-preve-multa-e-apreensao-deveiculo.ghtml

KAHIL,
Gustavo
KELLER,
Michele

https://moneytimes.com.br/airbnb-esta-namira-do-stj/
https://www.jetimob.com/blog/imobiliaria-eairbnb/
https://www.tecmundo.com.br/mobilidadeurbana-smart-cities/138541-airbnb-criadepartamento-transportes-aumentar-ofertasturismo.htm

10/10/2019

55

HOTEIS

Nacional

Exclusivo: mais da metade das
reservas de hotéis no Brasil
são para o mercado
corporativo

56

UBER

Nacional

Uber libera 'botão de pânico'
para segurança de passageiros
no Brasil

G1

20/11/2019

31/12/2019

57

UBER

Local

Urbs espera cadastrar pelo
menos 12 mil motoristas de
aplicativos para 2020;
fiscalização prevê multa e
apreensão de veículo

58

AIRBNB

Nacional

Airbnb está na mira do STJ

Money
Times

20/10/2019

31/12/2019

59

AIRBNB

Mundial

O que as imobiliárias podem
aprender com o AirBnb

Jetimod

19/09/2018

20/04/2020

Mundial

Airbnb cria departamento de
transportes e vai ofertar
pacotes de turismo

Tecmund
o

07/02/2019

17/10/2019

KLEINA,
Nilton

Revista
Hotéis

03/10/2019

16/01/2020

LESNOK,
Guilherme

https://www.revistahoteis.com.br/airbnb-setorna-primeira-plataforma-de-reservas-aoferecer-experiencias-com-animais/

Veja

07/10/2019

17/10/2019

LOPES, AndrÉ

https://veja.abril.com.br/tecnologia/uber-semconversas-chega-ao-brasil-em-novembro/

60

AIRBNB

Airbnb se torna primeira
plataforma de reservas a
oferecer experiências com
animais
Uber ‘sem conversas’ chega
ao Brasil em novembro

61

AIRBNB

Mundial

62

UBER

Nacional

63

UBER

Local

Existe Uber para Cadeirante
em Curitiba?

Táxi
Especial
Blog

20/03/2019

16/09/2019

LOPES,
Emerson

https://taxiespecial.com.br/uber-paracadeirante-em-curitiba/

64

UBER

Mundial

Uber vai testar aluguel de
motos elétricas em seu
aplicativo

Exame

16/10/2019

31/12/2019

LOUREIRO,
Rodrigo

https://exame.abril.com.br/tecnologia/ubercomeca-a-testar-aluguel-de-motos-eletricasem-seu-aplicativo/
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65

UBER

Mundial

Com código PIN, Uber quer
mais segurança para
motoristas e passageiros

Exame
Ministéri
o de
Turismo

16/01/2020

LOUREIRO,
Rodrigo

https://exame.abril.com.br/tecnologia/comcodigo-pin-uber-quer-mais-seguranca-paramotoristas-e-passageiros/

11/02/2020

20/04/2020

MACIEL,
Victor

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimasnot%C3%ADcias/13340-turismo-deneg%C3%B3cios-no-pa%C3%ADs-tem-altade-9,5-em-2019,-segundo-abracorp.html

15/01/2017

16/09/2019

MANNARA,
Barbara

https://www.techtudo.com.br/listas/noticia/20
17/01/como-economizar-no-uber-conhecasete-dicas-para-pedir-corridas.html

16/09/2019

MARCONDES,
Pry

https://www.proxxima.com.br/home/proxxima
/noticias/2019/07/22/impacto-economicodireto-do-airbnb-no-brasil-supera-r-77bilhoes-em-apenas-um-ano.html
https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/mo
toristas-fazem-abaixo-assinado-para-barraruber-juntos-em-curitiba2jzf2e7vd68hs0wsnkwt1zl69/

08/01/2020

66

HOTEIS

Nacional

Turismo de negócios no país
tem alta de 9,5% em 2019,
segundo Abracorp

67

UBER

Nacional

Quer economizar no Uber?
Conheça sete dicas para pedir
corridas

TechTud
o

Nacional

Impacto econômico direto do
Airbnb no Brasil supera R$
7,7 bilhões em apenas um ano

Blogg
Proxxim
a

Gazeta
do Povo

28/11/2018

20/02/2020

MAROS,
Angieli

Gazeta
do Povo

24/10/2019

20/02/2020

MAROS,
Angieli

https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/ub
er-escolhe-curitiba-projeto-aumentarmotoristas-mulheres/
http://especiais.g1.globo.com/saopaulo/2015/uber-x-taxi/

68

AIRBNB

22/07/2019

69

UBER

Local

Motoristas fazem abaixoassinado para barrar Uber
Juntos em Curitiba

70

UBER

Local

Uber escolhe Curitiba para
aumentar número de
motoristas mulheres no app

71

UBER/
TÁXIS

Nacional

UBER X TAXI - Entenda as
diferenças de custos e serviços
entre o táxi e o aplicativo

G1

13/07/2015

13/09/2019

MELLO,
Kathia;
DANTAS,
Carolina

72

AIRBNB
/
HOTÉIS

Mundial

Airbnb x Hotel: Ameaça ou
Oportunidade?

Asksuite
Blog

04/02/2019

16/09/2019

MIRANDA,
Paula

https://asksuite.com/br/blog/airbnb-x-hotel/

D24am

29/10/2019

31/12/2019

MOTORISTA
MULHER...

https://d24am.com/economia/motoristamulher-do-uber-podera-escolher-corridasapenas-com-mulheres-no-brasil/

Istoédinh
eiro

30/01/2020

03/02/2020

MOTORISTA...

https://www.istoedinheiro.com.br/motoristade-uber-esta-proximo-de-ter-isencaotributaria-como-os-taxistas/

73

UBER

Nacional

74

UBER

Nacional

Motorista mulher do Uber
poderá escolher corridas
apenas com mulheres no
Brasil
Motorista de Uber está
próximo de ter isenção
tributária como os taxistas
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75

UBER

Local

Motoristas de aplicativos
reclamam da falta de
segurança nas plataformas
digitais
Não vamos aceitar alegações
de concorrência desleal, diz
Leonardo Tristão, presidente
do Airbnb

CBN
Curitiba

30/04/2019

16/09/2019

MOTORISTAS.
..

https://cbncuritiba.com/motoristas-deaplicativos-reclamam-da-falta-de-segurancanas-plataformas-digitais/
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/not
icia/2019/07/nao-vamos-aceitar-alegacoes-deconcorrencia-desleal-diz-leonardo-tristaopresidente-do-airbnb.html

Época
Negócios

21/07/2019

09/10/2019

NÃO
VAMOS...

76

AIRBNB

Mundial

77

AIRBNB

Mundial

Nos preparativos para IPO,
Airbnb aprimora política de
governança

Compute
rWorld

23/01/2020

23/01/2020

NOS
PREPARATIV
OS...

https://computerworld.com.br/2020/01/23/nos
-preparativos-para-ipo-airbnb-aprimorapolitica-de-governanca/

78

UBER

Mundial

Nova função da Uber
identifica situações de risco e
aciona segurança do app

UOL

21/01/2020

03/02/2020

NOVA
FUNÇÃO...

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2
020/01/21/uber-lanca-ferramenta-paraidentificar-paradas-longas-e-inesperadas.htm

Prefeitur
a
Municipa
l de
Curitiba

20/08/2019

16/09/2019

NOVO
DECRETO...

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/novodecreto-amplia-regulacao-de-transporte-poraplicativo/52117

79

UBER

Local

Novo decreto amplia
regulação de transporte por
aplicativo

80

TAXIS

Local

Novo taxi de Curitiba,
Mustang chama a atenção no
Centro da cidade

Tribuna
Pr

27/11/2019

31/12/2019

NOVO TÁXI...

https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba
-regiao/taxi-mustang-chama-a-atencao-nocentro-de-curitiba/

81

HOTEIS

Nacional

O que a hotelaria pode esperar
de 2020

Pantheon
auditoria

2020

16/01/2020

O QUE A
HOTELARIA...

https://pantheonauditoria.com.br/o-que-ahotelaria-pode-esperar-de-2020/

82

AIRBNB

Nacional

Após consolidação no aluguel
residencial, Airbnb mira a
hotelaria tradicional

Revista
Hotéis

05/11/2019

16/01/2020

OKADA, Hugo

https://www.revistahoteis.com.br/aposconsolidacao-no-aluguel-residencial-airbnbmira-a-hotelaria-tradicional/

83

HOTEIS

Nacional

ABIH Nacional de posiciona
contrária a parcerias públicas
com o Airbnb

Revista
Hotéis

30/05/2018

16/09/2019

OLIVEIRA,
Edegar J.

https://www.revistahoteis.com.br/abihnacional-se-posiciona-contraria-a-parceriaspublicas-com-o-airbnb/

84

AIRBNB

Nacional

Condomínio residencial pode
proibir locação pelo Airbnb
por transtornos e insegurança

Revista
Hotéis

30/09/2019

24/12/2019

OLIVEIRA,
Edegar J.

https://www.revistahoteis.com.br/condominioresidencial-pode-proibir-locacao-pelo-airbnbpor-transtornos-e-inseguranca/

166

85

HOTEIS

Nacional

Perspectivas 2020: nova oferta
e desempenho hoteleiro no
Brasil
“Explorados e pagando para
trabalhar”, dizem motoristas
da Uber em Curitiba

86

UBER

Local

87

UBER

Local

Passageiro poderá escolher
pagar mais caro para não
conversar no Uber
Com 600 mil motoristas
cadastrados e faturamento de
R$ 3,7 bilhões, Brasil é
segundo maior mercado da
Uber no mundo
6 Coisas que você deve
conferir antes de reservar um
quarto no Airbnb

Revista
Hotéis

08/01/2020

17/01/2020

OLIVEIRA,
Edegar J.

https://www.revistahoteis.com.br/perspectivas
-2020-nova-oferta-e-desempenho-hoteleirono-brasil/
https://www.bandab.com.br/cidades/explorado
s-e-pagando-para-trabalhar-diz-motorista-dauber-em-curitiba/

Banda B

08/05/2019

16/09/2019

OLIVEIRA,
Luiz Henrique
de; BARREIRO
Geovane

Banda B

08/10/2019

17/10/2019

PASSAGEIRO..
.

https://www.bandab.com.br/nacional/feitopara-curitibano/
https://diariodotransporte.com.br/2019/04/22/c
om-600-mil-motoristas-cadastrados-efaturamento-de-r-37-bilhoes-brasil-e-segundomaior-mercado-da-uber-no-mundo/

Diário do
Transpor
te

22/04/2019

17/02/2020

PELEGI,
Alexandre

Canaltec
h

27/03/2020

30/03/2020

PEREIRA,
Dimitri

https://canaltech.com.br/internet/coisas-quevoce-deve-conferir-antes-de-reservar-umquarto-no-airbnb/

Agência
Brasil

10/10/2019

18/11/2019

PONTES,
Felipe

http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/
2019-10/condominio-nao-pode-proibirlocacao-airbnb-diz-ministro-do-stj

El Pais

25/11/2018

09/10/2001
9

POZZI, Sandro

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/22/eco
nomia/1542903079_326961.html

02/03/2019

16/09/2019

PREFEITURA..
.

30/04/2019

16/01/2020

PROJETO...

88

UBER

Nacional

89

AIRBNB

Mundial

90

AIRBNB

Nacional

91

AIRBNB

Mundial

92

UBER

Local

93

AIRBNB

Nacional

94

UBER

Local

Motoristas de aplicativos
fazem 78% mais corridas que
táxis em Curitiba

BemPara
ná

14/03/2019

31/12/2019

RESENDE,
Narley

https://www.bemparana.com.br/noticia/motori
stas-de-aplicativos-fazem-78-mais-corridasque-taxis-em-curitiba#.Xh8w_mdTGUk

95

UBER

Regional

Governo prepara decreto para
cobrar INSS de motoristas de
apps

Paraná
Portal

03/05/2019

10/11/2019

RESENDE,
Thiago

https://paranaportal.uol.com.br/politica/govern
o-prepara-decreto-para-cobrar-inss-demotoristas-de-apps/

Condomínio não pode proibir
locação via Airbnb, diz
ministro do STJ
Os ‘três mosqueteiros’ do
Airbnb que mudaram a forma
de viajar
Prefeitura de Curitiba
persegue motoristas de Uber
Projeto de Lei quer
regulamentar Airbnb no Brasil

Porém.ne
t
Money
Times

https://porem.net/2019/03/02/prefeitura-decuritiba-persegue-motoristas-de-uber/
https://moneytimes.com.br/projeto-de-leiquer-regulamentar-airbnb-no-brasil/

167

17/10/2019

RIBEIRO,
Felipe

https://www.bandab.com.br/cidades/namesma-linha-de-uber-e-99-prefeitura-estudaimplantar-linhas-de-onibus-por-aplicativo-emcuritiba/

96

UBER

Local

Na mesma linha de Uber,
prefeitura estuda implantar
linhas de ônibus por aplicativo

97

AIRBNB

Mundial

Em meio a tensões com
hotéis, Airbnb ignora grandes
redes em novo serviço.

UOL

25/02/2018

16/09/2019

RIBEIRO,
Francisco
Gabriel

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2
018/02/25/como-o-airbnb-quer-evitar-umaguerra-com-hoteis-no-estilo-uber-x-taxis.htm

98

AIRBNB

Local

Plataformas online como
Airbnb e HomeAway devem
pagar ISS?

SINFISC
O
Curitiba

17/02/2018

16/09/2019

RODRIGUES,
Celso da Costa

http://sinfisco.org.br/artigos/plataformasonline-como-airbnb-e-homeaway-devempagar-iss/

99

UBER

Nacional

Treme treme: golpe no Uber e
99 deixa corrida quatro vezes
mais cara

TechTud
o

16/07/2019

16/01/2020

RODRIGUES,
Louise

https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/07
/golpe-de-motoristas-no-uber-e-99-deixacorrida-4x-mais-cara.ghtml

Canaltec
h

06/01/2020

16/01/2020

ROSA, Natalie

https://canaltech.com.br/inteligenciaartificial/airbnb-cria-software-de-ia-paraidentificar-possiveis-hospedes-psicopatas158687/

Banda B

11/09/2019

100

AIRBNB

Mundial

Airbnb cria software de IA
para identificar possíveis
hóspedes psicopatas

101

AIRBNB

Nacional

Airbnb movimenta 3 vezes
mais a economia no Brasil que
hotéis

Exame

26/10/2017

16/09/2019

SALOMÃO,
Karen

https://exame.abril.com.br/negocios/airbnbmovimenta-3-vezes-mais-a-economia-nobrasil-que-hoteis/

102

UBER

Local

URBS x UBER - Guerra Civil
do Transporte Privado em
toda Curitiba

Jusbrasil

16/01/2018

16/09/2019

SANTOS, L. M.
G. M

https://luanmesan.jusbrasil.com.br/artigos/535
364265/urbs-x-uber-guerra-civil-dotransporte-privado-em-toda-curitiba

103

AIRBNB

Mundial

Airbnb desperta polêmica no
setor hoteleiro

Revista
Hotéis

05/10/2015

27/09/2019

SANTOS, Ralza
O.

https://www.revistahoteis.com.br/airbnbdesperta-polemica-no-setor-hoteleiro/

Gazeta
do Povo

05/10/2018

16/09/2019

SARAIVA,
Alexia

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/imove
is/easy-life-emiliano-empreendimentoestudios-19-m-curitiba-parceria-plataformalocacao/

104

AIRBNB

Local

Empreendimentos com
estúdio de 19m2 em Curitiba
inaugura parceria com
plataforma de locação

105

UBER

Local

Taxistas decidem manter
bandeira 2 e fazem cobranças
em relação aos apps

Gazeta
do Povo

18/07/2019

20/02/2020

SAWAF,
Gabriel

https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/tax
istas-curitiba-decidem-manter-cobrancabandeira-2/

106

UBER

Local

Motoristas de apps de Curitiba
terão de ser cadastrados pela
prefeitura

Tribuna

21/08/2019

16/09/2019

SAWAF,
Gabriel

https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba
-regiao/motoristas-de-aplicativos-seraocadastrados-pela-prefeitura-de-curitiba/

168

G1

03/04/2019

16/09/2019

SCHMIDT,
Larissa

https://g1.globo.com/rj/rio-dejaneiro/noticia/2019/04/03/taxista-e-presosuspeito-de-aplicar-golpes-em-corridas-pagascom-cartao-de-credito-na-zona-sul-dorio.ghtml
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TAXIS

Nacional

Taxista é preso suspeito de
aplicar golpes em corridas
pagas com cartão de crédito na
Zona Sul do Rio
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UBER

Mundial

Senha na Uber: novo recurso
impedirá que você entre no
carro errado

UOL

27/01/2020

03/02/2020

SENHA...

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2
020/01/27/senha-na-uber-novo-recursoimpedira-que-voce-entre-no-carro-errado.htm
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UBER

Nacional

Uber entra na inflação de
2020, e IBGE usará robô para
checar preços

Exame

10/01/2020

16/01/2020

SENNA, Victor

https://exame.abril.com.br/economia/uberentra-na-inflacao-de-2020-e-ibge-usara-robopara-checar-precos/
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UBER

Mundial

Motoristas de Uber estão
aplicando o "golpe do vômito"

jul/18

16/01/2020

SILVA, Victor
Hugo

https://tecnoblog.net/253234/motoristas-ubergolpe-vomito/
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AIRBNB

Local

No vácuo do Airbnb, rivais
têm aluguel “por recorrência”
e foco em moradia

24/04/2019

16/09/2019

SILVEIRA,
Flavia

https://blog.shortstaycuritiba.com.br/shortstay/
no-vacuo-do-airbnb-rivais-tem-aluguel-porrecorrencia-e-foco-em-moradia/

Época

04/05/2016

16/01/2020

SOPRANA,
Paula

https://epoca.globo.com/vida/experienciasdigitais/noticia/2016/05/fraudadores-usammarca-do-airbnb-para-aplicar-golpe-pelainternet.html

Revista
Hotéis

09/10/2018

16/04/2020

STOLZE,
Mariana

https://www.revistahoteis.com.br/atuacao-docade-sobre-a-relacao-entre-redes-hoteleiras-eas-otas/

11/12/2019

31/12/2019

TASINAFFO,
Flávio

http://tudogolpe.blogosfera.uol.com.br/2019/1
2/11/pede-um-uber-pra-mim-cuidado-sua-boaacao-pode-te-colocar-na-cadeia/

05/12/2019

16/01/2020

TÁXIS...

https://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/noticia/tax
is-de-curitiba-passam-a-ter-duas-novasmodalidades-de-atendimento

21/08/2018

16/09/2019

TEIXEIRA,
Lucas Borges

https://www.bol.uol.com.br/noticias/2018/08/
21/uber-motoristas-nao-entendem-mudancaem-pagamento-e-tentam-burlam-sistema.htm
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AIRBNB

Mundial

Fraudadores usam marca do
Airbnb para aplicar golpe pela
internet
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HOTEIS

Nacional

Atualização do CADE sobre a
relação entre redes hoteleiras e
as OTAs
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UBER

Nacional

Pede um Uber pra mim?
Cuidado. Sua boa ação pode te
colocar na cadeia
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TAXIS

Local

Táxis de Curitiba passam a ter
duas novas modalidades de
atendimento

116

UBER

Nacional

Uber muda pagamento e
motoristas tentam burlar
sistema rodando mais

Tecnoblo
g
Blog
ShortSta
y
Curitiba

Tudogol
pe.blogos
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Prefeitur
a
Municipa
l de
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UBER

Nacional

Transporte por app e
streaming farão parte do
cálculo da inflação em 2020

Veja

11/10/2019

17/10/2019

TRANSPORTE.
..

https://veja.abril.com.br/economia/calculo-dainflacao-em-2020-vai-incluir-transporte-porapp-e-streaming/
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AIRBNB

Mundial

A Omnibees lança parceria
com Airbnb dando suporte a
pousadas e hotéis boutique

Revista
Hotéis

27/11/2018

16/01/2020

TREVISOLI,
Beatriz

https://www.revistahoteis.com.br/omnibeeslanca-parceria-com-airbnb-dando-suporte-apousadas-e-hoteis-boutique/
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AIRBNB

Mundial

Airbnb atinge 500 milhões de
hóspedes

Revista
Hotéis

28/03/2019

16/01/2020

TREVISOLI,
Beatriz

https://www.revistahoteis.com.br/airbnbatinge-500-milhoes-de-hospedes/
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UBER

Local

Uber começa a funcionar em
Curitiba em meio a discussões
no Legislativo

G1

18/03/2016

16/09/2019

UBER
COMEÇA...

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/03
/uber-comeca-funcionar-em-curitiba-emmeio-discussoes-no-legislativo.html
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UBER

Mundial

Uber tem prejuízo de US$ 5 bi
no 2° trimestre, o maior de sua
história

Veja

09/08/2019

17/10/2019

UBER...

https://veja.abril.com.br/tecnologia/uber-temprejuizo-de-us-5-bi-no-2-trimestre-o-maiorde-sua-historia/
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UBER

Nacional

Uber: pré-pago passa a aceitar
pagamentos com boleto e
transferência

UOL

30/01/2020

03/02/2020

UBER: PRÉPAGO...

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2
020/01/30/uber-pre-pago-passa-a-aceitarpagamentos-com-boleto-e-transferencia.htm
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UBER

Local

Urbs amplia prazo para
cadastro obrigatório de
motoristas de aplicativo

UOL

31/01/2020

20/02/2020

URBS
AMPLIA...

https://paranaportal.uol.com.br/cidades/cadastr
o-uber-urbs-amplia-prazo-motoristasaplicativo-curitiba/

20/08/2019

16/09/2019

URBS
RECEBE...

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/urbsrecebe-representantes-dos-taxistas/52115
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TAXIS

Local

Urbs recebe representantes
dos taxistas

Prefeitur
a
Municipa
l de
Curitiba
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AIRBNB

Local

Uso do Airbnb gera conflitos
entre proprietários de imóveis
e condomínios

CBN
Curitiba

09/09/2019

16/09/2019

USO DO
AIRBNB...

https://cbncuritiba.com/uso-do-airbnb-temgerado-conflitos-entre-proprietarios-econdominios/
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AIRBNB

Mundial

Canaltec
h

12/12/2019

16/01/2020

VELASCO,
Ariane

https://canaltech.com.br/seguranca/airbnbsaiba-como-se-proteger-de-golpes-no-site/
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UBER

Mundial

Tecnoblo
g

07/02/2020

14/04/2020

VENTURA,
Felipe

https://tecnoblog.net/324205/uber-prometelucro-2020-apos-prejuizo-2019/

Airbnb: Saiba como se
proteger de golpes no site
Uber promete lucro em 2020
após perder US$ 8,5 bi no ano
passado

170

128

UBER

Local

Vereadores pedem parecer da
Urbs sobre o serviço Uber em
Curitiba

G1

29/06/2016

16/09/2019

VEREADORES
...

http://g1.globo.com/pr/parana/transito/noticia/
2016/06/vereadores-pedem-parecer-da-urbssobre-o-servico-uber-em-curitiba.html
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UBER

Nacional

Usuária posta stories
ensinando a dar golpe na Uber
e é banida do serviço

Canaltec
h

15/08/2018

17/10/2019

WAKKA,
Wagner

https://canaltech.com.br/apps/usuaria-postastories-ensinando-a-dar-golpe-na-uber-e-ebanida-do-servico-124784/

FOHB

out/16

16/01/2020

FOHB

http://fohb.com.br/wpcontent/uploads/2017/01/White-Paper-Ofenômeno-da-Sharing-Economy-e-aHotelaria-.pdf
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AIRBNB

Nacional

O fenômeno da sharing
economy e a hotelaria

131

UBER

Mundial

Receita do Uber cresce e
anima investidores, apesar de
prejuízo

Estadão
Conteúd
o

06/02/2020

14/04/2020

WOLF,
Giovanna

https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,r
eceita-do-uber-cresce-e-anima-investidoresapesar-de-prejuizo,70003188128
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AIRBNB
/ UBER

Mundial

Golpistas vêm usando o
Airbnb, Uber e mercados
online para lavar dinheiro

Tecmund
o

19/03/2018

17/10/2019

YUGE, Claudio

https://www.tecmundo.com.br/seguranca/1283
17-golpistas-vem-usando-airbnb-ubermercados-online-lavar-dinheiro.htm
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APÊNDICE D. RESUMO EXECUTIVO

ECONOMIA COMPARTILHADA E OS MODELOS TRADICIONAIS DE
HOSPEDAGEM E TRANSPORTE: um estudo das plataformas Airbnb e Uber em
Curitiba Pr sob a perspectiva da Teoria dos Custos de Transação
Mestranda: Elenice Passarelli
Orientador: Prof. Dr. Marcos de Castro
Coorientador: Prof. Dr. Luciano Ferreira de Lima
1

CONTEXTUALIZAÇÃO
Este resumo executivo apresenta os resultados da pesquisa com a finalidade de

demonstrar aos gestores a importância na implementação de estratégias nos setores afetados
pelo uso das plataformas digitais de economia compartilhada. Portanto, são apresentados o
objetivo geral do estudo, breve contextualização sobre a teoria e os resultados obtidos.
A tecnologia potencializou uma prática antiga de compartilhamento que antes
acontecia de forma restrita, as transações on-line permitem uma interação direta entre os pares
provedores e usuários sem a necessidade de intermediação. Desta forma, a economia
compartilhada possibilita acesso a diversos produtos e serviços que são disponibilizados por
meio das plataformas digitais. Entre essas plataformas estão Airbnb e Uber, que estão
presentes no Brasil desde o ano de 2014 e são voltadas aos serviços de hospedagem e
transporte, com a disseminação dessas plataformas temos um cenário em que os modelos
tradicionais dos hotéis e táxis continuam oferecendo suas transações no mercado enquanto
estes novos negócios surgem se estabelecendo e ganhando espaço, ou seja, há uma existência
simultânea de ambos, o que nos permite dizer que estes modelos estão coexistindo.
Sendo assim, o objetivo geral do estudo foi compreender os mecanismos que
permitem a coexistência dos modelos tradicionais e de economia compartilhada, referente aos
serviços de hospedagem e transporte de Curitiba Pr, sob a perspectiva da Teoria dos Custos de
Transação.
A teoria utilizada como base do estudo apresenta uma abordagem na qual as
instituições são vistas como agentes essenciais para o funcionamento do sistema econômico,
onde as decisões gerenciais são tomadas a partir dos eventos institucionais que surgem
durante uma operação em que se analisa os ativos tangíveis e intangíveis pertencentes à
empresa e informações oriundas do ambiente institucional, ou seja, sendo diferentes para cada
tipo de organização as transações podem ser adaptadas conforme necessidade, além disso a
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transação leva em consideração não apenas o preço em si, mas vários atributos de valor que a
tornam diferentes das outras em termos de eficiência. Desta forma, para analisar a transações
dos modelos tradicionais e das plataformas foram considerados cinco elementos presentes na
teoria e três elementos da economia compartilhada.
A partir disto, o estudo propôs responder a dois questionamentos: 1. Quais são e de
que forma os mecanismos permitem a coexistência dos modelos tradicionais e de
economia compartilhada relacionados à hospedagem e transporte? 2. Como estes
mecanismos se inter-relacionam a partir dos custos de transação?

2

RELEVÂNCIA DO ESTUDO PARA AS ORGANIZAÇÕES
Poucos trabalhos estudaram a economia compartilhada no Brasil. A análise individual

das transações nestes segmentos proporciona significativas contribuições aos gestores da rede
hoteleira e dos taxistas por explicar como os aplicativos operam e como suas práticas
impactam aos negócios.
Neste sentido, a análise dos dados possibilitou uma visão geral dos segmentos de
hospedagem e transporte, no qual os gestores podem obter melhor compreensão das
plataformas de economia compartilhada. Também se torna relevante para os gestores locais
dos órgãos e associações municipais que administram estes segmentos, já que se trata de
setores que impactam diretamente na economia, na comunidade e sociedade. Ampliando seus
conhecimentos sobre o funcionamento destas plataformas e o que elas apresentam de
diferenças e similaridades com os serviços ofertados pelos modelos tradicionais, os gestores
poderão tomar medidas e estabelecer estratégias que os permita permanecer no mercado.

3

CONTRIBUIÇÕES PARA AS ORGANIZAÇÕES ESTUDADAS
A partir das entrevistas realizadas com gestores dos segmentos de hospedagem e

transporte e dos dados obtidos de forma on-line em sites oficiais, órgãos públicos, sites de
notícias em geral, leis e regulamentos são apresentados as seguintes considerações:
➢ Mecanismos 1 e 2 - Informações e Tecnologia: Sem a necessidade de intermediação as
plataformas proporcionam redução de custos relativos à busca/ pesquisa, contato e
contratação, por não oferecer os mesmos serviços que a rede hoteleira os custos também são
reduzidos com estrutura e serviços. As informações em tempo real dos aplicativos
proporcionam agilidade às transações. Todas as transações analisadas em ambos os segmentos
contam com detalhamento de informações aos usuários, que por meio da tecnologia e acesso
de diferentes formas proporciona maior confiabilidade. O uso da tecnologia resulta em ganhos

173

relativos à divulgação e marketing, custos operacionais, de comunicação e negociação que
sem ela seriam mais onerosos. A rede hoteleira faz uso das agências on-line ou OTAs para
que possam obter maior alcance e visibilidade além de outras ferramentas, coisas que a
Airbnb oferece diretamente na plataforma e que resulta em custos diferenciados, já que as
comissões pagas para as agências são maiores. No segmento de transporte os taxistas
aderiram aos aplicativos próprios das associações e com isso a transação tem ficado mais
próxima a que é ofertada pela plataforma Uber, no entanto, nem todos os taxistas de Curitiba
são afiliados às associações.
➢ Mecanismo 3 - Ações oportunistas: O conhecimento relativo às operações e a experiência
dos gestores evitam custos desnecessários e ações oportunistas. Neste caso, se busca oferecer
o mesmo nível de informações a todos seja pelos sites, portais, telefone etc. Os resultados
apontam que anúncios falsos estão sendo disponibilizados em plataformas como a da Airbnb
em nome dos hotéis que não ofertam seus quartos pela plataforma, existe ofertas na
plataforma de conhecimento dos gestores de hotéis mas são relativas à anúncios de
investidores em sua maioria, ou no caso de alguns entrevistados elas de fato existem. No
transporte foi identificado tentativas de fraude para roubo de dados por meio de mensagens de
texto em nome da plataforma Uber, outro ponto se refere a motoristas não credenciados na
plataforma que tentam aliciar usuários para que as solicitações sejam feitas fora da
plataforma, o que não é recomendado já que as orientações são de que as transações por
segurança sejam sempre efetuadas dentro das plataformas e que os usuários mantenham os
registros para eventuais necessidades. Em alguns casos apontados há ressarcimento por parte
da plataforma quando registradas no aplicativo, mas geralmente não são percebidas ou de
conhecimento dos usuários.
➢ Mecanismos 4 e 5 - Impacto e regulamentação: O impacto da Airbnb na rede hoteleira
de Curitiba se difere conforme a categoria do hotel, alguns hotéis fazem uso da plataforma
ofertando quartos pela plataforma o que contribui na redução de custos, nos transportes o
impacto foi maior, os custos se diferem bastante e alguns motoristas de táxi chegaram a
migrar para as plataformas. As taxas e impostos geram maiores custos para os modelos
tradicionais, por esse motivo em ambos os segmentos a busca é por condições igualitárias e
estabelecimento de medidas regulamentares. No caso dos transportes a Urbs responsável pelo
transporte de Curitiba já regulamentou várias medidas locais que exigem inclusive o cadastro
dos motoristas da Uber e de outros aplicativos.
➢ Mecanismos 6 e 7 - Ocupação e ociosidade: No caso da rede hoteleira eventos locais
possibilitam aos hotéis aumentar sua ocupação por isso estes hóspedes se tornam um público
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alvo, bem como o público corporativo, os hotéis trabalham com tarifa flutuante por isso as
OTAs são importantes para manter os preços das tarifas em dia, desta forma os espaços
ofertados podem ficar ociosos por um tempo maior. As associações de táxi possuem contratos
firmados com empresas e trabalham com licitações, o que mantém os clientes fixos. Em
relação à ociosidade nota-se que as plataformas oferecem menores custos com esses ativos
por enfatizar o reuso dos bens para outras finalidades, como os aluguéis de espaços ociosos e
a utilização de veículos próprios que antes estavam parados. A oferta de quartos pelo Airbnb
para os hotéis pode significar uma forma de redirecionar espaços ociosos que não são
reservados por outros meios.
➢ Mecanismos 8, 9 e 10 - Especificidades locais, físicas e de ativos humanos: Ativos e
serviços muito específicos podem significar maiores custos para a organização. As análises
apontaram que entre os hotéis e a Airbnb o maior diferencial se dá pela localização, visto que
os hotéis estão localizados geralmente em áreas mais centrais. A proximidade faz diferença
para o usuário na hora de decidir pela estadia. A questão padronização também se torna um
diferencial, já que os hotéis oferecem café da manhã, espaços internos, serviços de limpeza,
aceitam animais de estimação etc., coisas que geralmente não são ofertadas nas estadias do
Airbnb, no entanto, a padronização e os serviços resultam em maiores custos. A plataforma
possui diferenciais ao oferecer espaços inteiros, mais amplos e com possibilidade de
acomodação para famílias inteiras ou grupos. Os transportes se diferenciam pelo
conhecimento local da cidade, já que os motoristas são profissionais e treinados para várias
situações. Embora a plataforma Uber também oferte o serviço por categorias, os táxis
oferecem comodidade e serviços diferenciados como táxis adaptados para portadores de
necessidades especiais, transporte específico para pets, que não são ofertados pela Uber. Em
relação aos ativos humanos destaca-se o profissionalismo dos hotéis e táxis, que nem sempre
pode ser encontrado nas plataformas, os modelos tradicionais podem contar com funcionários
treinados para os serviços, as plataformas não possuem vínculos empregatícios. A
especificidade no público alvo dos hotéis, mais especificamente público corporativo pode
resultar em maiores custos pois geram alta dependência deste público.
➢ Mecanismos 11 e 12 - Segurança, reputação e avaliação: Devido ao desconhecimento
das transações, a falta de confiança torna-se uma barreira na utilização das plataformas,
especialmente dos mais idosos, no entanto, elas dispõem de vários mecanismos de segurança
para proteger as transações. Os hotéis oferecem uma gestão profissional e exigência de
documentação que não é garantida nas plataformas, também oferece serviços de segurança e
cumprem uma série de exigências regulamentares relacionadas à segurança. Os táxis
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oferecem seguros e possuem licenças específicas relacionadas à segurança dos veículos. Nas
plataformas essa segurança é ofertada por meio do registro na própria plataforma, do
pagamento após check-in do usuário no caso da Airbnb e da segurança financeira feita dentro
da plataforma, embora os anfitriões sejam orientados a empresa não garante a funcionalidade
de outros sistemas de segurança. A Uber possui o registro na plataforma, seguro, entre outros
como compartilhamento da viagem, código numérico etc. Como similaridades todos
fomentam avaliações considerada importante como meio de segurança, boa parte das
avaliações dos hotéis são fomentadas nas OTAS, sites, mas nos meios tradicionais ela ocorre
também via SAC, 0800, etc.
➢ Mecanismos 13, 14 e 15 – Tributação e precificação, rentabilidade e economia local: O
pagamento de impostos e taxas e custos fixos diferenciados das plataformas aponta uma
diferença significativa nos preços praticados nas transações entre os modelos tradicionais e as
plataformas. Os ganhos também são diferenciados visto que para a composição dos preços são
consideradas diferentes bases. Na hospedagem os gestores de ambos os casos enfatizaram que
os preços não são comparativos, no transporte ambos envolvem tempo e quilometragem
percorridos mas os táxis utilizam o taxímetro, que é fiscalizado e do qual os preços base são
compostos pelo próprio município, além disso trabalham com as bandeiradas que diferencia
preços em dias e horários específicos. Em contraponto a Uber tem tarifa dinâmica, que
aumenta significativamente os preços de acordo com a demanda. Os aplicativos buscam
equilibrar os preços e mantê-los mais acessíveis a população, no entanto os taxistas vêm
trabalhando com descontos. Em relação à economia local destaca-se que as plataformas
fomentam o comércio nos bairros e que a arrecadação embora não cubra os custos com outras
atividades impactadas é significativa ao município pois acaba movimentando mais que os
modelos tradicionais.
➢ Mecanismos 16 e 17 – Tendências/ expectativas e estratégias para os setores: Os
gestores acreditam que as plataformas possuem potencial de crescimento e disseminação e
que outras novas tecnologias poderão surgir trazendo impacto aos segmentos, inclusive para
outros como saúde, gestão pública etc. Em Curitiba outras plataformas estão ganhando espaço
e empreendimentos construídos com novos conceitos voltados para o aluguel de curta
temporada. A utilização das plataformas reduz vários custos e elas são tendência
especialmente para o público mais jovem. É provável que aos poucos alguns canais de
atendimentos sejam extintos e que as transações aconteçam em sua maioria de forma on-line.
No entanto, há capacidade de adaptação das indústrias existentes desde que sejam feitos
investimentos em tecnologia e serviços, e estrutura (no caso dos hotéis). As transações
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precisam ser revistas de forma a identificar custos que podem ser reduzidos e melhorias
possam agregar valor às transações. Redes hoteleiras estão entrando no mercado de
acomodação de curto prazo e os táxis trabalhando com os aplicativos, no entanto as
plataformas também estão buscando novas formas de agregar em seus serviços e oferecer
mais possibilidades que em breve serão tendências.
A partir dos resultados pode-se afirmar que na realidade estudada há pequena
propensão à substituição, as transações apresentam características diferenciadas que
possibilitam aos dois modelos a coexistência em ambos os segmentos, no entanto, há
necessidade de reinvenção por parte dos modelos tradicionais, que buscam por condições
igualitárias especialmente relacionadas à regulamentação pois afirmam se tratar de
concorrência desleal. Espera-se que por meio deste resumo executivo seja possível contribuir
de forma estratégica para as organizações estudadas.

