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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto da economia 

compartilhada ("sharing economy") na logística. Considerando que as literaturas a 

respeito do tema são recentes, ainda há pouco referencial teórico com abordagem 

específica na economia compartilhada com o foco na logística. Desse modo, este 

estudo tem o propósito de analisar os conteúdos teóricos sobre o tema, verificando e 

analisando os parâmetros referentes à logística e como estes processos afetam o 

desempenho das empresas inseridas no modelo econômico de compartilhamento. A 

pesquisa propõe analisar como o novo modelo de economia colaborativa se 

organiza e se relaciona com parâmetros básicos de logística que influenciam 

diretamente na qualidade e nos custos dos serviços oferecidos pelas empresas que 

adotam o modelo de compartilhamento, principalmente aquelas inseridas no 

mercado de transporte e distribuição.  

 

Palavras chaves: economia compartilhada, logística, desempenho 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this work is to analyze the impact of Sharing Economy in 

Logistics. Considering that the literature about the subject is recent, there is still little 

theoretical reference with specific approach in the sharing economy with the focus on 

logistics. Thus, this study has the main goal of analyzing the theoretical contents on 

the subject, verifying and analyzing the parameters related to logistics and how these 

processes affect the performance of the companies inserted in the economic model 

of sharing. 

The research proposes to analyze how the new model of collaborative economy is 

organized and is related to basic parameters of logistics that directly influence the 

quality and costs of the services offered by the companies that adopt the model of 

sharing, especially those inserted in the transportation and distribution market . 

 

Key words: sharing, economy, logistics, applications, literature, analysis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   6 

SUMÁRIO 
 
Capítulo 1  

1. Introdução...................................................................................................... 9 

2. Justificativa.................................................................................................... 10 

3. Objetivos........................................................................................................ 13 

       3.1. Objetivo Geral.......................................................................................13 

       3.2. Objetivos Específicos............................................................................13 

Capítulo 2    

 4. Referencial Teórico...................................................................................... 13 

 5. Metodologia.................................................................................................. 19 

       5.1. Revisão Sistemática da Literatura....................................................... 23 

       5.2. Identificação de conteúdo bibliográfico............................................... 25 

Capítulo 3  

6. Análise do conteúdo bibliográfico.................................................................. 32 

       6.1. Contextualização................................................................................. 32 

       6.2. Estudo dos conteúdos bibliográficos................................................... 36 

       6.3. Relação entre economia compartilhada e Logística........................... 39 

 7. Aplicações da economia compartilhada na logística................................... 43 

Capítulo 4    

8. Considerações finais................................................................................... 49 

9. Referências Bibliográficas........................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 



   7 

LISTA DE FIGURAS 

 
 
FIGURA 1: Esquematização da metodologia....................................................... 20 

FIGURA 2: Definição de palavras-chave para a pesquisa.................................... 24 

FIGURA 3: Publicações encontradas por combinações de palavras-chave......... 29  

FIGURA 4: Países de registro das publicações sobre economia compartilhada.. 33 

FIGURA 5: Registros históricos de publicações em economia compartilhada..... 35 

FIGURA 6: Registros históricos de publicações em economia compartilhada e 

logística................................................................................................................. 36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   8 

LISTA DE QUADROS 
 
 
 
QUADRO 1: Relação de empresas que utilizam economia 

compartilhada.......................................................................................................... 12 

QUADRO 2: Resumo das atividades metodológicas e resultados 

esperados................................................................................................................ 22 

QUADRO 3: Publicações encontradas nas bases bibliográficas............................ 27  

QUADRO 4: Análise quantitativa das informações obtidas com o Google 

Acadêmico............................................................................................................... 28 

QUADRO 5: Artigos sobre economia compartilhada e logística selecionados para 

análise..................................................................................................................... 30 

QUADRO 6: Artigos sobre economia compartilhada mais citados selecionados... 31 

QUADRO 7: Áreas de pesquisa mais registradas.................................................. 36 

QUADRO 8: Resumo da análise dos conteúdos bibliográficos............................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   9 

Capítulo 1 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Na sociedade contemporânea o avanço tecnológico impacta diretamente os 

serviços e produtos no que diz respeito à celeridade dos processos (TENNER, 

1997). Com a introdução de novas tecnologias e o aumento da globalização, além 

de haver uma demanda maior por produtos, o tempo de entrega passa a ser um dos 

fatores determinantes para a fidelização de clientes. Dessa forma, é razoável que 

haja uma busca por serviços mais céleres e acessíveis com uma gama de opções. 

Diante desse contexto, diferentes tipos de negócios vêm surgindo e sendo 

operados com foco na “economia compartilhada” ou consumo colaborativo 

(BOSTMAN, 2011), onde as pessoas oferecem e utilizam ativos subutilizados. Um 

exemplo desse tipo de negócio é o de empresas como Airbnb que proporcionam o 

aluguel de quartos ou casas em qualquer lugar do mundo, por meio de uma 

plataforma que viabiliza a oferta e a reserva de quartos/casas disponíveis. 

O conceito de propriedade e a percepção da utilidade e destinação dos bens 

mudou substancialmente nos últimos anos. Ideias como o compartilhamento de 

bicicletas, carros ou mesmo caronas sob demanda têm conquistado cada vez mais 

popularidade (KIETZMANN, 2014). Pensando no cenário de excessiva cobrança por 

rapidez nos serviços e acessibilidade a novos produtos, a prática de compartilhar 

recursos entre pessoas torna-se algo natural e necessário, tendo em vista que 

possibilita o atendimento das demandas com maior eficiência e eficácia.  

Quando companhias detêm a posse exclusiva de um produto ou serviço, é 

natural que se tornem limitadas e obsoletas com o decurso do tempo. No entanto, tal 

fator pode ser evitado por meio do estabelecimento de conexões com empresas 

similares e também de parcerias que viabilizem o trabalho conjunto e a divisão dos 

recursos (GANSKY, 2010). Além do mais, as parcerias favorecem a divisão de 

habilidades, de boas práticas de gestão e de conhecimentos, que são requisitos 

essenciais para o aprimoramento do serviço e a satisfação do cliente. 

Uma economia compartilhada se mostra relevante no contexto de cidades 

que enfrentam problemas como o crescimento populacional e o aumento da 

densidade demográfica (COHEN, 2014). Neste tipo de economia as plataformas 

digitais são essenciais para proporcionar o acesso direto aos bens e serviços, 

podendo-se afirmar que constituem um ponto de equilíbrio na relação entre 
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comunidade, acesso e colaboração e, consequentemente, promovem uma 

transformação digital significativa na economia (RICHARDSON, 2015).  

Ao se considerar que os processos de trabalho da economia compartilhada 

estão alicerçados na colaboração, no envolvimento da comunidade e no amplo 

acesso às diversas empresas, não se pode perder de vista o importante papel que a 

ciência da logística desempenha neste novo modelo de economia.  

Com base em tais considerações, o presente documento tem o objetivo de 

analisar os conteúdos teóricos sobre economia compartilhada, verificando os 

parâmetros que fazem referência à logística. Além disso, propõe-se analisar como 

as operações de logística estão estruturadas no âmbito de algumas empresas que 

trabalham com o modelo de negócios de economia compartilhada e a maneira como 

esse processo afeta os ganhos financeiros dessas empresas. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

A logística, propriamente dita, é uma ciência que auxilia na transformação de 

ordens em entregas físicas. Esta ciência tem que lidar, na maioria das vezes, com 

processos que incluem produção, transporte, entregas, armazenagem e embalagens 

(HORAK, 2016). Esses processos são chamados de fluxo físico e requerem fluxos 

de dados e informações, uma vez que o principal objetivo da logística é entregar 

pedidos com o melhor planejamento, execução e controle dos pedidos. Segundo 

Ballou (1993), a logística inclui todas as atividades de movimentação de produtos e 

também a transferência de informações, atuando como um sistema complexo que 

requer uma interface entre as esferas que possuem responsabilização para a 

execução do trabalho. 

As atividades logísticas são executadas para que as operações fluam no ritmo 

que os clientes e as companhias esperam. O uso, por exemplo, de armazéns, 

barcos, caminhões ou aviões pode ser necessário para completar essas operações. 

Contudo, a compra de tais equipamentos ou a construção de um armazém pode 

demandar um alto custo para as empresas, sobretudo se considerarmos que tais 

espaços podem ser pouco utilizados no decorrer das operações. 

Nesse contexto, a economia compartilhada assume um papel relevante para 

viabilizar as operações em um cenário onde se faz necessário responder às 

demandas do mercado e as expectativas dos clientes com celeridade, 
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especialmente no que diz respeito às indústrias do comércio (varejo e atacado), do 

transporte, da acomodação e dos serviços de alimentação (CREDIT SUISSE, 2015).  

A economia compartilhada pode ser vista como um ecossistema econômico 

social construído ao redor da divisão dos recursos humanos e físicos. Uma das 

grandes vantagens deste tipo de economia é o acesso a um bem ou serviço sem 

que haja a posse física. Conforme já destacado, as operações são centradas em 

plataformas digitais que auxiliam na celeridade das atividades (HALL, 2016). 

Atualmente, este modelo de economia é praticado em diversos tipos de negócios, 

como exemplificado no Quadro 1.  

 

Quadro 1: Relação de empresas que utilizam economia compartilhada 

Tipo de negócio ligado à 

economia compartilhada 
Empresas relacionadas 

Transporte 

Uber 

Lyft 

Blablacar 

Didi 

Kuadi 

Acomodação 

Airbnb 

Kozaza 

Couchsurfing 

Serviços de casa 
Taskrabbit 

Care.com 

Entregas 
Postmates 

Instacart 

Comércio de varejo 

eBay 

Etsy 

Taobao  

Empréstimos para consumo 
Lending Club 

Prosper 

Câmbio monetário 
TransferWise 

Currency Fair 

Projetos financeiros Kickstarter 

Programas de computador 
oDesk 

Freelancer 

 

Fonte: Farronato et al. (2015). 
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Em alguns casos essas companhias criam modelos de negócios mais 

eficientes e com menores custos para os consumidores, democratizando, também, o 

acesso a serviços inovadores ou que não eram tão populares. 

Assim, diante da importância dessa ciência, é que se propõe analisar as 

publicações a respeito de economia compartilhada com enfoque nos parâmetros 

logísticos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

A disseminação da economia compartilhada e os fatores relacionados à 

logística empregada neste modelo econômico, viabilizarão um estudo com enfoque 

na literatura a respeito do tema, possibilitando a identificação dos principais aspectos 

relacionados à logística. 

O objetivo geral deste estudo é identificar como a economia compartilhada 

impacta operações logísticas. Além disso, apontar os resultados alcançados ou 

esperados em alguns modelos vigentes identificados no decorrer do trabalho. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para que o objetivo geral seja atingido, se faz necessário definir algumas 

etapas relevantes para o desenvolvimento do trabalho. São elas: 

(1) identificação de uma base de conhecimentos relevante para o tema; 

(2) compreensão do assunto a partir da análise dos resultados encontrados 

na base de conhecimentos; 

(3) levantamento e análise de empresas que utilizam economia compartilhada 

em suas operações logísticas; 

(4) compreensão dos parâmetros da economia compartilhada em operações 

logísticas e de que modo esse modelo de negócio pode ser implementado. 
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Capítulo 2 
 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Apesar da definição do termo “economia compartilhada”, do inglês “sharing 

economy”, ser um tema ainda considerado incipiente, o entendimento de 

compartilhar bens e serviços está presente desde as mais remotas transações 

humanas que eram realizadas sem trocas monetárias (BARBOSA, 2008). Todavia, 

com o passar dos anos e a evolução digital, os indivíduos criaram oportunidades 

para monetizar suas habilidades e usar adequadamente recursos anteriormente 

subutilizados (ERNST & YOUNG, 2015). 

Com a disseminação do termo economia compartilhada, é cada vez mais 

comum a ideia de associação a redes ou comunidades que compartilham bens e 

serviços nos diversos segmentos da sociedade e das ciências, inclusive no que diz 

respeito ao campo do conhecimento (bens imateriais que constituem o patrimônio 

intelectual). A ascensão de empresas como Uber e Airbnb tem movimentado milhões 

de dólares mundialmente e tem atraído cada vez mais usuários. Segundo um estudo 

realizado pelo Instituto JP Morgan Chase & Co, entre outubro de 2012 a setembro 

de 2015, foi estimado que 10,3 milhões de pessoas, mais do que a população de 

Nova York, ou 4,2% dos americanos adultos, lucraram por meio da economia 

compartilhada nesse período. 

Além dos números demonstrarem que as pessoas vêm aderindo 

significativamente a este modelo de economia, os próprios modelos de negócios têm 

sofrido mudanças em relação às estruturas usualmente encontradas na indústria, 

como por exemplo nos setores de viagem, transporte, alimentação e acomodação. 

Os ganhos gerados pela economia compartilhada vêm incentivando os habituais 

stakeholders da economia a reavaliarem os seus modelos de negócios no que diz 

respeito à melhor utilização dos recursos, à geração de empregos, à conscientização 

e domínio dos meios digitais e aos benefícios ambientais. De acordo com um estudo 

publicado pela Ernst & Young (2015, p.3) estimou-se que em 2016 o valor gerado 

pela economia compartilhada seria em torno de US$ 115 bilhões, um aumento 

significativo, se comparado com os US$ 3,5 bilhões movimentados em 2012. 

 No entanto, não são apenas os resultados numéricos e pesquisas de 

satisfação que suportam o crescimento do tema. Ainda há muita discussão sobre os 
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conceitos disseminados e sobre o real potencial de alcance desse tipo de economia. 

Um dos tópicos que ainda gera discussões é o emprego da palavra compartilhada 

(“sharing”), pois muitas pessoas defendem que esse tipo de economia é mais 

relacionada ao acesso de bens do que ao compartilhamento dos mesmos com os 

clientes (BELK, 2014).  

Outro ponto que tende a ser controverso entre os estudiosos sobre o tema é 

em relação à não regularização de algumas atividades. De acordo com Fernandes 

(2016, p.1): 

“Um hotel é fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros quanto a rotas de fuga, 

presença de extintores de incêndio etc. Já particulares que estão 

compartilhando um apartamento não estão sujeitos à mesma 

regulamentação e proteção de órgãos públicos. Para táxis, é a mesma 

coisa. Os carros de trabalho normalmente são sujeitos a inspeções 

constantes e os motoristas devem ser treinados. Nas caronas, não temos 

a mesma garantia” 

 

Para Fernandes (2016), esses tipos de riscos de fato existem e podem 

atrapalhar o negócio, no entanto, existe um fator que auxilia intensamente no 

aumento da credibilidade dos negócios: o suporte da tecnologia. Empresas como 

Uber, Airbnb e Amazon, por exemplo, têm centrais de atendimento ao cliente muito 

bem estruturadas e também são popularmente conhecidas por seus aplicativos de 

avaliação de serviço. O uso de aplicativos permite a colaboração entre os clientes e 

os funcionários da empresa provedora do serviço. Além disso, estudos comprovam 

que o uso continuado de aplicativos é impulsionado pela satisfação dos usuários, 

possibilitando que o uso seja habitual (Hsiao et al., 2015). 

Para entender melhor o conceito de economia compartilhada e como utilizá-la 

nos negócios, de acordo com Lessig et al. (2008), o termo economia compartilhada 

faz alusão ao consumo colaborativo realizado nas atividades de compartilhamento, 

troca ou aluguel de bens sem que haja necessariamente a aquisição dos bens. Essa 

tendência tem se mostrado cada vez mais popular por meio da utilização de bens 

ociosos e inclusive em operações peer-to-peer nos negócios. 

Uma boa forma de descrever esse modelo produtivo de operações peer-to-

peer é compará-lo a um ecossistema construído com base na produção entre pares. 

Esta produção paritária possibilita a cooperação efetiva e livre entre os produtores e 

permite o aumento da autoridade entre os pares envolvidos, transcendendo a 



   15 

autoridade do estado e o mercado, e superando as limitações dos modelos 

tradicionais na construção de um patrimônio em comum, desenvolvido com base em 

novas práticas culturais (BAUWENS, 2006). Assim, as etapas como criação, 

produção, distribuição, troca e consumo dos bens e serviços entre diversos clientes 

e companhias são divididas para criar ambientes inovadores e com melhores 

resultados para a partes envolvidas. 

Em relação à produção peer-to-peer, pode ser conceitualmente exposta, 

segundo Bauwens (2006), como todos os processos que visam aumentar a 

participação generalizada de participantes equipotenciais, em linhas gerais: 

possibilidade de conectar muitos em uma rede previamente mapeada, possibilitando 

que o usuário tenha um papel de cliente ou fornecedor de um recurso. 

As redes de comunicação tornaram possível a disseminação em larga escala 

de práticas colaborativas e solidárias que antigamente existiam apenas em escala 

menor na sociedade (BENKLER, 2005). A economia compartilhada possibilita 

diferentes formas de transferência de valor em diversas escalas, como por exemplo: 

trocas, compras coletivas, consumo colaborativo, posse compartilhada, valor 

compartilhado, cooperações, criações conjuntas, reciclagem e também 

redistribuição. Dessa forma, essas diferentes iniciativas têm ganhado força em uma 

dimensão que supera antigos resultados. 

Na perspectiva de distribuição, em uma economia compartilhada, os recursos 

tendem a ser distribuídos em um sistema que deve ser eficiente e equiparável em 

uma escala local, regional, nacional ou global. É muito comum modelos em que há 

cooperações, compras coletivas e consumo colaborativo (CORRÊA, 2017). Essas 

ações promovem uma distribuição mais estruturada, priorizando modelos que se 

mostram mais eficientes em conjunto. 

Os centros de distribuição compartilhados têm sofrido inovações ao longo dos 

anos. Em países desenvolvidos essa técnica já vem sendo utilizada há mais de dez 

anos. A multinacional Kimberly-Clark, responsável pelo fornecimento de bens de 

consumo essenciais, foi pioneira nesse setor em conjunto com a atual Unilever. 

Ambas companhias fizeram entregas combinadas para clientes na Holanda, com 

cada empresa ocupando metade de cada caminhão. Essa estratégia da Kimberly-

Clarke foi uma das primeiras em que o conceito de cadeias de suprimentos 

colaborativas foi discutido em escala internacional (COOKE, 2011). Em uma cadeia 

de suprimentos compartilhada, duas ou mais empresas utilizam meios de 
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distribuição em comum ou serviços para atender clientes em comum. Práticas como 

esta reduzem os custos para os fabricantes e fornecem reabastecimento mais 

frequente para os varejistas. 

Termos como integração, colaboração, cooperação e coordenação 

complementam uns aos outros na cadeia de suprimentos conforme se referem a 

elementos similares (ARSHINDER & DESHUKH, 2008). A cadeia de produção 

colaborativa é frequentemente vista como um poderoso instrumento para obter 

eficiência e efetividade no gerenciamento das operações (Leeuw & Fansoo et al., 

2007). 

 Segundo Goffin (2006), cadeias de suprimento podem variar desde cadeias 

sem muitas complexidades a cadeias altamente integradas e com relações bem 

definidas. Cadeias de suprimento colaborativas altamente integradas podem ser 

definidas pelos seguintes aspectos (Bensaou et al., 1999):   

● Relação de longo prazo entre as organizações independentes; 

● Estreita cooperação e atividades coordenadas entre parceiros de 

negócios em aspectos como compartilhamento de informações, 

planejamento conjunto, gestão conjunta da demanda e gerenciamento 

conjunto de estoques; 

● Integração de grupos distintos dentro e entre empresas; 

● Objetivos compartilhados em comum; 

● Criação de visibilidade. 

A colaboração tem sido relacionada como um grande alicerce para o efetivo 

gerenciamento de cadeias de suprimento. No entanto, ainda existe a crença de que 

nem todas as empresas conhecem o verdadeiro potencial de estruturas alternativas 

da cadeia de suprimento.  

Estudos já foram realizados para avaliar o nível de colaboração da cadeia de 

suprimentos e identificar as melhores práticas entre elas e foi comprovado que para 

definir um modelo, resultados positivos de colaboração incluem melhorias na 

eficiência, eficácia e posições de mercado para as empresas entrevistadas (MIN, 

2005).  

De forma geral, a utilização de centros de distribuição compartilhada pode 

agregar alguns fatores positivos às empresas, entre eles (CORRÊA, 2017): 
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● Redução de custos, principalmente em transporte e armazenamento, pois 

além da divisão do espaço físico, as empresas dividem as contas dos custos 

físicos, como salários dos funcionários, armazenamento, limpeza e 

conservação do ambiente, e custos variáveis, como energia, água e frete; 

● Flexibilidade em relação a localização dos centros de distribuição: os 

centros podem ser estabelecidos em posições estratégicas, e normalmente 

localizações estratégicas tendem a ser mais caras, as empresas fazem a 

divisão das contas. Um bom exemplo foi o centro de distribuição entre 

Kimberly-Clarke e Unilever na Holanda para atender aos clientes da região; 

● Agilidade no serviço: a logística compartilhada garante maior flexibilidade e 

agilidade para a empresa com o apoio de parceiros, que conseguem resolver 

problemas com maior facilidade; 

● Maior rentabilidade: com a diminuição dos custos fixos e variáveis, as 

chances da organização para obter uma melhor rentabilidade aumentam. 

Pensando nos blocos que conectam a economia compartilhada com 

operações peer-to-peer e cadeias de suprimento colaborativas, por exemplo, a 

conexão entre esse tipo de economia com a ciência Logística fica clara. De acordo 

com o Instituto de Logística, Cambridge (1995), a logística relaciona pessoas, 

facilidades de produção e informação, de forma que todos estejam no lugar certo, na 

hora certa, na quantidade certa e com o preço certo. 

Na sociedade atual, a qualidade passou de um diferencial para uma 

obrigação entre as empresas que prestam serviços (PAURA, 2012), uma vez que os 

consumidores têm maiores opções de escolhas e as empresas buscam formas de 

maximizar seus ganhos. 

É de vital importância que as operações logísticas estejam em conformidade 

com a legislação em vigor, as previsões financeiras, as tendências de mercado e as 

pesquisas. A comunicação e o entendimento do comportamento humano também 

são essenciais para o sucesso das operações logísticas se considerarmos que esta 

ciência foca na interdisciplinaridade entre os assuntos técnicos (como o transporte) e 

os aspectos de origem natural, (como a origem dos bens de produção e o 

comportamento dos clientes). 
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Com base nas principais definições de economia compartilhada e logística, é 

possível compreender a relação existente entre ambos, uma vez que no mundo 

globalizado e digital, algumas indústrias tendem a sofrer rupturas conforme já se 

verifica na indústria de transporte, por exemplo. De acordo com um estudo publicado 

pela Deloitte (2016) alguns sinais de ruptura e fragmentação que já ocorrem são as 

aplicações de tecnologia multimodal, o desenvolvimento da habilidade de coordenar 

tecnologias por parte das operadoras regionais de pacotes e o funcionamento de um 

mercado em tempo real para o transporte de longo percurso, dentre outros. É 

possível observar que esses sinais estão relacionados a tecnologias ou controle de 

tarefas que muitas vezes não acontecem no mesmo lugar, o que acarreta a 

necessidade de uma empresa utilizar o apoio de outras companhias para realizar 

essas tarefas. 

Neste cenário, a economia compartilhada surge como um agente 

descentralizador das tarefas de operações logísticas nas empresas em que os ativos 

físicos são representados como serviços que são redistribuídos, compartilhados e 

reutilizados de forma mais fácil e economicamente viável (Arslan et al., 2016). 

Todavia, o sucesso da logística no mercado de compartilhamento requer o controle e 

o conhecimento de múltiplos aspectos técnicos, como por exemplo o conhecimento 

de modelos de roteirização e gestão de estoque, lugares, como por exemplo centros 

de distribuição e processos, pois somente com o domínio de tantos fatores é que se 

pode criar uma cooperação entre companhias que possibilite a entrega de um 

produto ou serviço melhor para o cliente. Segundo Rai (2017), a economia 

compartilhada afeta uma grande variedade de setores, incluindo mobilidade e 

transportes. 

 

5. METODOLOGIA 

 

A fim de orientar o desenvolvimento deste estudo, serão utilizadas 

metodologias científicas como a pesquisa com enfoque meta-analítico, objetivando 

identificar o material teórico já produzido sobre o tema; e a pesquisa de caráter 

exploratório, objetivando identificar empresas que utilizam conceitos e aplicações de 

economia compartilhada em logística. 



   19 

Para ilustrar a metodologia de pesquisa, o fluxograma abaixo mostra cada 

etapa do projeto. Na figura 1 visualiza-se a forma como o trabalho foi dividido de 

acordo com as etapas de elaboração.  
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Figura 1: Esquematização da metodologia 

 

Etapa 1: Seleção das palavras-chave para orientar a busca/pesquisa dos 

conteúdos bibliográficos e permitir que as empresas relacionadas sejam 

identificadas; 
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Etapa 2: Pesquisa de artigos em bases de dados bibliográficas e demais 

conteúdos para que as informações relevantes sejam coletadas; 

Etapa 3: Análise da literatura coletada com base em autores mais citados e 

publicações mais relevantes. Descrição do que se tem dito a respeito de economia 

compartilhada, dos pontos de vista defendidos pelos principais autores; 

Etapa 4: Identificação, utilizando métodos de pesquisa exploratória, das 

empresas que trabalham com aplicações de economia compartilhada em operações 

logísticas; 

Etapa 5: Verificação das operações nas quais a economia compartilhada é 

utilizada nas atividades logísticas e de como ocorre o processo de implementação;  

Etapa 6: Estruturação de uma base de conhecimento para o tema com a 

análise do impacto que essa nova tendência pode trazer às operações logísticas, 

assim como o estudo de aplicações que já estão sendo implantadas e os resultados 

alcançados ou esperados. 

Após a identificação de cada etapa do projeto, os resultados correspondentes 

podem ser visualizados. Uma vez que os aspectos metodológicos de cada etapa são 

identificados e caracterizados, tem-se um produto para cada etapa de produção 

(MOSTARDEIRO, 2017). No Quadro 2 é possível observar o resumo das atividades 

metodológicas e os resultados esperados. 
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Quadro 2: Resumo das atividades metodológicas e resultados esperados 

Fonte: Autor (2017). 

A identificação de um produto para cada etapa do trabalho auxilia no 

desenvolvimento da metodologia realizada e na obtenção do objetivo proposto pelo 

estudo. Metodologia pode ser definida, de acordo com Minayo (2001, p.44) da 

seguinte forma: 

 “ a) discussão epistemológica sobre o caminho do pensamento que o tema 

ou o objeto de investigação requer; b) como a apresentação adequada e 

justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos que devem 

ser utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação; c) e 

como a “criatividade do pesquisador, ou seja, a sua marca pessoal e 

específica na forma de articular teoria, métodos, achados experimentais, 

observacionais ou de qualquer outro tipo específico de resposta às 

indagações específicas”.  

 

Os produtos de cada etapa devem ser direcionados para a entrega final e 

servem como ferramenta de insumo para o início da etapa subsequente, 
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comprovando a relação entre os processos e a adequação da metodologia proposta 

com o objetivo final do projeto. 

 

5.1. REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

Quando há a necessidade de realizar buscas em diversas fontes literárias, o 

sucesso dos estudos depende de uma pesquisa bibliográfica fortemente embasada. 

Segundo Fonseca (2002), os resultados da pesquisa serão atingidos mais 

rapidamente se a preparação da pesquisa bibliográfica for feita da forma mais 

adequada possível. 

Ainda segundo Gerhardt & Silveira (2009), na etapa de busca de informação 

alguns aspectos devem ser levados em conta, como por exemplo: o contexto da 

busca (tipo de informação, tempo disponível e o volume de informações desejadas), 

o procedimento de busca a ser utilizado (se a informação deve ser dividida em itens, 

classificação dos itens por ordem de importância) e consciência das limitações de 

ordem linguística, caso o artigo tenha sido traduzido, e limitações de credibilidade, 

pois nem sempre a informação disponível é fidedigna. 

Considerando que há uma quantidade razoável de fontes literárias disponíveis 

a respeito do tema do presente estudo, verificou-se a necessidade de utilizar uma 

metodologia de revisão sistemática da literatura. Essa metodologia trata as questões 

de formas específicas, utilizando fontes abrangentes, por meio de uma estratégia de 

busca explícita, empregando uma seleção de critérios aplicados uniformemente, 

possibilitando uma avaliação criteriosa e reprodutível com inferências baseadas em 

resultados de pesquisa (LOUREIRO, 2012).  

Segundo Clark (2001), a revisão sistemática responde a uma pergunta 

claramente formulada utilizando métodos sistemáticos e explícitos para identificar, 

selecionar e avaliar criticamente pesquisas relevantes, bem como coletar e analisar 

dados de estudos incluídos na revisão. 

Dessa forma, a revisão sistemática da literatura tem papel fundamental no 

desenvolvimento de um trabalho, uma vez que busca correlacionar os materiais 

relevantes do tema e buscar aplicações em empresas reais. 

No caso concreto, a revisão sistemática da literatura foi utilizada para auxiliar 

na identificação de palavras-chave de relevância a serem inseridas nos mecanismos 

de busca. Foram definidas palavras-chave para que as informações coletadas 
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fossem analisadas após o estudo sobre o conceito do tema e a definição do que se 

pretendia estudar (entendimento do impacto de economia compartilhada na 

logística). Na Figura 2 é possível identificar as palavras-chave selecionadas, de 

acordo com as pesquisadas gerais iniciais para entendimento prévio do tema. 

 

Figura 2: Definição de palavras-chave para a pesquisa 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

É importante ressaltar que as palavras-chave estão representadas em 

português. Porém, durante as pesquisas prévias para entendimento do assunto, as 

principais fontes de informação tiveram como fonte o conteúdo em inglês, logo, 

optou-se pela pesquisa em inglês. Outra informação a ser reiterada é que até o 

momento de definição da Etapa 1 do projeto nenhuma mineração de dados foi 

iniciada, havendo a possibilidade de que nem todas as palavras-chave retornassem 

às conexões de materiais publicados. 

O método utilizado para auxiliar na pesquisa de informações contemplou dois 

eixos de conhecimento: a economia compartilhada e a logística. Para se definir a 

intersecção entre esses eixos, foram inseridas palavras que estão presentes 

conceitualmente tanto em materiais relacionados à economia compartilhada como à 

logística. O objetivo de identificar tantas palavras (“informação”, “conectividade”, 
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“colaboração”, “distribuição”, “gestão”, “comportamento”, “transporte”, “acesso” e 

“parceria”) foi criar o máximo de conexões lógicas que busquem expressar a relação 

entre os temas.  

Atualmente, conteúdos científicos são facilmente encontrados em sistemas 

online de publicação, o que torna o trabalho de seleção de materiais uma tarefa 

ainda mais difícil de assimilar. Segundo Penteado (2005), existe uma grande oferta 

de informações disponíveis para o pesquisador, o que o leva a refletir e estudar 

diversos mecanismos para extrair toda a informação disponível e o conhecimento 

necessário para a realização de uma pesquisa de qualidade. Por essa razão, essa 

etapa é de grande importância para o direcionamento de todo o desenvolvimento do 

trabalho, pois quanto mais estruturada a pesquisa, por meio de uma especificação 

clara, maiores são as chances do material produzido se conectar ao tema.  

 

5.2. IDENTIFICAÇÃO DE CONTEÚDO BIBLIOGRÁFICO 

 

A abordagem com enfoque meta-analítico foi escolhida por se trabalhar com 

eixos de conhecimento diferentes (o impacto da economia compartilhada na 

logística) e que não são correlacionados tão facilmente na literatura existente, sendo 

importante verificar e analisar quais trabalhos que já foram publicados em escala 

mundial, os temas mais ocorrentes em pesquisas, os autores mais citados e os 

períodos de publicações mais utilizados. Essas informações possibilitam muitas 

inferências a respeito das tendências mundiais para o tema escolhido. 

O estudo com enfoque meta-analítico consiste em um método que utiliza 

vários estudos a fim de desenvolver uma síntese reproduzível e quantificável dos 

dados. Essa associação melhora o alcance estatístico na pesquisa sobre os efeitos 

dos estudos e a sua potencialidade. Uma das vantagens da meta-análise é a 

obtenção de uma visão geral da situação (LOVATTO, 2007).  

Com o estudo da meta-análise é possível evidenciar efeitos na pesquisa que 

não seriam percebidos em intervalos analíticos muito pequenos, consequentemente 

isso aumenta as chances de observar as diferenças nos materiais.  

Esta metodologia recomenda 5 fases a serem seguidas (GARCIA & 

RAMIREZ, 2004). A saber: determinar revistas da disciplina; estabelecer revistas 

relevantes; preencher base de dados com os artigos; analisar autores e artigos; e 

analisar as palavras-chave encontradas. Essas fases auxiliaram na elaboração da 



   26 

etapa 2 do trabalho, que tem como principal objetivo identificar artigos para a análise 

e selecionar os trabalhos de maior relevância a respeito do tema. 

De acordo com os passos propostos por Garcia & Ramirez (2004), as revistas 

da disciplina estão relacionadas a bases de dados, congressos, workshops, 

associações científicas e publicações renomadas. Para a pesquisa em questão, as 

bases de dados escolhidas foram: Web of Science e Google Scholar e Scopus. 

Cada uma dessas bases possui características, vantagens e desvantagens 

próprias para o uso em cada tipo de pesquisa. A Web of Science (WoS) é 

reconhecida internacionalmente como uma das plataformas com os conteúdos de 

mais alta qualidade e mais completa base multidisciplinar. Ela foi a primeira base 

que incorporou o h-index e apresenta uma ampla cobertura temporal e regional. 

Como suas desvantagens, podemos citar a predominância de conteúdos em língua 

inglesa e em ciências exatas, além de poucos mecanismos para distinguir autores e 

instituições. Já a base Google Scholar possui indexação livre por meio de 

publicações em periódicos online em diversas línguas e disciplinas que contemplam 

materiais de variados formatos (artigos, ensaios, livros). Essa ferramenta é gratuita, 

porém sua cobertura de materiais é temporal e limitada em artigos mais recentes, 

podendo alguns dados bibliográficos conter erros de identificação. Por último, a base 

Scopus tem como seu principal objetivo a pesquisa por assunto e autor, com uma 

cobertura que incorpora bases de outros autores. Esta base contém ferramentas que 

auxiliam na identificação dos autores, porém seu h-index pode ser enviesado para 

publicações anteriores a 1996 (Mariano et al., 2017). 

Com a identificação das bases bibliográficas, foi possível iniciar o 

procedimento de pesquisa dos materiais com maior importância ao tema, de acordo 

com as combinações de palavras-chave identificadas. O Quadro 3 abaixo demonstra 

os valores encontrados com as pesquisas. 
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Quadro 3: Publicações encontradas nas bases bibliográficas 

Palavras pesquisadas 
Google 
Scholar 

Scopus 
Web of 
Science 

"Sharing Economy" 17.000 565 353 

"Sharing economy" "Logistics" 2.120 11 7 

"Sharing economy" "Logistics" 
"information" 1.990 5 3 

"Sharing economy" "Logistics" 
"connectivity" 577 1 1 

"Sharing economy" "Logistics" 
"collaboration" 1.190 - - 

"Sharing economy" "Logistics" 
"distribution" 1.470 - - 

"Sharing economy" "Logistics" 
"management" 1.950 4 2 

"Sharing economy" "Logistics" "behavior" 1.050 - 1 

"Sharing economy" "Logistics" 
"transportation" 1.310 4 1 

"Sharing economy" "Logistics" "access" 1.750 - - 

"Sharing economy" "Logistics" 
"partnership" 669 - - 

Fonte: Autor (2017). 

 

A pesquisa apresentou resultados com diferenças surpreendentes entre as 

bases bibliográficas. O quantitativo encontrado com a utilização do filtro “sharing 

economy” foi 30 vezes maior na base Google Scholar em comparação com a 

Scopus e 48 vezes maior em comparação com a Web of Science.  

A grande diferença entre o Google Acadêmico e as demais bases analisadas 

em relação aos valores encontrados chamou atenção para a confiabilidade geral da 

plataforma. É importante considerar que os autores vêm defendendo a não utilização 

exclusiva desta ferramenta para avaliação de impacto de publicações ou como 

indicador de produção científica, uma vez que o Google Acadêmico foi desenvolvido 

como plataforma para busca de informação por qualquer público e em qualquer 

tópico, de acordo com Jacsó (2010). 

Como os resultados encontrados na plataforma Google Acadêmico foram 

expressivos em termos quantitativos, foi realizado um gráfico de Pareto para 

identificar quais combinações de palavras-chave que mais tiveram publicações. No 

Quadro 4 é possível observar a preparação dos cálculos com as informações 

obtidas. 
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Quadro 4: Análise quantitativa das informações obtidas com o Google Acadêmico 

Palavras pesquisadas 
Google 
Scholar 

% 
Acumulada 

% 

"Sharing economy" "Logistics" 2.120 15,1% 15,1% 

"Sharing economy" "Logistics" "information" 1.990 29,2% 14,1% 

"Sharing economy" "Logistics" 
"management" 1.950 43,1% 13,9% 

"Sharing economy" "Logistics" "access" 1.750 55,5% 12,4% 

"Sharing economy" "Logistics" "distribution" 1.470 65,9% 10,4% 

"Sharing economy" "Logistics" 
"transportation" 1.310 75,2% 9,3% 

"Sharing economy" "Logistics" 
"collaboration" 1.190 83,7% 8,5% 

"Sharing economy" "Logistics" "behavior" 1.050 91,1% 7,5% 

"Sharing economy" "Logistics" "partnership" 669 95,9% 4,8% 

"Sharing economy" "Logistics" "connectivity" 577 100,0% 4,1% 

Total 14.076  100,0% 
Fonte: Autor (2017). 

 

Após a identificação das porcentagens relacionadas a cada combinação de 

palavras-chave pesquisadas, elaborou-se um gráfico de Pareto para conseguir 

visualizar quais foram as combinações mais significativas, utilizou-se os valores da 

base Google Scholar por considerá-los expressivos em termos numéricos. O Gráfico 

de Pareto auxilia na identificação das causas mais significativas em termos de 

contribuição para o problema, em ordem de ocorrência (LINS, 1993). Na Figura 3 é 

possível observar o gráfico gerado. 
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Figura 3: Publicações encontradas por combinações de palavras-chave 

 

Percebe-se que as publicações encontradas em maior ocorrência também 

têm relação com os quantitativos encontrados nas demais bases, salvo as devidas 

proporções. Para a análise do trabalho, serão considerados os estudos mais citados 

com o filtro “sharing economy” e “logistics”, nas bases Scopus e Web of Science, 

além dos estudos mais importantes sobre “sharing economy”.  

O Google Acadêmico terá um papel de verificar se os artigos selecionados 

também aparecem como os mais citados na plataforma. É importante ressaltar que 

não serão selecionadas as outras combinações de palavras-chave, pois tanto na 

Web of Science como Scopus, os resultados encontrados com o filtro de busca 

“sharing economy” e “logistics” retornaram valores muito limitados (abaixo de 50 

valores) e os outros filtros, mais específicos (combinações entre “sharing economy” 

e “logistics” e demais palavras), retornaram valores que já haviam sido identificados. 

Para a definição dos artigos que envolvessem “sharing economy” e “logistics”, 

os resultados obtidos na Web of Science e Scopus foram exportados como .txt e 

tratados no Excel. Foram selecionados todos os artigos encontrados na Web of 

Science e os artigos mais citados da Scopus, formando uma base de artigos a 
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serem analisados. No Quadro 5 é possível visualizar os artigos de maior importância 

que foram identificados para o estudo sobre economia compartilhada e logística. 

 

Quadro 5: Artigos sobre economia compartilhada e logística selecionados para análise  

 

Fonte: Web of Science (2017). 

 

Em relação à seleção dos artigos para análise sobre economia compartilhada, 

foram extraídos os artigos mais citados da Web of Science, em conformidade com 

os resultados também obtidos na Scopus. Os mecanismos de extração foram os 

mesmos já descritos anteriormente. No Quadro 6 é possível identificar os artigos de 

economia compartilhada identificados para a análise dos artigos mais citados. 
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Quadro 6: Artigos sobre economia compartilhada mais citados selecionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Web of Science (2017). 

 

Com a identificação de todos os artigos a serem analisados, a etapa 2 

(pesquisa com enfoque meta-analítico) é finalizada e a etapa 3 (análise dos 

resultados da pesquisa bibliográfica) pode ser iniciada. A pesquisa tem um papel 

significativo no decorrer do trabalho, pois essa ferramenta é uma das formas mais 

completas e coerentes de se iniciar um estudo, considerando que os conhecimentos 
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são compilados nas mais diversas fontes de informação e a pesquisa possibilita o 

acesso, ajudando na consolidação de um estudo significativo (DE SOUZA, 2010). 

Assim, sem perder de vista a relevância da pesquisa, a etapa 2 deste estudo 

(pesquisa com enfoque meta-analítico) foi finalizada após a identificação de todos os 

artigos a serem analisados e a etapa 3 (análise dos resultados da pesquisa com 

enfoque meta-analítico) pôde ser iniciada. 

 

Capítulo 3 

 

6. ANÁLISE DO CONTEÚDO BIBLIOGRÁFICO 

 

A etapa de análise dos resultados da pesquisa (etapa 3 no planejamento do 

estudo) tem como principal objetivo compreender o conhecimento já produzido sobre 

o tema estudado, de acordo com os pontos de vista dos diversos teóricos, o contexto 

das publicações e os demais aspectos que têm impacto no conteúdo produzido, 

como por exemplo o ano das publicações, os locais, as fontes de publicações, entre 

outros. Neste trabalho, é importante ressaltar que foram analisados tanto artigos, 

como também materiais de pesquisa publicados por Institutos, uma vez que o termo 

de pesquisa é um tema que ainda é considerado novo. 

É necessário observar se a pesquisa possui interesse científico progressivo, 

ou seja, se há importância relativa do tema ao longo dos anos e também quais os 

autores que mais tiveram publicações ao longo do tempo (MARIANO, CRUZ & 

GAITÁN, 2011). Ademais, é preciso considerar o contexto em que os artigos foram 

publicados, ou seja, entender quais foram as instituições financiadoras, os períodos, 

os momentos econômicos e políticos que podem, de alguma forma, ter influenciado 

o tema. Essa análise abrangente de fatores é muito importante (Pereira et al., 2004), 

na medida em que permite uma revisão quantitativa da literatura e também 

possibilita a análise de diferentes variedades de fontes, a observação de pontos 

divergentes na literatura e a identificação de fatores que podem contribuir para 

diferenças entre os estudos. 
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6.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

De acordo com os 353 artigos encontrados na Web of Science, para o filtro de 

pesquisa: “sharing economy”, é possível verificar que apenas Estados Unidos, 

Inglaterra e China tiveram uma participação superior a 50% do total de publicações e 

90% dos materiais foram registrados em inglês. Na figura 4 é possível identificar 

quais foram os países que tiveram registros de publicações. 

 

Figura 4: Países de registro das publicações sobre economia compartilhada 

 

Fonte: Web of Science (2017). 

 

A divisão dos países que mais publicaram artigos sobre economia 

compartilhada tem uma relação direta com a economia dos países em questão. De 

acordo com um estudo publicado pela “The Telegraph”, em 2015, a Inglaterra foi 

considerada o país europeu líder em desenvolvimento de companhias de economia 

compartilhada. Só em Londres havia um registro de 72 startups de economia 

compartilhada. No entanto, os Estados Unidos lideraram o ranking de produção de 

startups de economia compartilhada em mais da metade das 865 empresas 

existentes na época. A adoção da economia compartilhada apresenta um rápido 

crescimento ao redor do mundo. Um exemplo é a estimativa feita pela 

PricewaterhouseCoopers (PwC) de que os principais setores de economia 

compartilhada poderiam representar $335 bilhões em receita mundial até 2025 

(MATZLER, 2015). Uma projeção divulgada pela “The Statistics Portal”, uma 
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plataforma que utiliza mais de 18.000 fontes de conteúdos publicados, mostrou que 

em 2016 os Estados Unidos tiveram 44,8 milhões de adultos utilizando serviços de 

economia compartilhada e existe uma projeção futura para que o número de 

usuários cresça para 86,5 milhões em 2021. 

A relação entre a economia do país e quantitativo de publicações ainda está 

relacionada às instituições de ensino e incentivos à pesquisa. A organização que 

mais tem registro de publicações é a Universidade da California Berkerley.  Segundo 

o website da UC Berkeley Opportunity Lab, 2017, esta instituição promove eventos, 

publica artigos em seu website e tem uma aproximação com as empresas 

localizadas no Vale do Silício focadas em economia compartilhada. Isso permite que 

seus alunos tenham contato com o tema e com executivos de empresas como 

Airbnb, TaskRabbit, Uber, Lyft, Postmates e Favor, possibilitando-lhes examinar a 

experiência dos trabalhadores enquanto pesquisam e conhecem profundamente 

este modelo econômico.  

Em relação à China, o país se encontra em um panorama de intenso 

crescimento econômico e expansão do acesso da população às atividades 

econômicas. Em 2016, só o crescimento do consumo interno representou cerca de 

64% do PIB da China e 20% do crescimento do PIB mundial. Uma proporção 

crescente desses gastos dos consumidores está indo diretamente para a economia 

compartilhada, que deve crescer 40% nos próximos cinco anos, de acordo com um 

estudo desenvolvido pelo Centro de Informação do país e divulgado pelo governo 

chinês em março de 2017. Essa pesquisa também evidenciou que o volume de 

transações de economia compartilhada no país envolveu um crescimento de 103% 

no volume financeiro e as plataformas de economia compartilhada criaram 5,85 

milhões de empregos (PENNINGTON, 2017). 

Em relação ao ano dos registros sobre economia compartilhada, verificou-se 

que as publicações tiveram um aumento superior ao triplo já publicado a partir de 

2016, regra também aplicada para os registros de economia compartilhada e 

logística. Esse aumento nos registros a partir de 2016 reitera como o tema tem 

ganhado importância e popularidade recentemente. Nas figuras 5 e 6 é possível 

analisar o histórico de registros por ano. 
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Figura 5: Registros históricos de publicações em economia compartilhada 

 
Fonte: Web of Science (2017). 

 

Figura 6: Registros históricos de publicações em economia compartilhada e logística 

 

Fonte: Web of Science (2017). 

 

O exponencial crescimento em 2016 pode estar relacionado a diversos 

fatores, como por exemplo a disseminação global de que os custos menores 

oferecidos pelas companhias de economia compartilhada possibilitam aos clientes a 

oportunidade de gastar seus recursos com outros bens ou serviços, uma vez que a 

economia compartilhada tem potencial para aumentar a eficiência de recursos 

subutilizados (Li et al., 2017). 

As áreas de pesquisa mais registradas nas publicações sobre economia 

compartilhada foram: “business economics” (economia de negócios), “computer 
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Science“ (ciência da computação) e “social sciences” (ciências sociais). No Quadro 7 

é possível verificar quais as porcentagens de registros por tema. 

 

Quadro 7: Áreas de pesquisa mais registradas 

Área de pesquisa % De registro 

Business Economis 38,1% 

Computer Science 14,45% 

Social Sciences 13,31% 

Fonte: Web of Science (2017). 

 

Pode-se explicar, como um dos motivos da economia de negócios ter sido a 

área de pesquisa mais registrada, o fato de que os conteúdos mais citados estão 

relacionados ao entendimento da nova tendência de consumo e como esse novo 

modelo de negócios é composto.  

De acordo com um estudo publicado pela PricewaterhouseCoopers (PwC) 

(2015) sobre o futuro da economia compartilhada a partir de 2016, existem sinais de 

que modelos colaborativos contribuem para influenciar consumidores, uma vez que 

há a ideia de que serviços sob demanda possibilitam o acesso a facilidades 

inovadoras e até então não disponíveis. 

As plataformas de economia compartilhada em 2015 movimentaram 

transações de 28 bilhões de euros ao longo da Europa, representando um aumento 

de 77% em comparação com o ano de 2016. Além do mais, também foi analisado 

que operações de transporte peer-to-peer foram o maior setor da economia 

compartilhada da Europa em termos de receita, captando cerca de 1.7 bilhões de 

euros em 2015, quase metade das receitas totais dos outros setores analisados na 

pesquisa (PwC ANALYSIS, 2016). 

 

6.2. ESTUDO DOS CONTEÚDOS BIBLIOGRÁFICOS  

 

A fim de atingir o objetivo proposto no trabalho (analisar os conteúdos teóricos 

sobre economia compartilhada, verificando os parâmetros que fazem referência à 

logística), foi necessário analisar os conteúdos bibliográficos mais importantes sobre 

o tema, compreendendo em quais cenários a economia compartilhada é utilizada, 
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quais são os principais elementos que compõem modelos de economia colaborativa 

e como este modelo pode impactar na logística. 

O artigo mais citado em todas as plataformas, “You are what you can access: 

Sharing and collaborative consumption online” escrito por Russell Belk em 2014, e 

que teve uma média de 34,75 citações por ano, tem um claro objetivo de comparar o 

consumo colaborativo e a economia compartilhada e correlacionar o crescimento da 

popularidade de ambos, verificando que a sociedade precisa considerar novas 

formas de uso que não envolvam a posse dos meios. O autor enfatiza também como 

a tecnologia tem um papel fundamental para a disseminação desse tipo de negócio 

e afirma que muitas organizações de economia compartilhada e consumo 

colaborativo que existem atualmente se beneficiaram do colapso econômico que 

começou em 2008, tornando o consumidor mais sensível à alta de preços (BELK, 

2014). 

Diversos estudiosos sobre o tema destacam que o desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação colaborou para a expansão desse tipo de 

negócio. Para Hamari et al. (2016), alguns dos fatores que sustentam o consumo 

colaborativo são a sustentabilidade, o prazer pela atividade e os ganhos 

econômicos.  

 Segungo Möhlmann (2015), o consumo compartilhado, associado à 

economia compartilhada, ocorre em sistemas ou redes organizadas em que os 

participantes realizam atividades de compartilhamento sob a forma de aluguel, 

empréstimo, comércio, troca, soluções de transporte, dentre outros, e todas as 

opções são determinadas principalmente quando há o benefício próprio dos 

usuários. 

Outro ponto defendido por autores como Richardson (2015), foi o de que a 

economia compartilhada utiliza plataformas digitais que possibilitam o acesso direto 

a bens e serviços. Contudo, um dos desafios do uso de plataformas digitais é criar 

operações de negócios sustentadas pelas regulações em vigência. Outro desafio 

elencado (PwC, 2015) é a questão da confiança nas operações realizadas entre 

indivíduos que provavelmente nunca se conheceram. Por essa razão, empresários 

precisam encontrar formas de colaborar com seus stakeholders, seja por meio de 

investimentos em sistemas de avaliação de empresas, de entendimento entre os 

formuladores de políticas ao desenvolverem novas formas de auto regulação ou da 
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reforma dos regulamentos existentes, apoiando mais ativamente os usuários na 

compreensão das obrigações legais e tributárias. 

Embora os benefícios e o crescimento da economia compartilhada tenham 

sido amplamente divulgados, muitas questões que dificultam o desenvolvimento 

deste modelo econômico têm sido suscitadas. Uma delas diz respeito ao fato de que 

as empresas de economia compartilhada estão criando novos modelos de negócio 

que desafiam os modelos existentes em indústrias estabelecidas no mercado e 

estas empresas afetadas têm exigido cada vez mais regulamentos por parte das 

empresas de economia compartilhada (Nirei et al., 2017). Alguns autores como 

Cannon (2015) e Arvind (2014) afirmaram que o compartilhamento de viagens, por 

exemplo, poderia explorar lacunas para evitar regras e impostas, apontando uma 

deficiência em modelos disruptivos de negócios. Por isso, as atividades relacionadas 

à economia compartilhada precisam ser melhor avaliadas em termos da economia e 

regulação, avaliando como afetam os envolvidos na cadeia produtiva.  

Para garantir o desenvolvimento da economia compartilhada, é preciso evitar 

que as falhas de regulação ocorram e possibilitem que partes do mercado obtenham 

vantagens injustas sobre os outros (Malhotra et al., 2014). Conflitos entre moradores 

de prédios e turistas hospedados em lugares residenciais (caso do Airbnb) 

colaboraram para a criação das primeiras leis de zoneamento nos Estados Unidos 

(ERICKSON, 2012). Em relação aos taxis, que pagam impostos, cidadãos comuns 

que oferecem serviços de compartilhamento de caronas não são taxados de acordo 

com as regulações e não precisam seguir todos os requisitos impostos aos taxistas. 

Por essas razões, um tribunal alemão proibiu os serviços do Uber em 2014, uma vez 

que motoristas licenciados de taxi estão sujeitos a maiores custos, dificultando a 

capacidade de competir com serviços de compartilhamento de viagens (EDDY, 

2014). No Brasil, diversos conflitos são noticiados pela mídia devido à falta de uma 

regulação clara e adequada. 

O tema da sustentabilidade foi recorrente entre diversas publicações como 

um dos fatores determinantes para a escolha de um consumo colaborativo por parte 

dos usuários. A economia compartilhada tem o potencial de promover um novo 

caminho sustentável, especialmente nos campos da produção e consumo dos bens 

e serviços, em que a sustentabilidade ainda apresenta desafios críticos 

(HEINRICHS, 2013).  
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Dentro da economia compartilhada, existem modelos emergentes de 

negócios de sustentabilidade com o foco em mobilidade. É importante ressaltar que 

a mobilidade urbana pode estar diretamente relacionada a deficiências nas 

infraestruturas públicas e nos sistemas de trânsito público. Assim, a economia 

compartilhada busca ações em conjunto com agentes impactados para desenvolver 

iniciativas coletivas. A mobilidade coletiva tem o potencial de otimizar o acesso e o 

impacto ambiental, enquanto minimiza conflitos comumente encontrados em 

modelos restritos de negócios (Cohen et al., 2014). Ativos como veículos são 

investimentos que nem todos podem arcar e que envolvem outros custos, como por 

exemplo manutenção, seguro e tributos. Empresas que utilizam plataformas peer-to-

peer para compartilhamento de veículos tem iniciado uma revolução na forma como 

encaramos os transportes e a mobilidade (MENDES, 2015). No Quadro 8 é possível 

visualizar resumidamente quais foram as principais características e informações 

elencadas nos trabalhos analisados. 

 

Quadro 8: Quadro resumo análise dos conteúdos bibliográficos 

Fonte: Autor (2017). 

 

6.3. RELAÇÃO ENTRE ECONOMIA COMPARTILHADA E LOGÍSTICA  

 

Há evidências que comprovam que à medida que as cidades crescem em 

relação à população e ao uso da terra, a pressão aumenta em relação à 

confiabilidade nos sistemas de transporte urbano (Noland et al., 2002). Embora a 
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política tradicional de transporte público tenha como foco minimizar os 

congestionamentos e os tempos de deslocamento (conforme o desejo do 

consumidor de gastar menos tempo em deslocamento), pesquisas realizadas sobre 

transporte emergente desafiam esse foco explícito. Minimizar o tempo de viagem 

para as pessoas em veículos de ocupação única apenas acentua a utilização de 

veículos particulares e a necessidade de estacionamentos e manutenção das pistas. 

O uso de veículos de ocupação mínima também pode ocasionar problemas de 

saúde, como a obesidade, minimizando o exercício e aumentando a contaminação 

do ar (Dikstra et al., 2003). 

Ainda segundo Mendes (2015), a opção de compartilhamento de veículos e 

otimização de rotas mostra-se como alternativa de solução para problemas 

enfrentados em grandes cidades, uma vez que haveriam melhorias no tráfego 

urbano, estacionamento e redução de gases poluentes. Com relação ao contexto 

dos transportes, Esteves (2015) defende que é necessário discutir a regulação do 

mercado de transporte individual de passageiros, visto que não há elementos 

econômicos que justifiquem a proibição de novos prestadores de serviços de 

transporte individual. Além disso, elementos econômicos sugerem que 

especialmente em um país cujo sistema de transporte não se encontra em 

consonância com a grandeza de suas metrópoles, tampouco com os anseios da 

população por meios confortáveis e seguros de circulação, é necessário buscar 

soluções alternativas. Essas questões remetem a uma associação entre soluções 

mobilidade e a economia compartilhada. 

No Brasil, por exemplo, dentre as modalidades mais utilizadas, 61,4% de toda 

a carga é transportada no modo rodoviário (Colavite et al., 2015), impactando 

diretamente na composição dos custos de transporte. Segundo o Plano Nacional de 

Logística e Transportes – PNLT (2006), a má qualidade da matriz rodoviária tem o 

impacto de 2,5 bilhões de reais por ano que poderiam ser economizados caso 

fossem implementadas medidas para equilibrar o transporte no brasil. 

O sistema de transportes mostra-se essencial para a movimentação da 

economia de um país, pois caso esse sistema não existisse, não haveria o 

transporte de cargas e matérias-primas até os consumidores ou indústrias. Além do 

mais, a ineficiência do modal rodoviário gera um elevado custo para o país, limitando 

o seu desenvolvimento regional e internacional. Para Erhart et al. (2006), 

considerando o cenário dos transportes e a distribuição de insumos de produção, é 
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necessário que medidas sejam implantadas a fim de melhorar a situação dos modos 

e desenvolver a infraestrutura no país. 

Em relação aos novos paradigmas de negócios, importantes mudanças no 

padrão de consumo podem ser evidenciadas (Ceroy et al., 2015), como o uso de 

aplicativos para auxiliar na solução das demandas sociais de alta mobilidade.  De 

acordo com uma pesquisa publicada pela Associação Nacional de Transportes 

Urbanos (NTU) em parceria com a Confederação Nacional do Transporte (CNT) em 

2017, 38% das pessoas entrevistadas deixaram de usar o ônibus e 35,85% 

passaram a usar o carro. Além do mais, 62,6% dos entrevistados alegaram estar 

dispostos a utilizar novamente os ônibus caso as tarifas se tornem mais baixas e as 

viagens mais rápidas e com maior flexibilidade para as opções de volta 

(ALBUQUERQUE, 2017). 

Além da correlação entre a economia compartilhada e soluções de 

mobilidade, os centros de distribuição também foram apontados como soluções 

impactadas por esse novo modelo de economia. Centros logísticos podem ser 

definidos como centros em uma área delimitada dentro da qual todas as atividades 

relacionadas ao transporte, logística e distribuição de bens são realizadas por vários 

operadores em uma base comercial (Bentzen et al., 2005).  

Um dos benefícios da utilização dos centros de logística é o aumento da 

intermodalidade direta, composta pelo carregamento de empresas e volume de 

mercadorias recebidas (Bazaras et al., 2004). Para se implementar cadeias de 

transporte multimodais é imprescindível considerar o impacto da sinergia de 

diferentes negócios que são envolvidos (Palsaitis et al., 2006). Centros de 

distribuição entre diversas empresas auxiliam na resolução de gargalos encontrados 

na integração de modos de transporte, aumentando a frequência em que o 

transporte é realizado, uma vez que há a consolidação do volume de ativos e as 

empresas têm a possibilidade de planejar o controle de operação mais eficiente. 

Como consequência do impacto da sinergia de diferentes empresas na 

construção de centros de distribuição, é possível verificar o aumento do 

envolvimento dos transportadores no contato com os clientes, uma vez que centros 

de distribuição buscam aumentar a flexibilidade de todo o sistema (JARŽEMSKIS, 

2007). Além do mais, novos fluxos de transporte podem surgir dessa sinergia entre 

diversos agentes.  A capacidade de armazenar produtos em um sistema integrado 

possibilita que novas empresas utilizem esses centros.  



   42 

Com a utilização dos centros de distribuição por diversas empresas, sistemas 

de gerenciamento da cadeia de suprimentos foram desenvolvidos, pois segundo 

Jarzemskis (2007) modelos de transportes individuais e empresas de armazenagem 

não são interessantes para empresas de fabricação e comércio, pois há um nível de 

serviço baixo e capacidade de armazenamento limitada. Dessa forma, sistemas de 

gerenciamento da cadeia de suprimentos ganham cada vez mais espaço, uma vez 

que o serviço não é executado por uma única empresa e as atividades podem ser 

integradas, possibilitando que empresas menores utilizem centros logísticos com 

uma alta capacidade de gerenciamento de toda a cadeia produtiva.  

Além dos pontos já citados, uma importante vantagem de utilizar centros de 

distribuição que recebem mercadorias de diversas empresas, é o compartilhamento 

de custos, que representam um importante benefício para os prestadores de 

serviços de centros logísticos. O compartilhamento de instalações de 

armazenamento, sistemas de TI, desenvolvimento de serviços e conhecimento 

oferecem grandes vantagens para maior margem de lucro. Além do 

compartilhamento de bens físicos ou sistemas, Kim (1999) ressaltou a importância 

de haver o envolvimento dos parceiros nas ações conjuntas (logísticas e 

comerciais), promovendo assim vantagens competitivas, cumprindo metas e melhor 

atendendo necessidades dos consumidores. 

No que se refere a empresas de logística que utilizam tecnologias de modelos 

de negócios disruptivos, é possível evidenciar que essas empresas tem um forte 

apelo à utilização de tecnologias de comunicação, que tornam o serviço mais direto 

entre quem demanda e quem oferece (Watanabe et al., 2017). Um forte exemplo de 

empresa que utiliza plataformas para criação de valor em seus serviços é o Uber. Ao 

se utilizar um modelo de negócio disruptivo, ou seja, um modelo de negócio capaz 

de atender um público que antes não tinha acesso a determinado produto ou 

serviço, de maneira rápida, desestabilizando concorrentes padrão, a empresa se 

posiciona transformando o design habitual do negócio. Redes de operações peer-to-

peer podem crescer exponencialmente os modelos de negócios que tem surgido, 

promovendo uma transformação nos negócios ao se construir um ecossistema 

dependente de plataformas tecnológicas (CUSUMANO, 2015). 

Outro ponto observado ao se analisar as publicações sobre o tema, foi a 

utilização do termo "crowd logistics" (CL) ao se referir a conceitos de economia 

compartilhada com aplicações em logística. Segundo Mehmann (2015), "crowd 
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logistics” (logística de multidão) pode ser definida como a terceirização de serviços 

de logística para uma massa de atores, de forma que a coordenação dos serviços 

seja apoiada por uma infraestrutura técnica com alta conectividade da informação. O 

benefício da CL é obter benefícios econômicos para todas as partes interessadas 

nas operações das empresas. 

A CL possibilita a geração de novos serviços logísticos existentes na faixa de 

volume, velocidade e flexibilidade (Bubner et al., 2014). A implementação desse tipo 

de logística é sustentada por diversos fatores (RAI, 2017), como por exemplo, uma 

tecnologia de infraestrutura que permite acesso de diversas maneiras e oferece a 

oportunidade de envolver um amplo espectro de trabalhadores (TAYLOR, 2015), 

concretizando a conectividade da informação. Outro fator relevante para a 

implementação da CL é o conceito de capacidade livre, ou seja, utilizar a capacidade 

disponível nas rotas de operações. Segundo Mckinnon (2015), o aproveitamento 

dessa capacidade permite benefícios econômicos e ambientais. De forma geral, um 

modelo de negócio de CL tem como principal objetivo aumentar a eficiência do uso 

de veículos e incentiva o trabalho entre terceiros, propiciando um modelo de 

oportunidades. 

Ainda com base na literatura analisada, as soluções de tecnologia da 

informação foram levantadas como importante pilar para o desenvolvimento da 

economia compartilhada nos modelos de negócios. Segundo Ocicka (2017) expôs 

em seu trabalho, os principais fatores de sucesso para o desenvolvimento da 

economia compartilhada são:  

● Necessidade de vínculos entre as estratégias de negócios dos parceiros 

envolvidos em projetos de compartilhamento; 

● Gerenciamento dos relacionamentos, levando em consideração parcerias 

com parceiros externos, como serviços de logística ou provedores de 

tecnologia; 

● Integração de objetivos econômicos, sociais e ambientais na logística e 

gestão da cadeia de suprimentos para alcançar um desempenho sustentável 

a longo prazo. 

 

Do ponto de vista operacional, os principais fatores de sucesso levantados 

foram: 
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● Simultaneidade na utilização de diferentes ativos e a integração de sua 

utilização; 

● Uso intenso das tecnologias digitais inovadoras; 

● Melhoria contínua das práticas implementadas. 

 

Considerando toda a literatura revisada e analisada sobre economia 

compartilha e como os autores defendem esse tipo de negócio, é inegável 

considerar a expansão que este tema tem tido e alguns dos pontos mais recorrentes, 

como por exemplo, relação com soluções de mobilidade, acesso a bens e serviços 

sem a necessidade de comprá-los e o desenvolvimento de novos modelos de 

negócios, tornando operações logísticas mais rápidas e diretas. 

 

7. APLICAÇÕES DA ECONOMIA COMPARTILHADA NA LOGÍSTICA 

 

Com o término da etapa 3 do trabalho (análise dos resultados da pesquisa 

bibliográfica), foi possível obter o conhecimento acerca dos principais assuntos já 

publicados sobre a economia compartilhada e seu impacto na logística e como o 

tema foi defendido por diversos autores. 

As etapas 4 e 5, pesquisa exploratória e a sua complementação têm a 

intenção de apontar empresas que utilizam a economia compartilhada para auxiliar 

nas suas operações logísticas. Espera-se identificar, na prática, como o 

compartilhamento pode impactar os modelos de atuação empresarial, influenciar os 

resultados obtidos pelas empresas e orientar os desafios a serem encarados na 

economia atual. 

Optou-se pela escolha de uma pesquisa com caráter exploratório para 

identificar empresas utilizando economia compartilhada nas suas logísticas, pois 

este tipo de pesquisa auxilia na concepção de um conteúdo mais explícito, 

proporcionando maior familiaridade com o problema, a partir da busca por estudos 

de caso e exemplos reais (FANTINATO, 2015). 

Conforme exposto na análise dos artigos publicados, empresas varejistas têm 

adotado mudanças de paradigma na distribuição de seus trabalhos, terceirizando 

muitas tarefas e utilizando a rede de envolvidos para integrar a operação (THAKER, 

2015). Alguns exemplos listados na análise dos artigos podem ser evidenciados com 

empresas que têm surgido e cada vez mais adquirido espaço no mercado. 
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Um exemplo que comprova a utilização na prática de novos modelos de 

negócios à contratação de serviços de outras empresas por uma determinada 

companhia com a finalidade de auxiliar na entrega de um trabalho ou produto. Isto 

está se tornando cada vez mais comum. A General Motors e a UPS são exemplos 

de empresas que vêm trabalhando com este modelo. Essas duas empresas 

adquiriram empresas menores para ajudá-las a controlar e gerenciar suas operações 

logísticas (TRUCKS, 2016). Tais ações demonstram que as mesmas já estão 

atentas às mudanças no meio e à necessidade de operacionalizar suas tarefas da 

melhor forma e custo possíveis. 

Outro ponto a ser destacado é o fato de que no mercado atual estão sendo 

fundadas muitas empresas, o que deverá aumentar a demanda por produtos ou 

serviços. Consequentemente, a empresa que entregar o produto com a melhor 

qualidade, rapidez e custo será aquela pela qual os clientes irão optar (NATHAN, 

2015). Diante de tal cenário, donos de empresas estão começando a explorar 

maneiras de se valer de recursos compartilhados, inventários e até mesmo serviços 

mais ágeis que podem ajudá-los a entregar um serviço melhor e mais ágil para os 

clientes e, consequentemente, a se posicionarem de forma mais vantajosa no 

mercado. 

Outra realidade que vem se disseminando no mercado, principalmente na 

costa oeste americana, é o oferecimento de espaços em pallets pelas empresas. 

Alguns exemplos de empresas são: CHEP, IGPS, PECO Pallet, Loscam, IPP 

Logipal, LPR, entre outras. Essa técnica tem se tornado cada vez mais comum, 

principalmente para a cadeia de abastecimento de bens de consumo (LE BLANC, 

2016). Esse tipo de serviço possibilita que pessoas que necessitam de um espaço 

para desenvolver determinada atividade utilizem espaços ociosos se conectando a 

outras pessoas/empresas. Nesse negócio paga-se apenas pelo espaço utilizado, o 

que elimina os custos de manutenção de espaços que eventualmente ficariam 

vazios. 

Essa técnica tem se tornado cada vez mais popular, principalmente pela 

sazonalidade de alguns produtos. Dessa forma, para cada estação é necessário um 

determinado espaço para suprir as demandas que variam ao longo das estações. 

Para o caso de espaço adicional de armazenagem para suprir os pedidos, um 

espaço extra por um tempo limitado pode ser alugado. Esse modelo é muito mais 

econômico do que possuir mais um espaço de armazenamento. 
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O modelo de compartilhamento tem auxiliado empresários a buscarem 

soluções para compartilharem os equipamentos físicos, como ocorre com o aluguel 

de espaços em caminhões. Essa oportunidade favorece o custo de produção e torna 

a cadeia de suprimentos mais eficiente. 

Uber e Amazon são exemplos de empresas que permitem compreender 

melhor como esse modelo pode ser trabalhado nas empresas reais. Essas 

empresas recentemente adotaram alguns serviços ou estão em fase de 

implementação de tarefas que utilizam conceitos e aplicações de economia 

compartilhada em operações logísticas. 

Uber é uma empresa que viabiliza a mobilidade de pessoas por meio da 

utilização de um aplicativo que conecta pessoas com carros que as levam para os 

lugares desejados. A companhia foi criada com a ideia de utilizar carros que não são 

de sua propriedade. Esses carros são gerenciados por uma rede da empresa que 

conecta donos de carros a clientes que precisam se locomover sem esperar muito 

tempo e pagando menos que o serviço de um táxi comum. 

Foi pensando em um cenário maior e na manutenção da empresa em um 

mundo que apresenta cada vez mais demandas que Uber, conforme reportado pela 

revista online de transporte, Trucks.com em 2016, pretende adicionar à entrega 

qualquer coisa que caiba em um carro, considerando que a empresa oferece muitos 

serviços, como o UberRUSH ou UberEVERYTHING. 

Em agosto de 2016, foi anunciado que a empresa Uber adquiriu a startup 

autônoma de caminhões Otto e espera desenvolver um serviço digital que combina 

cargas com caminhões. As duas empresas vão trabalhar para conceber a ideia de 

caminhões que possuem total autonomia e segurança e criar uma plataforma que 

conecta motoristas de caminhão com cargas compatíveis com determinados 

espaços. As duas empresas estão buscando uma tecnologia que pode ser aplicada 

a uma personalização de transporte, entrega e rota. Essa combinação de 

tecnologias permite a criação de uma rede de frete que está em constante 

aprendizado e melhoria dos serviços oferecidos. 

No Brasil, temos alguns exemplos que têm ganhado destaque em escala 

nacional. A Truckpad, um aplicativo que atualmente conta com 280 mil usuários, tem 

como seu principal objetivo conectar o caminhoneiro à carga, simplificando as 

operações de transporte. O aplicativo funciona com o cadastro de motoristas e a 

publicação do frete solicitado. O sistema realiza buscas para correlacionar o perfil 
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dos motoristas, localização, veículo, acessório e mesmo especificações do veículo. 

Após a correlação entre o motorista e o frete solicitado, há a avaliação de 

performance e reputação dos caminhoneiros de acordo com os históricos de 

avaliação. Para que o custo seja estimado e a viagem seja iniciada, a localização é 

disponibilizada em tempo real no mapa de motoristas próximos e fretes em 

andamento. Esse tipo de modelo de negócio registrou economias de até 30% dos 

custos de transporte desde a sua criação em 2014, de acordo com as informações 

publicadas no site da empresa (truckpad.com em 2017). 

Inclusive empresas que já estão posicionadas no mercado há bastante tempo, 

tem inovado em algumas de suas operações. Em 2015, a Amazon, uma das maiores 

empresas mundiais de entregas de serviços, anunciou a construção da Amazon 

Flex, que é um tipo de programa que entrega pacotes utilizando a própria rede da 

companhia. Como reportado pelo Washington Post, motoristas podem faturar de 18 

a 25 dólares por uma hora de entrega de pacotes a clientes. Esses motoristas são 

considerados parceiros da Amazon e são eles que organizam suas próprias grades 

horárias. 

A Amazon Flex trabalha usando os princípios de economia compartilhada. O 

motorista precisa se cadastrar para as entregas, preencher algumas informações e 

atender a alguns requisitos para que seja aprovado. Após a aprovação, o motorista 

decide quando quer entregar os pacotes em sua área. As entregas são separadas 

em blocos de acordo com a localização e o motorista deve buscar os pacotes em 

uma estação de entregas da Amazon. Em seguida, deve dirigir até a localização final 

usando o aplicativo que auxilia na direção e demais dúvidas. Essa nova abordagem 

faz parte de uma tendência mundial para entregar itens mais rapidamente aos 

clientes e diminuir a dependência entre Amazon e as maiores companhias de 

carregamento, uma vez que a própria rede é acionada. 

Um outro exemplo de uma grande empresa que tem inovado em suas 

operações e aplicado conceitos da economia compartilhada nas operações logística 

é a Tegma, uma empresa brasileira fundada em 1969 e que só no ano de 2017, 

considerando data base 31/10/2017, teve uma valorização de 134% no valor de 

suas ações listadas na bolsa de valores. A Tegma é líder na logística de veículos 

zero-quilômetro e reconhecida por fomentar o desenvolvimento de empresas no 

setor de transportes, tendo desenvolvido uma aceleradora de startups relacionadas 

ao universo da Logística. Essa empresa desenvolve soluções customizadas, 
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inovadoras e sustentáveis para toda a cadeia logística em áreas como o transporte 

rodoviário, armazenagem, gestão de estoques, entregas expressas e e-commerce. 

A maior operação da Tegma corresponde ao transporte de veículos das 

montadoras até as concessionárias. De acordo com a área de apoio ao investidor, 

entrevistada para o presente trabalho, não há a necessidade de encher um 

caminhão com a capacidade máxima de carros a serem destinados à mesma 

concessionária e a espera até um pedido de capacidade máxima, por essa razão, os 

caminhões recebem veículos de diferentes concessionárias a serem entregues na 

melhor rota estudada. 

Uma informação importante sobre a Tegma é que essa empresa não possui 

uma frota de caminhão própria, operando com 95% da frota de terceiros. Todas as 

entregas são realizadas a partir de caminhões de terceiros, que são intermediados 

pela Tegma para conectar a demanda ao transporte. Um dos motivos por essa 

opção de transporte, é que, de acordo com o histórico e análises da empresa, no 

Brasil, atualmente, há um excesso de capacidade de transporte, em que muitas 

pessoas querem oferecer transporte, diminuindo o preço. Esse modelo de 

terceirização é altamente impactado pelo mercado, pois quando o mercado enfrenta 

períodos bons, a empresa precisa contratar mais caminhões, aumentando o custo 

de terceirização, no entanto, quando o mercado passa por momentos de maior 

recessão, as contratações podem diminuir de acordo com a demanda. 

Em paralelo com as questões voltadas à frota de transportes, a Tegma 

sempre teve uma visão em que a opção pelo compartilhamento de qualquer ativo se 

dava a partir de análises de retornos financeiros. Basicamente, deve-se analisar se 

determinado ativo deve ser comprado ou alugado, considerando o valor do mesmo e 

quanto dinheiro se espera de retorno. A partir da análise econômica da situação, 

avaliando o retorno sobre o capital investido, a empresa possibilita a criação de um 

modelo de negócios inovador, diminuindo seus custos com aquisições, a partir de 

um estudo comparativo de risco e retorno. 

Um exemplo prático em que ocorre o compartilhamento entre a Tegma e 

demais empresas é em relação ao espaços ociosos nos armazéns. Ocasionalmente, 

espaços podem ficar ociosos dentro do armazém, mas o aluguel continua o mesmo 

valor. Por isso, a empresa coloca uma linha divisória no armazém e divide os custos 

com outra empresa transportadora. Esse exemplo ocorreu em um armazém da 

companhia no Rio de Janeiro, com aproximadamente 15.000 metros quadrados e 
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que estava com 4 a 5 mil metros quadrados ociosos. A empresa procurou um 

operador logístico e chamou para alugar esse modo ocioso, dividindo os custos do 

aluguel. Esse exemplo reitera como empresas consolidadas no mercado tem se 

adequado às novas diretrizes da economia compartilhada. Todas as informações 

coletadas foram disponibilizadas pela área de relacionamento com o investidor da 

Tegma, a partir de uma entrevista expositiva. 

Um outro exemplo encontrado é a Didi Chuxing, uma empresa que começou 

como aplicativo de táxis na China e atualmente oferece serviços de transporte 

compartilhado (solução não de logística e sim de mobilidade), desde carros 

convencionais até ônibus corporativos. Essa empresa ganhou escala amplamente 

global quando conseguiu frear o crescimento do Uber na China e recebeu um aporte 

de 4,5 bilhões de dólares da Apple no meio do ano passado (KOJIKOVSKI, 2017), 

além dos aportes recebidos pela Tencent, Baidu e Alibaba. A empresa atualmente 

estuda em outros mercados emergentes a possibilidade de desenvolver soluções 

ligadas à logística de cargas, não se restringindo apenas ã questões voltadas à 

mobilidade. 

O modelo de negócios defendido pela Didi Chuxing, fez com que a empresa 

em 2015 completasse 1,4 bilhões de corridas e representou uma economia de 510 

milhões de litros de combustível e 13.550.000 toneladas de dióxido de carbono ao 

se combinar a demanda por mobilidade com a oferta de meios de transporte que 

não estão completamente ocupados (PENNINGTON, 2017). 

A Didi Chuxing tem concentrado tantos esforços em sua expansão, que no 

final do ano passado realizou um aporte de US$ 100 milhões na startup brasileira 99 

(BRIGATTO, 2017). A 99 tem um modelo de negócios muito similar à Didi Cuxing e 

com o aporte financeiro espera-se aprimorar a tecnologia e expandir os produtos 

oferecidos, principalmente e modalidade 99POP (um serviço mais barato de 

caronas) para outras cidades. 

Conforme se verifica nos modelos das empresas referenciadas, os resultados 

financeiros são evidentes, além da diferenciação competitiva resultante da 

implementação de inovações em operações que até recentemente não eram 

contempladas.  
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Capítulo 4 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De acordo com os dados coletados no presente estudo foi possível verificar 

que a economia compartilhada está se tornando um modelo cada vez mais 

necessário no mundo moderno e também foi compreender como a logística e 

soluções de mobilidade podem ser impactadas por um modelo colaborativo. 

A pesquisa analisou estudos bibliográficos que permitiram avaliar como este 

novo modelo de economia se organiza, e quais são os parâmetros básicos de 

logística que conduzem a resultados significativos no cenário que abarca um grande 

número de empresas, principalmente nas áreas de transporte e distribuição. 

A economia colaborativa está totalmente voltada para as necessidades do 

mundo moderno onde clientes demandam produtos e serviços que precisam ser 

entregues cada vez mais rapidamente. Paralelamente, as companhias têm 

enfrentado dificuldades financeiras que as impedem de possuírem todos os recursos 

necessários para satisfazer os clientes e entregar o trabalho mais rápido e com uma 

melhor qualidade. Nesse sentido, este modelo econômico se apresenta como uma 

solução cada vez mais difundida e necessária para diminuir custos e promover maior 

efetividade na prestação de serviços. A economia compartilhada favorece a divisão 

de recursos pelas diversas companhias, permitindo que obtenham um melhor 

posicionamento no mercado e auxiliando os clientes a decidirem pelas companhias 

que adotam as melhores estratégias. 

A economia compartilhada é um modelo de consumo que permite a 

associação de redes ou comunidades que compartilham bens e serviços nos 

diversos segmentos da sociedade e das ciências, inclusive no compartilhamento de 

conhecimento. Verificou-se que as operações que suportam o consumo colaborativo 

utilizam fortemente plataformas digitais que possibilitam o acesso direto a bens e 

serviços, diminuindo ao máximo intermediações para a obtenção do serviço ou 

produto. Igualmente, evidenciou-se uma maior agilidade de processos entre pessoas 

que demandam determinado serviço ou produto e as pessoas que ofertam os 

mesmos. 

A utilização das redes de comunicação foi considerada um dos grandes 

diferenciais para a expansão da economia compartilhada por disseminar em larga 
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escala as práticas colaborativas para a transferência de valor, seja por meio de 

trocas, compras coletivas, consumo colaborativo, posse compartilhada, valor 

compartilhado, cooperações, criações conjuntas, reciclagem e também 

redistribuição. Essas diferentes iniciativas têm ganhado força em uma dimensão que 

supera antigos resultados em modelos econômicos não colaborativos. 

Contudo, ainda existem desafios que compõem esse novo modelo de 

negócio, como por exemplo, promover uma operação que transmita segurança e 

confiança apenas com a utilização de plataformas digitais. Além do mais, as 

questões voltadas à regulação ainda não são muito bem delimitadas. Os novos 

modelos de negócios criam operações que não são amplamente contempladas nas 

regulações vigentes, o que aumenta a disparidade entre as empresas existentes em 

modelos tradicionais da economia. 

Ao se criar soluções para melhorar a oferta de serviços, é possível observar 

que a logística desponta como solução fundamental, principalmente nas empresas 

de transporte, como demonstrado no presente trabalho.  

Os dados colhidos demonstraram que a resistência às inovações vêm 

diminuindo cada vez mais por força de fatores sociais (concentrações e densidade 

populacional), econômicos (monetizações de estoques, de ociosidade, de 

capacidade de alcance, de manutenção) e tecnológicos (redes sociais, dispositivos e 

plataformas móveis, sistemas de pagamentos) que impõem novas formas de pensar 

e agir. Estes fatores impactam diretamente a logística que, por seu dinamismo, 

abrange uma gama de conceitos, funcionalidades e atividades. 

De acordo com a análise dos principais materiais bibliográficos sobre a 

economia compartilhada e logística, evidenciou-se que as soluções de mobilidade 

atualmente representam as principais aplicações sobre o tema, uma vez que 

modelos de logística ainda estão sendo implementados e principalmente ao se 

analisar empresas globalmente conhecidas. 

Além da correlação entre a economia compartilhada e soluções de 

mobilidade, os centros de distribuição (logística) também foram apontados como 

soluções impactadas por esse novo modelo de economia, uma vez que os estudos 

apontam ganhos para as empresas como redução de custos, flexibilidade em 

relação a escolha da localização dos centros de distribuição, agilidade no serviço e 

maior rentabilidade. 
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Outros tópicos que também se destacaram na pesquisa sobre o tema foram 

adaptações de modelos tradicionais de logística com o foco na economia 

compartilhada, como por exemplo a expressão “crowd logistics” que tem expandido 

a sua utilização. Esse tipo de logística busca terceirizar ao máximo os serviços que 

são necessários ao longo da cadeia produtiva, conectando as informações 

requeridas ao longo do processo. 

É inevitável, para que haja a aplicação da economia compartilhada na 

logística, que novas tecnologias sejam desenvolvidas, possibilitando um acesso 

mais direcionado entre prestadores de serviços e demandantes, coordenação de 

informações e controle das capacidades disponíveis para aumentar a eficiência do 

uso de veículos e incentivo ao trabalho entre terceiros, propiciando um modelo de 

oportunidades. 

Como base nas notícias que são constantemente veiculadas, observa-se que 

as empresas que já estão adotando esse tipo de economia têm obtido bons 

resultados até o momento, exemplo da Uber e Amazon e inclusive empresas 

nacionais (Tegma, Truckpad e 99) nas áreas de distribuição e compartilhamento 

de  informações para criar soluções que inovam no mercado. Para os próximos 

anos, é provável que mais casos possam ser encontrados para ilustrar as interfaces 

entre logística e economia compartilhada na busca de soluções inovadoras. 

A pesquisa realizada confirmou que ainda há pouca literatura a respeito do 

impacto do modelo colaborativo na logística. Contudo, os dados demonstraram que 

houve profundas modificações no modo de fazer logística, com o aproveitamento de 

espaços ociosos, entregas de menor peso, mais frequentes, mais rápidas e serviços 

mais disponíveis/ acessíveis. As vendas pela internet desencadearam 

transformações impensáveis até um passado muito recente e a implementação de 

melhorias contínuas dos processos tem atraído modos inovadores para a logística. 

As mudanças têm sido tão rápidas e radicais que não se mostra possível 

desenvolver modelos e padrões rígidos de logística para determinados tipos de 

negócios. O que se verifica são mudanças rápidas e contínuas que respondem às 

urgências de uma era digitalizada e globalizada. Tamanha celeridade, embora 

impeça o estabelecimento de padrões rígidos de logística para um dado tipo de 

negócio, requer o desenvolvimento de modelos cada vez mais criativos para atender 

a mercados em constantes mutações. Sugere-se que trabalhos futuros sejam 

desenvolvidos a fim de explorar de forma mais detalhada sobre a estruturação de 
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um modelo colaborativa em uma operação tradicional logística, entendendo como é 

realizada a implementação deste novo modelo de negócio. 
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