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RESUMO  

A economia do compartilhamento é uma nova e ascendente modalidade de consumo baseada 

no compartilhamento de bens ou serviços que, a partir de tecnologias disruptivas de plataformas 

online, transformou a forma como o consumidor passou a lidar com a necessidade de 

propriedade, ao mesmo tempo que subverteu conceitos econômicos e jurídicos tradicionais. 

Nessa nova conjuntura, o ordenamento jurídico pátrio depara-se com o relevante desafio de 

reger as repercussões jurídicas implementadas pela nova expressão econômica absorta à 

dogmas preexistentes, especialmente, no que pertence a tutela jurisdicional demandada pelos 

consumidores das plataformas da economia de compartilhamento ante a permanente situação 

de fragilidade ocupada. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo principal analisar 

como o consumidor das plataformas de economia do compartilhamento são protegidos no 

ordenamento jurídico consumerista nacional, explorando a necessidade de implementação de 

uma regulação específica. Para tanto, buscou-se compreender o contexto socioeconômico que 

favoreceu o desenvolvimento da economia do compartilhamento, assim como quais as 

características fundamentais que compõe tal fenômeno. Após, pertinente também se fez 

debruçar-se sobre as normas protetivas ao consumidor no ordenamento jurídico nacional, 

notadamente, verificando se há a proteção do consumidor da plataforma de compartilhamento 

na Constituição Federal e, no plano infraconstitucional, no Código de Defesa do Consumidor, 

utilizando-se das suas disposições pertencente a proteção do consumidor e de aferição da 

configuração de relação de consumo aplicada a essa nova expressão de consumo. De tal modo, 

pretendeu-se verificar qual a forma mais acertada para promover a proteção aos consumidores 

no consumo compartilhado, seja com a aplicação das normas consumeristas vigentes, com a 

edição de regulação específica ou permitindo a autorregulação pelas próprias plataformas de 

compartilhamento. Para tanto, utilizou-se o método indutivo na realização do presente trabalho 

que também se caracteriza como teórico e de abordagem qualitativa, vez que visou explicar 

esse fenômeno em seu sentido mais amplo. Além disso, o corpo teórico baseou-se em pesquisa 

bibliográfica de trabalhos e obras acadêmicas, de artigos jornalísticos e tomou como base a 

conjuntura prática que ocorre na sociedade. Isto posto, parte ainda de uma análise doutrinária e 

legal do tema, com ênfase no exame de conceitos e nas relações existentes entre eles. Portanto, 

após as observações feitas, concluiu-se que o usuário consumidor da plataforma de 

compartilhamento encontra amparo na Constituição Federal, contudo o CDC não demonstra 

possuir os elementos necessários para promover a efetiva proteção demandada, razão pela qual 

uma resposta regulatória estatal demonstra-se como medida mais acertada, desde que consista 

em regulação inteligente que equilibre os interesses dos consumidores, mas também permitam 

o livre desempenho das plataformas. 

Palavras-chave: Economia do Compartilhamento; Constituição Federal; Código de Defesa do 

Consumidor; Consumidor; Regulação. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Sharing economics is a new and ascendant mode of consumption based on the sharing of goods 

or services that, from disruptive technologies of online platforms, has transformed the way in 

which the consumer has dealt with the need for property, while at the same time subverting 

traditional economic and legal concepts. In this new context, the legal order of the country is 

faced with the relevant challenge of governing the legal repercussions implemented by the new 

economic expression absorbed in the preexisting dogmas, especially in what belongs to the 

judicial protection demanded by the consumers of the platforms of the economy of sharing 

before the permanent situation of fragility. In this sense, the main purpose of this study is to 

analyze how the consumers of the sharing economy platforms are protected in the national 

consumer law, exploring whether the implementation of a specific regulation is necessary. In 

order to do so, we sought to understand the socioeconomic context that favored the development 

of the sharing economy, as well as the fundamental characteristics that make up this 

phenomenon. Afterwards, it was pertinent to examine the consumer protection rules in the 

national legal system, notably verifying the consumer protection of the sharing platform in the 

Federal Constitution and, in the under constitutional plan, in the Consumer Protection Code, 

using its provisions pertaining to consumer protection and measuring the configuration of 

consumption relation applied to the new consumption expression. In this way, it was tried to 

verify which would be the most suitable way to promote the protection to the consumers in the 

phenomenon of the shared consumption, either with the application of the current consumerist 

norms, with the edition of specific regulation or allowing the self-regulation by the own 

platforms of sharing. For that, the inductive method was used to perform the work, also 

characterized as a theoretical study and a qualitative approach, since it aimed to explain this 

phenomenon in its broadest sense. In addition, the theoretical body was based on 

bibliographical research of works and academic works, journalistic articles and based on the 

practical conjuncture that occurs in society. This fact also starts from a doctrinal and legal 

analysis of the theme, with emphasis on the examination of concepts and the relationships 

between them. Therefore, after the observations made, it was concluded that the consumer user 

of the sharing platform is supported by the Federal Constitution, since he considers himself a 

consumer, however, the CDC does not demonstrate the necessary elements to promote the 

effective protection demanded, which is why a state regulatory response proves to be a more 

accurate measure, but provided that it consists of intelligent regulation that balances the 

interests of consumers but also allows the free performance of the platforms. 

Keywords: Sharing Economy; Federal Constitution; Code of Consumer Protection; Consumer; 

Regulation.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A economia do compartilhamento compõe uma nova expressão econômica marcada 

pela convergência de tecnologias, conectividade e inovações disruptivas, que estão impactando 

de maneira coletiva o comportamento dos consumidores e seu relacionamento com o consumo. 

Assim, catalisado pelo cenário da crise econômica mundial de 2008, um novo modelo 

negocial ascendeu com capacidade de transformar o capital não comercial e o tempo livre dos 

indivíduos em rentáveis ativos comerciais, desestabilizando a era capitalista de produção em 

massa e tendo em vista atender aos novos anseios de uma sociedade conectada e com amplo 

acesso a informação.  

Nesse cenário, com o aumento do desemprego e a diminuição do poder de compra, 

adquirir propriedade tornou-se inacessível para algumas pessoas popularizando-se, assim, os 

serviços prestados por sites e aplicativos que, por intermédio de espaço virtual propício, 

permitiram que os consumidores se interconectem e interajam diretamente entre si no 

compartilhamento de bens e serviços.  

O compartilhamento sempre esteve presente nas relações interpessoais, contudo, a 

economia do compartilhamento é um fenômeno que emergiu graças ao desenvolvimento da 

Internet. Assim com o desenvolvimento da tecnologia e a diminuição de barreiras de espaço e 

de tempo, antigas práticas de troca cresceram em dimensões inimagináveis, e tudo isso se fez 

possível pela livre desenvoltura de plataformas que viabilizam as atividades de 

compartilhamento em rede. 

Essas plataformas são, majoritariamente, empresas startups visionárias que priorizam a 

inovação e são fortemente relacionadas ao comércio online, mas que não se concentram na 

aquisição da propriedade de bens a partir de um modelo de consumo unilateral e sim no uso 

compartilhado entre pares, por qualquer pessoa interessada, das utilidades oferecidas por um 

mesmo bem com uma extrema rapidez e praticidade.  

Assim, o serviço é viabilizado pelo desenvolvimento virtual de novas plataformas de 

negócios na Internet, mas, a prestação de serviços ou a oferta de bens são providos por usuários 

que não atuam necessariamente como profissionais, nem se organizam sob a forma empresarial, 

embora alguns aplicativos tenham sido utilizados como a principal fonte de renda para muitos 

usuários, inclusive, brasileiros como é o caso do aplicativo Uber. 

O fenômeno estudado subverteu, assim, valores pós-modernos da sociedade de massa, 

qual seja a propriedade e a individualidade e vem galgando, cada vez mais, importância na 

construção de uma nova forma de produção e circulação de riquezas, que foi capaz de ampliar 
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as opções disponibilizadas aos consumidores via acesso temporário conferindo maiores 

oportunidades econômicas, ao passo que provoca o descontentamento de agentes econômicos 

abalizados no modelo de consumo clássico.  

Trata-se de um paradigma de compartilhamento de dimensão transnacional que permite 

o compartilhamento de ativos subutilizados e propõe uma relativização da necessidade da 

propriedade, repercutindo também na perspectiva da proteção ambiental. De tal modo, a 

economia do compartilhamento, ao promover uma alocação mais eficiente de recursos 

econômicos, demonstra-se como expressão econômica alinhada a ideia de sustentabilidade em 

contrassenso aos efeitos devastadores que o consumismo impensado pode gerar ao equilíbrio 

do meio ambiente, comprometendo o futuro do planeta e da humanidade. 

Contudo, a despeito da rapidez com que o fenômeno se desenvolveu, a economia do 

compartilhamento é uma expressão econômica ainda muito recente e, como é natural, as 

estruturas legais e sociais ainda estão em lento processo de adaptação e ajustes em relação ao 

novo fenômeno econômico. Contudo, apesar das dificuldades encontradas, o compartilhamento 

econômico já é uma realidade no contexto econômico mundial. 

Fato é que a economia do compartilhamento põe em xeque noções tradicionais de 

mercado e vem submetendo o setor econômico a um relevante processo de metamorfose. Por 

conseguinte, as mudanças provocadas pela economia do compartilhamento também repercutem 

diretamente no âmbito jurídico. Nesse sentido, fomenta questões jurídicas complexas e subverte 

noções e preceitos consolidados no Direito ao introduzir novas formas de relação jurídicas 

protagonizadas por sujeitos de direitos que, consequentemente, também demandam novas 

formas de tutela jurídica.  

Assim, dificuldades legais em diversas áreas do Direito revelam-se no cenário da 

economia do compartilhamento e, dentre essas, estão as repercussões geradas no direito do 

consumidor, vez que os usuários consumidores das plataformas de compartilhamento também 

reclamam a devida proteção jurisdicional. 

Efetivamente, as interações econômicas na economia do compartilhamento não ocorrem 

com a mesma linearidade costumeiramente observada no modelo clássico de consumo, 

diferentemente, o consumo ocorre em formato de rede em que a relação ocorre entre o usuário 

prestador de serviço que se conecta com o usuário consumidor através da intermediação de uma 

plataforma de Internet. Porquanto, a linearidade e as definições dos conceitos de consumidor e 

fornecedor consolidadas no ordenamento jurídico nacional também são subvertidas na 

economia do compartilhamento.  
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Desse modo, a relação jurídica estudada se dá nitidamente entre três polos e não apenas 

entre dois agentes como crível pelo ordenamento jurídico pátrio, concernente ao consumidor e 

fornecedor, e isso explica o porquê da imprecisão em delimitar o papel de cada agente 

econômico na dinâmica comercial estudada nos termos do que dispõe nosso corpo normativo. 

Ressalta-se que o corpo normativo consumerista do Brasil, constituído mormente pela 

Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor (CDC), não possui normas 

especificas destinadas aos temas relacionados a economia do compartilhamento em virtude de 

ainda ser expressão com tenra presença na sociedade e, consequentemente, no cenário jurídico.  

Com isso, muitas questões envolvendo a economia do compartilhamento ainda estão 

indefinidas, notadamente, também no que pertence a proteção jurídica dos consumidores 

usuários das plataformas de compartilhamento. Diante do exposto, evidencia-se a relevância 

em verificar como o ordenamento jurídico consumerista pátrio se porta para tutelar o 

consumidor nas relações havidas no cenário da economia do compartilhamento, explorando em 

que medida uma regulamentação específica se faz necessária.  

Nesse sentido, se demonstra primordial analisar se os usuários da economia do 

compartilhamento encontram o devido amparo na Constituição Federal de 1988 e no CDC, a 

despeito das particularidades das novas e complexas características de necessário 

enfrentamento e, inclusive, no que pertence a inadequação na definição de preceitos 

preexistentes. 

Para tanto, primeiramente, deve-se responder o questionamento anterior de se os 

usuários das plataformas de compartilhamento podem efetivamente ser considerados 

consumidores, bem como se há relação de consumo na economia do compartilhamento. E a fim 

de responder a tais indagações, indispensável se faz estudar o que dispõe o CDC, enquanto 

microssistema vigente que confere instrumentos legais para verificar se determinada relação 

jurídica é de consumo ou não.  

Paralelamente a isso, forte é o debate na literatura acerca da melhor forma de reger as 

relações estabelecidas na economia do compartilhamento, inclusive, no que pertence a proteção 

ao consumidor em virtude da contumaz situação de fragilidade ocupada na dinâmica, pelo que 

se releva três correntes distintas, os que apoiam a aplicação das leis consumeristas vigentes, os 

que defendem a criação de um novo marco regulatório e, ainda, aqueles que defendem a 

autorregulação.   

Independentemente de qual das formas de tutela jurídica que se demonstre mais 

adequada, fato é que os usuários da plataforma de compartilhamento também reclamam a 

proteção dos seus direitos e, nesse ponto, o Direito não pode se omitir. 
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Desse modo, o presente estudo se justifica, pois, pertinente se faz averiguar como, a 

partir das inovações introduzidas, o consumidor da economia do compartilhamento é tutelado 

no ordenamento jurídico nacional, especialmente, quando se considera a escassez de estudos 

nacional relacionados a economia de compartilhamento que aborde especificamente a proteção 

dos direitos dos consumidores.  

Assim, o presente trabalho está ambientado em um cenário mundial e se demonstra 

relevante por contribuir para a compreensão de um fenômeno inovador que está provocando 

mudanças em escala global, mas tem como principal intuito de ao incitar o debate sobre o 

assunto, em alguma medida, servir como instrumento de proteção ao consumidor no âmbito 

nacional. 

Porquanto, essencial se faz analisar se o usuário consumidor da nova modalidade 

econômica possui amparo na Constituição Federal, norma matriz da ordem econômica 

brasileira, observando se, por fim, os mesmos recebem a devida tutela constitucional. 

Compreender a compatibilidade do usuário da economia do compartilhamento com a 

Constituição tem basilar relevância, pois, trata-se de novo modelo econômico que nasceu e se 

consolidou na realidade mercadológica contemporânea e que passou a atuar paralelamente com 

as atividades econômicas clássicas.  

Diante do acima dito, a relevância do presente estudo afeto as disposições 

constitucionais em torno da temática da proteção do consumidor na economia do 

compartilhamento, revela-se por ser um fenômeno ainda muito recente, mas de crescimento 

exponencial no mundo e que tem muita aceitação no Brasil, apesar de ainda ser pouco 

conhecido e estudado. 

Isso porque o termo economia do compartilhamento ainda não é amplamente difundido 

no Brasil, porém, mesmo os adeptos do movimento não o conhecendo pelo seu nome, trata-se 

de fenômeno que vem crescendo, tendo como suas principais expressões os mundialmente 

conhecidos aplicativos Uber e AirBnb, os quais certamente já são conhecidos pelos brasileiros. 

Contudo, o fenômeno surgido não se limita apenas aos mencionados aplicativos, demonstrando-

se ser um movimento econômico muito mais complexo e revolucionário, o que ratifica a 

importância do seu acurado estudo. 

Os impactos gerados na economia do compartilhamento vêm sendo alvo de amplo 

debate nos Estados Unidos e na Europa, de modo que muito já se conhece sobre o fenômeno, 

porém, deve-se considerar que o Brasil possui muitas diferenças em relação a tais localidades 

que fazem a economia do compartilhamento apresentar novos e particulares contornos, como a 
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influência do fato de ser um País subdesenvolvido, suas questões culturais e, obviamente, pela 

especificidade do arcabouço jurídico nacional.  

Assim sendo, ressaltar as particularidades do ordenamento jurídico brasileiro é 

imprescindível para abordar o tema da economia do compartilhamento no cenário nacional. 

Porém, importante considerar que o presente trabalho se baseou fortemente na análise da 

produção científica internacional, em virtude da relevante contribuição que autores 

internacionais realizaram sobre o tema sendo esses, inclusive, amplamente utilizados pelos 

pesquisadores brasileiros. 

Outrossim, o enfrentamento da questão da economia do compartilhamento pela 

literatura jurídica ainda é uma temática extremamente recente e escassa, inclusive, na área 

acadêmica, como reflexo do próprio distanciamento verificado entre o Direito e os fenômenos 

da inovação. Destarte, o presente trabalho dissertativo também se demonstra pertinente, pois, 

fomenta o debate acadêmico acerca do tema, vez que a correspondente produção jurídica 

existente não é suficiente para atender à magnitude que revela.  

 Trata-se, assim, de temática atual face as implicações sociais crescentes do consumo 

colaborativo e a consequente repercussão nas relações de consumo, especialmente, na sua 

apreciação sobre o aspecto jurídico-constitucional com o supedâneo de observar a proteção aos 

consumidores nessa nova modalidade econômica. 

Assim, ciente que a economia do compartilhamento precisa ser compreendida como o 

fenômeno complexo que é, o presente trabalho pretende oferecer elementos para uma reflexão 

crítica acerca do tema, em que ocasiões históricas como o presente, onde transformações 

estruturais têm suscitado muitas incertezas, são oportunas à criatividade e favoráveis a 

mudanças. 

Ante ao exposto, o presente trabalho tem como objetivo geral examinar a forma como a 

economia do compartilhamento repercute no direito das relações de consumo, com o fito de 

observar qual a posição ocupada pelo consumidor nessa nova dinâmica, averiguando em que 

medida o direito do consumidor das plataformas de compartilhamento está sendo resguardado 

pelo ordenamento jurídico-constitucional vigente, bem como de elencar qual a melhor forma 

de proteger os interesses destes, seja aplicando a legislação consumerista vigente, com uma 

resposta regulatória estatal específica ou deixando que as próprias plataformas se autorregulem. 

Para tanto, primeiro, alguns objetivos específicos devem ser atendidos tendo em vista a 

compreensão do objetivo geral do trabalho. Para efeito didático, os objetivos específicos foram 

distribuídos ao longo dos capítulos, de modo que cada um visa satisfazer um dos objetivos 
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específicos que, quando somados, são primordiais para a compressão holística do presente 

trabalho dissertativo. 

Após as noções introdutórias aqui aduzidas, o segundo capítulo pretendeu examinar os 

contornos e desdobramentos da sociedade de consumo, demonstrando as características gerais 

da sociedade de massa e do consumismo no item 2.1; a relevância e influência do 

desenvolvimento das TIC e da Internet na contribuição para a disseminação da ideia de 

compartilhamento no item 2.2; preceitos que juntos geraram um ambiente favorável para o 

surgimento de uma nova forma de consumo e modelo de negócio baseado no compartilhamento, 

expostos no item 2.3, que também suscita a questão da subversão gerada pela economia do 

compartilhamento nos modelos econômicos tradicionais. 

No terceiro capítulo, buscou-se apresentar as noções conceituais da economia do 

compartilhamento, expostos no tópico 3.1, onde restaram presentes algumas das características 

fundamentais do instituto, analisando pontos específicos acerca do debate; ao passo que, o 

tópico 3.2, objetivou mostrar a economia do compartilhamento como um fenômeno que 

fomenta os interesses dos usuários ao gerar valor aos próprios, o que é atribuído principalmente 

aos sistemas de avaliação entre usuários. Por fim, no tópico 3.3, a economia do 

compartilhamento é apresentada sob a perspectiva da sua repercussão em prol da 

sustentabilidade. 

O capítulo quatro teve como fito promover a análise jurídica-constitucional das 

relações de consumo na economia do compartilhamento e, para apresentar noções gerais sobre 

a temática da proteção constitucional do consumidor se destinará o tópico 4.1. O subtópico 4.2 

intentou conjecturar as noções sobre as relações de consumo no CDC, para tanto, evidenciou-

se as conceituações de consumidor, fornecedor, e o objeto da relação de consumo, 

respectivamente, nos itens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, e a partir de todos os ensinamentos subtraídos, no 

item 4.2.4, pretendeu-se perquirir sobre a relação de consumo na economia do 

compartilhamento a partir do CDC. Com essas considerações feitas, no item 4.3, almejou-se 

analisar a proteção constitucional do consumidor na economia do compartilhamento e, por fim, 

no item 4.4, as considerações acerca da questão da responsabilização civil na economia do 

compartilhamento foram suscitadas. 

Superadas tais ponderações, no capítulo cinco, propõe-se demonstrar os desafios 

jurídicos na tutela das relações de consumo na economia do compartilhamento, observando as 

considerações favoráveis à regulação especifica da economia do compartilhamento no item 5.1, 

em contrassenso, buscou-se expor os argumentos na defesa da suficiência dos mecanismos de 
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autorregulação inseridos pelas plataformas expostos no 5.2 e, ao fim, no item 5.3, intentou-se 

demonstrar as influências à regulação específica da economia do compartilhamento. 

Nesse sentido, para alcançar a conclusão almejada, utilizou-se o método indutivo, 

partindo da observação do instituto da economia do compartilhamento e das disposições 

presentes na Constituição Federal e no CDC, particularmente, no que pertence a proteção ao 

consumidor e a configuração da existência de relação de consumo, com o fito de, por fim, 

concluir se e em qual medida o consumidor da economia do compartilhamento é protegido pelo 

ordenamento jurídico consumerista pátrio. 

No mesmo sentido, o presente estudo também apresenta uma natureza teórica, com 

procedimento baseado em pesquisa bibliográfica de trabalhos e obras acadêmicas, 

eminentemente, de artigos jornalísticos, assim como tomará como base a conjuntura prática 

ocorridas na sociedade. Assim, este trabalho, a partir de uma análise também doutrinária e legal, 

realizará uma abordagem qualitativa do tema e metodologia de caráter dogmático, com ênfase 

na análise de conceitos e as relações existentes entre eles.  
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2 A ERA DA INTERNET E SURGIMENTO DA ECONOMIA DO 

COMPARTILHAMENTO: UM MODELO ECONÔMICO DISRUPTIVO  

 

A economia do compartilhamento constitui-se em um novo modelo de negócio que 

possibilita ao consumidor ter acesso a bens de consumo sem necessariamente adquirir sua 

propriedade, que se dá através do compartilhamento entre pares das utilidades oferecidas por 

um mesmo bem/serviço e que se faz possível pelo serviço de intermediação promovido por 

plataformas digitais. 

Assim, embora o compartilhamento seja praticado pela humanidade desde seus 

primórdios, o uso generalizado da Internet e popularidade de várias plataformas que 

propiciaram o compartilhamento de conteúdo gerado pelos usuários, alocaram o 

compartilhamento como a grande onda do momento1. 

Trata-se, assim, de uma ideia nova com características antigas, mas que não oferece aos 

seus usuários respostas obsoletas ou estigmatizadas do passado, trazendo valores como 

abertura, comunidade, acessibilidade, sustentabilidade e, principalmente, colaboração, 

derivações diretas da cultura digital2.  

Especialistas apontam que a economia do compartilhamento adveio graças a 

configuração de quatro drivers disruptivos. Primeiro, a inovação tecnológica ao oferecer 

inúmeros dispositivos que criaram a eficiência e a confiança para que o compartilhamento 

funcionasse em grande escala. Segundo, com a mudança de valores da sociedade conectada que 

está repensando o sentido da propriedade na era digital. Terceiro, as mudanças da realidade 

econômica com crescente percepção de que a riqueza e o crescimento deve ser aferida sob 

outros parâmetros e, por fim, em virtude das pressões ambientais e do uso mais sustentável dos 

recursos finitos do planeta3. 

Assim, a economia do compartilhamento faz parte de uma revolução muito maior que 

contraria preceito da nossa ordem econômica de importância nodal, qual seja o papel 

propriedade4. Nesses termos, observa-se que o compartilhamento está para a propriedade assim 

                                                 
1 BELK, Russell. Sharing. Journal of consumer research, v. 36, n. 5, p. 715-734, 2009, p. 2. 
2 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo. O que é meu é seu: como o consumo colaborativo vai mudar o nosso 

mundo. Bookman Editora, 2009, p. 149. 
3 BOTSMAN, Rachel. The Sharing Economy Lacks a Shared Definition. Fast Company, 21 nov. 2013. 

Disponível em: <https://www.fastcompany.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition>. 

Acesso em: 4 abril 2018.  
4 SCHWAB, Klaus. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World Economic Forum. 

14 jan 2016. Disponível em: <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-

means-and-how-to-respond/>. Acesso em: 15 maio 2018. 
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como o iPod está para o toca-fitas ou como os aplicativos de streaming está para o próprio 

iPod5.  

A acessibilidade promovida por essa nova conjuntura revelou-se como uma forma de 

contornar os desafios da sociedade líquida, já que o acesso é um modo mais transitório de 

consumo que possibilita uma flexibilidade e adaptabilidade intrínsecas as necessidades do 

consumidor da sociedade de consumo de massa, em oposição as rígidas relações emocionais e 

sociais impostas na propriedade6. 

Por ainda ter uma abordagem muito recente, o termo economia do compartilhamento é 

usado de modo genérico para abranger uma gama de modelos organizacionais composta por 

diversas plataformas de compartilhamento entre pares, com seus particulares mecanismos e 

políticas, definidos pela diversidade que a Internet permite. Contudo, todas as plataformas 

apresentam-se estruturadas em uma dinâmica de poder totalmente diferente entre 

consumidores, empresas e governos7 que revoluciona modelos econômicos consolidados. 

Nesse passo, essa nova expressão econômica alia a satisfação das necessidades impostas 

pela sociedade de consumo em massa assim como atende a algumas das questões problemáticas, 

como o hiperconsumismo e o equilíbrio ambiental, ao contrabalançar necessidades individuais, 

da comunidade e do planeta8. 

Para entender o contexto em que a nova modalidade econômica surgiu e vem se 

consolidando relevante se faz observar o cenário social em que a sociedade contemporânea está 

imersa, assim como entender a relevância que a tecnologia e a Internet desempenhou nesse 

processo, dando origem a uma nova roupagem ao consumo e proporcionando a emergência de 

um novo modelo econômico baseado no compartilhamento, como será propriamente abordado 

no presente tópico. 

2.1 O CENÁRIO SOCIAL: A CULTURA DO CONSUMO E O CONSUMISMO 

 

A pós-modernidade permitiu insights incríveis e rupturas produtivas9, mas, uma 

característica relevante desse período consiste na acentuação das práticas de consumo de modo 

exacerbado. O ato de consumir deixou de servir para suprir apenas as necessidades dos 

                                                 
5 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. xviii-ix. 
6 BARDHI, Fleura, ECKHARDT, Giana. Access-based consumption: The case of car sharing. Journal of 

consumer research, v. 39, n. 4, p. 881-898, 2012, p. 3. 
7 JOHAL, Sunil; ZON, Noah. Policymaking for the sharing economy: Beyond whack-a-mole. Mowat Centre, 

2015, p. 8. 
8 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. 177. 
9 SLATER, Don. Cultura do consumo & modernidade–Exame. NBL Editora, 2001, p. 11. 
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indivíduos e tornou-se uma experiência emocional relacionada a satisfação trazida pelo 

consumo de bens ou serviços10. 

Esse estágio de consumismo desmedido é fruto de um processo cultural de dimensão 

universal em que se elegeu o consumo como parâmetro balizador dos valores mais relevantes 

de uma sociedade. Tem-se assim configurada a denominada cultura de consumo11, na qual  os 

desejos e anseios dos indivíduos passam a ser projetados em objetos e marcas12 que culminam 

em um hiperconsumismo. 

Em outras palavras, na cultura do consumo, respaldada na priorização do crescimento 

econômico desmensurado, a sociedade moderna amarrou seu destino a uma organização 

baseada na acumulação ilimitada13. Assim, organizada em uma dinâmica globalizada de 

consumo e acumulação exasperados, os valores de mercado foram elegidos como grande eixo 

ao redor do qual os demais aspectos da existência humana circundam. 

O consumo avultou-se de tal maneira que se tornou elemento essencial no 

desenvolvimento da identidade e na formação das personalidades, já que a cultura do consumo 

desperta no homem uma necessidade de pertencimento e de adequação que o impelem a seguir 

os ditames do mercado para evitar que seja excluído, para sentir-se aprovado e integrante da 

comunidade14. 

Nesse contexto, o indivíduo passa a ser mensurado pela sua principal característica, a 

de consumidor15, sendo definido pelo crédito que disponibiliza, as propagandas que o influencia 

e as coisas que possui, posto que a identidade depende, atualmente, do exercício desse direito. 

O homem passa a obedecer a uma lógica paradoxal de desejar o que não possui e 

desprezar aquilo que já desfruta em obediência a um ciclo que começa com uma permanente 

insatisfação daquilo que possui e o desejo de adquirir algo novo, mas, quando adquire tal coisa, 

o homem/consumidor experimenta uma sensação de uma felicidade fugaz, já que existem 

outros bens que “precisam” ser consumidos16. 

Porquanto, fica incutido no ideário que a felicidade só depende do esforço individual e 

interno, tratando-se de uma conquista pessoal que desperta no homem contemporâneo uma 

                                                 
10 BRADSHAW, Corey JA; BROOK, Barry W. Human population reduction is not a quick fix for environmental 

problems. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 111, n. 46, p. 16610-16615, 2014, p. 1. 
11 SLATER, Don, op. cit., p. 32. 
12 LIPOVETSKY, Giles. O Filósofo do Hiperconsumismo. [24 set. 2010]. São Paulo: Revista Trip. Disponível em:  

<https://revistatrip.uol.com.br/trip/o-filosofo-do-hiperconsumismo>. Acesso em: 11 maio 2018. 
13 LATOUCHE, Serge. Pequeno Tratado do decrescimento sereno. Tradução: Claudia Berliner. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2009, p. 17. 
14 BAUMAN, Zygmunt. Liquid modernity. John Wiley & Sons, 2013, p. 96. 
15 Ibid., p. 95. 
16 Ibid., p. 96. 
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visível ansiedade e pressão para alcança-la. Porém, simultaneamente, é possível observar que a 

busca constante por coisas materiais ocorre ao custo do enfraquecimento dos relacionamentos 

com amigos, a família, os vizinhos e o planeta17. 

Nada obstante, uma vez inseridos em uma sociedade que com o avanço das tecnologias, 

o tempo se sobrepõe ao espaço e em que nada é duradouro, tudo ocorre de modo veloz e 

temporário, o consumidor se vê obrigado a também está em constante processo de mudança18. 

De tal maneira, por mais que se destine desmedidos esforços, a felicidade plena nunca é 

integralmente alcançada, em virtude da constante mudança de parâmetro de felicidade imposta. 

A partir do momento em que o homem contemporâneo é constantemente levado a 

consumir exageradamente, é natural que passe a enxergar o outro e a si próprio, como algo que 

pode ser adquirido para o consumo. Para incluir-se nessa dinâmica do consumo, o indivíduo 

passa a apresentar-se como algo atrativo, apto a ser adquirido ou consumido, assim como 

qualquer outra mercadoria19.  

Desse modo, o consumismo desenfreado acaba criando nas pessoas uma insatisfação 

permanente, vez que com inesgotáveis inovações que surgem a todo momento, e da necessidade 

de participar/consumir todo que lhe é oferecido, o indivíduo adquire a contraditória obrigação 

de usufruir de seu direito à felicidade de consumir. 

O consumo excessivo está relacionado a inúmeros fatores, mas um desses consiste na 

importância da publicidade que desperta o desejo se adquirir coisas noivas, ao passo que cria 

uma insatisfação dos bens já desfrutados. Assim, cada vez mais, o consumo deixa de incidir 

sobre bens de grande necessidade para recair sobre bens de alta futilidade20.  

Não é por menos que o momento histórico contemporâneo foi caracterizado como 

modernidade liquida, no qual o líquido foi escolhido metaforicamente pela sua facilidade de 

transformação e não conservação da sua forma por muito tempo21.  

Assim, as formas de vida contemporânea se assemelham pela sua vulnerabilidade e 

fluidez, vez que são incapazes de manter a identidade por muito tempo, o que reforça um estado 

temporário e efêmero também das relações sociais.  

Como reflexo disso, passamos por um processo de fragmentação da vida humana, na 

qual deixou-se de pensar enquanto comunidade para pensarmos de modo individualizado e, um 

exemplo disso, está nas próprias famílias que eram acostumadas a compartilhar bens como 

                                                 
17 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. 37. 
18 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Zahar, 1999, p. 8. 
19 Ibid., p. 20. 
20 LATOUCHE, Serge; op. cit., p. 17-18 
21 Ibid., p. 8. 
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rádios, carros ou televisão e, atualmente, tais bens são cada vez mais individualizados dentro 

do eixo familiar22. 

Essa tendência de individualização gera impacto indireto sobre a demanda de consumo 

de produtos. O desprendimento dos laços e restrições sociais implica que a identidade de uma 

pessoa já não é dada pela sua participação em uma comunidade e por seus papéis sociais. Com 

o declínio histórico dos laços tradicionais, a individualidade surge como um problema, pois 

torna-se um projeto que deixa as pessoas mais responsáveis pela sua própria vida e voltada para 

sua identidade. Para isso, os indivíduos usam bens como um dos meios para se definir, bem 

como para transmitir mensagens aos outros. Contudo, a construção dessa auto identidade é um 

processo interminável, por isso implica em um persistente e forte impulso psicológico para o 

ato de consumir23. 

Sob outra perspectiva, como consequência da facilidade com que temos acesso a bens 

de consumo e, ao mesmo tempo, em virtude da rapidez com que tais objetos se tornam obsoletas 

e descartáveis, grande é quantidade de excedente que a sociedade produz, gerando toneladas de 

lixo ou de produtos subutilizados.  

Consumir também representa descartar, quanto mais se consume, mais se descarta e 

maior é a quantidade de resíduos produzidos com relevante capacidade de impactar no 

equilíbrio do meio ambiente. Desse modo, observa-se que o ato de consumir está tão incrustrado 

na vida humana que a sociedade se quer demonstra-se realmente preocupada com os impactos 

causados ao meio ambiente24 ao ponto de saber-se que, em poucos anos, o nível de consumo 

atual será  insustentável diante a quantidade de recursos naturais existentes25. 

Porquanto, o consumo desenfreado também desperta problemas de ordem ambiental, já 

que a priorização do crescimento ilimitado para suprir o consumismo resulta no intenso 

processo de exploração dos recursos naturais que excedem os limites da natureza e se insurge 

contra qualquer noção de desenvolvimento sustentável, já que um crescimento infinito é 

incompatível com um planeta de recursos naturais finitos. 

É crescente a preocupação com o impacto ecológico, sociológico e de desenvolvimento 

causados pelo consumismo desmedido26, já que a noção de desenvolvimento não está 

                                                 
22 BELK, Russell. Why not share rather than own? The Annals of the American Academy of Political and Social 

Science, v. 611, n. 1, p. 126-140, 2007, p. 12. 
23 RØPKE, Inge. The dynamics of willingness to consume. Ecological Economics, v. 28, n. 3, p. 399-420, 1999, 

p. 410. 
24 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. 5. 
25 MAURER, Angela et al. Yes, we also can! O desenvolvimento de iniciativas de consumo colaborativo no Brasil. 

Revista Base (Administração e Contabilidade) da UNISINOS, v. 12, n. 1 de 2015, p. 69. 
26 HAMARI, Juho; SJÖKLINT, Mimmi; UKKONEN, Antti, op. cit., p. 1. 
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relacionada apenas ao mero crescimento econômico, mas deve estar atrelado, acima de tudo, 

com a persecução da melhoria da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos27.  

É nesse contexto que importante se revela lançar o olhar sobre os 

indivíduos/consumidores que são as maiores vítimas com a usurpação das suas liberdades e 

direitos pela cultura do consumo, já que o sentimento de autonomia e identidade ofertados pelo 

consumo é efêmero, ensejando a controvérsia se o consumo é um instrumento de manipulação 

ou de liberdade, se o consumidor é súdito ou soberano28.  

A resposta para esses questionamentos pode ser respondida através da dinâmica das 

relações de consumo vigente que, como fruto do sistema de produção em massa, se dá 

predominantemente de modo desequilibrado, no qual o consumidor ocupa situação de 

fragilidade em relação ao fornecedor. 

Tal fragilidade é caracterizada, notadamente, pela situação de assimetria informacional 

em que o fornecedor, detentor do controle informacional do processo produtivo, dita o preço e 

o consumidor “escolhe” pagar ou não, não possuindo nenhuma influência ou poder de barganha 

na relação de consumo29.  Não é por menos que os consumidores são qualificados como 

vulneráveis sendo, inclusive, protegidos pela Constitucional Federal com o fito de dirimir 

tamanha suscetibilidade. 

Fato é que a sociedade de consumo apresenta dissonâncias reais de repercussões 

negativas, de modo que a crescente universalização dos problemas que afligem a sociedade 

contemporânea leva-nos a observar que, para além das questões de ordem ambiental, a 

sociedade pós-moderna, na verdade, enfrenta uma verdadeira crise conjuntural, vez que as 

transformações estruturais têm provocado muito mais dúvidas e inquietações do que certezas30.  

A ideia de crise surge quando as racionalidades parciais já não mais se articulam entre 

si e provocam graves distorções estruturais imprescindíveis ao equilíbrio social. Desse modo, 

as instituições aparecem como independente em relação as demais, de modo que a crise reflete 

uma sociedade repleta de incoerências e contradições31. 

Tal situação de crise não é apenas de ordem econômica e financeira, pois essa somou-

se com as outras crises existentes em outros setores, em que todas se misturam, e geram um 

                                                 
27 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 29-30. 
28 SLATER, Don, op. cit., p. 39. 
29ALGAR, Ray. Collaborative consumption. Disponível em:<http://www.oxygen-

consulting.co.uk/insights/collaborative-consumption/>. Acesso em: 19 abril 2018. 
30 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. Malheiros, 2002, p. 58. 
31 Ibid., p. 41. 
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verdadeiro status generalizada em que o consumismo exacerbado, além de figurar como um 

sintoma, trata-se de agravante ao panorama de crise. 

O Direito, não diferentemente, não se encontra isento das transformações e incoerências 

presentes nesse momento de inflexão, pois, com a acentuação da globalização, maior é o 

impacto transformador nos sistemas políticos e normativos construído com base em tradicionais 

postulados que vêm se tornando obsoletos para atender as demandas surgidas32. 

Decorrente também dos avanços tecnológicos advindos da Internet, os institutos 

jurídicos não conseguem acompanhar a agilidade com que a sociedade muda, já que a 

tecnologia avança mais rápido que comporta a sociedade, essa que, por sua vez, se transforma 

mais rápido do que a lei, gerando conflitos.  

De tal modo, não raras vezes, a ordem jurídica vigente se depara com episódios em que 

não consegue apresentar soluções ou respostas técnicas funcionalmente eficazes33, uma vez que 

a necessidade econômica deixa as pessoas mais receptivas a outras formas de ter acesso aos 

bens e serviços que necessita, como é o caso dos papeis desempenhados pelos mecanismos de 

reputação que será melhor explicitado em momento próprio34. 

Assim, códigos interpretativos, modelos analíticos e esquemas cognitivos consolidados 

se tornam progressivamente mais carentes de operacionalidade e funcionalidade e, com uma 

incrível rapidez, conceitos e categorias fundamentais da teoria jurídica são esvaziados35. Nesse 

contexto, impele observar que o Direito carece de novas modalidades do fenômeno jurídico 

ambientado em um contexto socioeconômico mundial36 

Assim, momentos históricos como o presente, propiciam catarse e autocritica por 

despertarem a criatividade humana, devendo ser encarados como uma oportunidade para 

repensar o comportamento enquanto sociedade, assim como de redescobrir meios para se 

reinventar37. 

O desdobramento lógico da cultura do consumo tende a desmaterialização da 

economia38 e foi nesse cenário favorável ao processo de mudança que, aliada aos avançados 

tecnológicos da era da informatização e comunicação, possibilitou o surgimento de modelos 

econômicos alternativos que, subvertendo conceitos econômicos classicamente consolidados, 

                                                 
32 FARIA, José Eduardo, op. cit., p.  15. 
33 Ibid., p. 41. 
34 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. xvii. 
35 FARIA, José Eduardo, op. cit., p. 39. 
36 Ibid., p. 58. 
37 Ibid., p. 47. 
38 SLATER, Don, op. cit., p. 39. 
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vêm conquistando significativamente a sociedade de consumo, como é o caso da economia do 

compartilhamento. 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, INTERNET E COMPARTILHAMENTO 

 

O atual estágio de desenvolvimento e absolvição das inovações tecnológicas 

impulsionou a humanidade para uma fase de transição conjuntural que subverte preceitos 

sociais e econômicos consolidados capazes de mudar o modelo de produção, de trabalho, dos 

relacionamentos interpessoais e com o meio em que se habita. 

Nesse novo ambiente tecnológico, o cerne do processo de transformação estrutural 

baseia-se no advento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que deram origem 

a Sociedade da Informação, também denominada de Economia em Rede ou Sociedade em 

Rede39. 

As TIC consistem em uma estrutura social fundamentada em redes conduzidas por 

tecnologias de comunicação e informação baseadas na microelectrónica e em redes digitais de 

computadores que geram, processam e distribuem informação adquiridas do conhecimento 

acumulado nos nós dessas redes40.   

Assim, tal estrutura em redes expandiram os horizontes da sociedade ao ampliar o 

acesso a bens e serviços que até pouco tempo inexistiam e, assim, permitiram o 

desenvolvimento de sistemas baseados em acessos viáveis diariamente41. Atualmente, esses 

sistemas se tornaram inerentes à rotina do homem pós-moderno que tem como exemplo nodal 

a própria Internet e até mesmo a importância adquirida pelos smartphones. 

Desse modo, o alastramento das TIC na era da Internet modificou a forma de consumir 

e criar na rede, assim como motivou o crescimenro da quantidade de conteúdo gerado por seus 

usuários42. Nesta visão, a Internet tem sido o  palco para o desenvolvimento de uma comunidade 

global de compartilhamento com um fluxo livre de informações que possibilitaram o acesso 

generalizado43. 

                                                 
39 AMARAL, Luís Mira. Economiatech: da indústria à sociedade da informação e do conhecimento. 

Booknomics, 2008. Disponível em: http://www.apdsi.pt/wp-content/uploads/prev/2-

2.3_luis%20mira%20amaral_070626.pdf>. Acesso em: 15 maio 2018. 
40 CASTELLS, Manuel; MAJER, Roneide Venâncio; GERHARDT, Klauss Brandini. A sociedade em rede. 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 20. 
41 BARDHI, Fleura; ECKHARDT, Giana, op. cit., p. 3. 
42 KAPLAN, Andreas M.; HAENLEIN, Michael. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of 

Social Media. Business horizons, v. 53, n. 1, p. 59-68, 2010, p. 3. 
43 BELK, Russell (2014), op. cit., p. 9. 
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A Internet, considerada por alguns como um dos bens mais robustos surgido na 

história44, possui um imenso conjunto de conteúdos compartilháveis e acessíveis a qualquer 

pessoa, desde que tenham conexão. Ao navegar na rede uma infinidade de informações como 

textos, jogos, músicas, filmes, softwares e outros diversos produtos em meio digital podem ser 

facilmente acessados45. 

Assim, o ato de compartilhar é um princípio antigo em nossa sociedade, mas foram os 

avanços tecnológicos que promoveram uma grande mudança e ampliação de seu significado, 

sendo utilizado nas redes online, comumente, no sentido de compartilhamento de informação46.  

É esse universo de acesso quase irrestrito dos recursos extensíveis a todos, que ensejou 

o nascimento das redes peer-to-peer (P2P), plataformas que viabilizam o compartilhamento e 

colaboração do conteúdo gerado pelo usuário, amplamente difundidas, como softwares de 

código aberto do Github, a enciclopédia colaborativa on-line da Wikipédia, alguns sites de 

compartilhamento de conteúdo audiovisual como Youtube e o Instagram, ou de Crowdfunding47 

como Kickstarter48. 

O P2P funciona como uma espécie de rede de computadores em que cada estação possui 

capacidades e responsabilidades equivalentes49. Assim,  por intermédio da disponibilização de 

vários sistemas de informação pela Internet, o desenvolvimento tecnológico P2P simplificou o 

compartilhamento de dados, e em certos dispositivos, físicos e não físicos, de bens e serviços50.  

Porquanto, diferentemente da arquitetura computacional cliente/servidor em que alguns 

computadores são destinados a servirem dados para que os outros tivessem acesso, as redes 

peer-to-peer permitem que qualquer dispositivo possa acessar diretamente os recursos de outro, 

sem nenhum controle centralizado, ou seja, dependem de contribuições de recursos de seus 

participantes para funcionar. 

Nesse sentido, o compartilhamento de conteúdo online pode acontecer de duas 

maneiras, a primária ou secundária. Na secundaria, há a existência de um provedor, ou servidor, 

entre os produtores dos conteúdos e seus consumidores. O compartilhamento primário se dá 

entre usuários, ou seja, não existem atravessadores entre as informações trocadas que é o caso 

da P2P. 

                                                 
44 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. 75. 
45 BELK, Russell (2014), op. cit., p. 2. 
46 ERT, Eyal; FLEISCHER, Aliza; MAGEN, Nathan. Trust and reputation in the sharing economy: The role of 

personal photos in Airbnb. Tourism Management, v. 55, p. 62-73, 2016, p. 16. 
47 Trata-se de modalidade de financiamento econômico que utiliza o sistema de compartilhamento peer-to-peer. 
48 HAMARI, Juho; SJÖKLINT, Mimmi; UKKONEN, Antti, op. cit., p. 2. 
49PEER-TO-PEER ARCHITECTURE. Disponível: 

<https://www.webopedia.com/TERM/P/peer_to_peer_architecture.html>. Acesso em: 15 maio 2018.  
50 HAMARI, Juho; SJÖKLINT, Mimmi; UKKONEN, Antti, op. cit., p. 2. 
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 A partir dos sistemas P2P, a Internet é amplamente utilizada para distribuição de 

arquivos, para fazer download de filmes através do streaming media, no setor de telefonia, para 

fazer chamadas de áudio e vídeo, popularizado pelo Skype, dentre muitas outras inovações que 

vieram e mudaram a forma como os usuários podem acessar bens e serviços em detrimento do 

interesse de empresas baseadas nos modelos tradicionais. 

Outrossim, o surgimento dessas tecnologias, por gerarem concorrência, causaram 

grande impacto em vários setores da economia, recebendo muitas críticas e processos judiciais. 

Um grande exemplo desse cenário tem-se os efeitos surgidos com o Napster, uma plataforma 

criada em 1999, pioneira no uso de sistema P2P que ganhou grande popularidade ao permitir o 

download de MP3 livremente na Internet e, assim, corrompeu as estruturas existentes, 

principalmente, no setor fonográfico51. 

A sobredita plataforma permitia que os seus usuários baixassem músicas diretamente 

dos computadores dos outros usuários pela Internet, respaldado em uma dinâmica 

descentralizada, na qual cada computador conectado à determinada rede exercia funções tanto 

de servidor quanto de consumidor. 

O Napster diminuiu custos operacionais significativamente, ao passo que ofereceu seu 

serviço a milhões de usuários gratuitamente. Porém, por ter desrespeitado questões legais, a 

plataforma enfrentou diversos processos judiciais e findou por encerrar suas atividades no seu 

modelo original. A ação judicial mais relevante foi a movida nos Estados Unidos, onde o site 

tinha sede, pelo músico da famosa banda Metallica que reclamava o uso indevido de 

propriedade intelectual privada para a obtenção de lucros52. 

Apesar dos servidores do Napster terem sidos desligados por questões de legalidade, 

outras plataformas surgiram utilizando sistemas P2P semelhantes, o sucederam e propagando a 

utilização do sistema P2P53. Atualmente, o download de músicas é tão incisivo na sociedade 

quanto a reverberação do debate acerca dos direitos autorais envolvido, porém, o 

compartilhamento de informações em rede, além de não ter deixado de acontecer, ainda se 

estendeu para outros setores.  

                                                 
51 BELK, Russell, (2014), op. cit., p. 2. 
52 O Napster atualmente funciona como o serviço de streaming de músicas podendo ser localizado no endereço 

eletrônico a seguir: https://cl.napster.com/. 
53 Os sistemas mais famosos que vieram após o Napster foram Gnutella e o Kazaa. 
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Desse modo, pode-se afirmar que o Napster revolucionou a mercado da indústria 

fonográfica mundial, bem como disseminou a ideia de compartilhamento de recursos entre 

pares que encontrou passagem em muitas outras aplicações54.   

O compartilhamento de recursos intelectuais privados é uma polêmica que se estende 

até hoje. Outro episódio de relevante monta é o caso SciHub, uma plataforma de 

compartilhamento de material acadêmico-científico baseado na utilização de uma rede de 

acessos às bibliotecas das bases de dados de revistas eletrônicas, possibilitando assim o acesso 

livre por quem acessar o seu site. Recentemente, tal site sofreu intervenções judiciais em 

diversos países que o sediavam tendo sido removido do ar em todos eles. Atualmente, o site 

encontra-se com sede em Taiwan55. 

Ressalte-se que o presente trabalho não pretende se aprofundar nos debates sobre direito 

autoral relacionado ao debate por entender-se que tal matéria foge dos seus objetivos gerais e 

específicos, contudo, releva a importância de trazer exemplos para a melhor compreensão do 

contexto envolvido.  

Volvendo a análise principal, tem-se que o sistema P2P acabou indo muito além do 

compartilhamento de arquivos, armazenamento anônimo de dados ou computação científica e 

inclui, atualmente, a distribuição de dados, softwares, conteúdo de mídia, bem como telefonia 

via Internet e computação científica56 ou distribuição de dados em massa, dentre outros. 

Destarte, o sistema P2P, que é mais comumente associado ao compartilhamento de 

arquivos para criação e consumo de informação, também movimentou-se em direção à 

atividades colaborativas entre usuários online, como fenômeno das trocas consumidor-

consumidor57. 

Assim, a partir do encontro entre o crescimento acelerado das tecnologias dos TIC com 

o setor da economia surgiram oportunidades de negócios antes impensáveis pelos tradicionais 

modelos de negociações baseado na posse. Surge assim um novo modelo de negócio baseado 

no compartilhamento que estão ganhando não só as redes, mas a aderência da sociedade. 

Denominada de economia do compartilhamento, esse novo modelo de negócio funciona 

através de plataformas digitais dedicadas ao compartilhamento que, utilizando a tecnologia e a 

ampla conectividade, tornou as interações P2P mais convenientes, acessíveis e confiáveis58 ao 

                                                 
54 RODRIGUES, Rodrigo; DRUSCHEL, Peter. Peer-to-peer systems. Communications of the ACM, v. 53, n. 

10, p. 72-82, 2010, p. 1. 
55 O site SciHub está disponível no endereço: <https://sci-hub.tw>. 
56 RODRIGUES, Rodrigo; DRUSCHEL, Peter. Peer-to-peer systems, op. cit., p. 4. 
57 HAMARI, Juho; SJÖKLINT, Mimmi; UKKONEN, Antti, op. cit., p. 4. 
58 JOHAL, Sunil; ZON, Noah, op. cit., p. 6. 
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oferecer novas opções de consumo que são menos onerosas e que ainda permitem pessoas com 

bens, espaço ou tempo subutilizados aferirem alguma renda59. 

Assim, os avanços tecnológicos como o melhoramento do armazenamento de dados, 

disseminação de smartphones, agilidade operada pela Internet e a diminuição de distâncias 

geográficas com as tecnologias de geolocalização criaram um cenário propicio ao 

desenvolvimento de um novo mercado com potencialidade para remodelar a economia e as 

maneiras de consumir bens e serviços, além de permitirem o melhoramento da prestação de 

serviços ao consumidor60. 

Nesse cenário, o acesso mediado pelo mercado tornou-se um fenômeno cada vez mais 

importante, em que empresas estão encontrando maneiras de monetizar as possibilidades 

oferecidas pela Internet61. Uma nova onda de empresas, muitas constituídas na forma de 

startups, utilizam plataformas digitais para reunir pessoas, ativos e dados e combinar oferta e 

demanda com a agilidade oferecida por um clique. Assiste-se nascer um novo mercado com 

potencialidade para remodelar a economia e as maneiras de consumir bens e serviços no 

processo62. 

As plataformas, também conhecidas como plataformas multilaterais ou simplesmente 

matchmakers63, atuam como embaixadores que facilitam trocas e as contribuições autogeridas64 

e, normalmente, chegam ao conhecimento do público através de aplicativos facilmente 

acessados por smartphones. Assim, as plataformas atuam intermediando dinamicamente a 

negociação entre seus usuários, aliando a capacidade de oferta de uns com a de demanda de 

outros, de um modo ágil e fácil, antes nunca visto65. 

Nada obstante, para se chegar a esse momento de compartilhamento final, antes, é 

necessário que haja uma coincidência da vontade de um usuário com o outro que, possibilitada 

pela Internet, permite que indivíduos desconhecidos entrem em contato uns com os outros em 

uma escala global e acordem sobre o compartilhamento de suas posses sem nem mesmo precisar 

se conhecer. Porquanto, possibilitada pelas tecnologias vigentes, há o desenvolvimento de uma 

cultura de confiança não localizada66.  

                                                 
59 Ibid., p. 6. 
60 RAUCH, Daniel E.; SCHLEICHER, David. Like uber, but for local government law: The future of local 

regulation of the sharing economy. Ohio St. LJ, v. 76, p. 901, 2015, p. 10. 
61 BARDHI, Fleura, ECKHARDT, Giana, op. cit., p. 3. 
62 SCHWAB, Klaus. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World Economic Forum. 

14 jan 2016. Disponível em: <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-

means-and-how-to-respond/>. Acesso em: 15 maio 2018. 
63 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 50. 
64 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. 77. 
65 MAURER, Angela et al, op. cit., p. 70. 
66 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. 131. 



30 

 

Para alguns estudiosos, a economia do compartilhamento é um fenômeno 

principalmente tecnológico e o seu desenvolvimento deve ser atribuído à sociedade de consumo 

emergente apenas de modo complementar, vez que se trata de uma atividade em que tanto a 

contribuição como a utilização dos recursos está interligada por meio de redes peer-to-peer67.   

Apesar disso, acredita-se que a economia do compartilhamento surgiu e se desenvolveu 

plenamente pela soma de fatores como: a insustentabilidade do hiperconsumismo catalisado 

pelo cenário de crise68 da já exaurida sociedade de consumo e o grande desempenho das 

plataformas viabilizadas pelo advento das TIC que resultou na criação de um novo modelo 

econômico, conforme facilmente observado na figura a seguir. 

 

FIGURA 1 – CENÁRIO DE SURGIMENTO DA ECONOMIA DE 

COMPARTILHAMENTO 

 

Fonte: Autor 

 

De fato, as transações de compartilhamento ocorrem graças ao bom desempenho das 

plataformas, mas, acredita-se que a grande aceitação pelo consumidor e o decorrente 

crescimento das modalidades de economia de compartilhamento só se tornaram possíveis pelos 

desgastes impostos ao consumidor tão estafado pela cultura do consumo que vê as plataformas 

como alternativa viável para suprir necessidades de possuir e utilizar. 

Esse processo de transformação conjuntural da sociedade já é uma realidade e as TIC 

assumem relevante papel nessa mudança ao propiciar o desenvolvimento de um ambiente 

                                                 
67 HAMARI, Juho; SJÖKLINT, Mimmi; UKKONEN, Antti, op. cit., p. 2. 
68 RAUCH, Daniel E.; SCHLEICHER, David, op. cit., p. 10. 
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colaborativo. Contudo, deve-se ressaltar que tais tecnologias são responsáveis apenas por 

fornecerem a infraestrutura, mas sozinha, a infraestrutura não é capaz de causar colaboração 

entre as pessoas, já que a colaboração faz parte de uma cultura que aos poucos vai sendo 

disseminada. 

O indicativo é que, simultaneamente, vivencia-se tantas revoluções tecnologias que 

afetam profundamente na forma que nos organizamos do ponto de vista econômico, social e 

comportamental, mediante a criação de novos valores, modelos de impacto e mais 

oportunidades de negócio. Assim, essa mudança não é só sobre a Internet, mas uma marcha em 

direção de mudança de paradigma social que, frise-se, já começou69. 

 

2.3 A EMERGÊNCIA DE UM NOVO MODELO ECONÔMICO BASEADO NO 

COMPARTILHAMENTO 

 

A possibilidade de relativização dos riscos de transações provocadas pelas plataformas 

de P2P despertou nos consumidores o questionamento acerca da necessidade da posse como 

sendo o único modo de se ter acesso a algo incitando, assim, um processo de transformação da 

forma como o indivíduo se relaciona com os bens materiais70.  

Aliado a isso, o encarecimento dos custos para se adquirir e manter uma propriedade, a  

fragilidade das relações interpessoais e a imprecisão no mercado de trabalho tem tornado o 

consumo e o consumismo cada vez menos viável71. Nesse sentido, independente do motivo, é 

crescente a quantidade de consumidores que vêm repensando seus hábitos de consumo. 

Assim, como reflexo do encontro entre a economia e a emergente cultura de 

compartilhamento, surge a economia do compartilhamento que se revela como uma alternativa 

ao regime de propriedade e a forma de circulação e produção de riquezas inerente ao livre 

mercado72.   

Muitos atribuem o notório processo de crescimento da economia do compartilhamento 

ao fato do compartilhamento ser inerente a existência humana73, além de guardar  

                                                 
69 EXPRESSO FUTURO. Temporada 1. Produzido por Tatiana Issa e Guto Barra e Apresentado por Ronaldo 

Lemos. Canal Futura. 2017. 
70 European Commission. (2013). The Sharing Economy: Accessibility Based Business Models for Peer-to-Peer 

Markets. Retrieved August 23, 2015. Disponível em: <ec.europa.eu/futurium/en/content/sharing-economy>. 

Acesso em: 20 abril 2018, p. 15. 
71 BARDHI, Fleura; ECKHARDT, Giana, op. cit., p. 3-4. 
72 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit.., p. 56. 
73 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. 176. 
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adequabilidade na sociedade contemporânea de necessidades imediatas e fugazes por ser uma 

expressão que permite o acesso sem o engessamento e fardos intrínsecos a posse74.  

No sentido antropológico, o mutualismo e reciprocidades são comportamentos inatos ao 

homem que servem de base para a cooperação e respalda o núcleo da nossa existência, já que a 

cooperação atende as necessidades humanas de liberdade individual e segurança coletiva75. 

Porquanto, a apesar da economia do compartilhamento aparecer como uma ideia 

inovadora, trata-se de modalidade econômica que  monetizou um comportamento tradicional 

praticado desde os primórdios da humanidade que havia perdido sua relevância com a 

emergência do modelo capitalista de produção, mas que vem ganhando força graças a Internet76, 

embora que com uma nova roupagem.  

Igualmente, como ocorrido com a priorização da propriedade, o compartilhamento é um 

fenômeno tão velho quanto a humanidade e segue um padrão de comportamento que constitui 

norma cultural aprendida por processo interpessoal, um ato comunal de interligação de pessoas 

que desperta um sentimento de solidariedade e vínculo que, embora, é mais comum acontecer 

dentro da família, com parentes próximos e amigos do que entre estranhos77. 

De tal sorte, se observarmos a história econômica da humanidade, o modelo de consumo 

estabelecido é recente tendo sido imposto pela Revolução Industrial. Antes disso, um 

comportamento colaborativo e cooperativo por parte dos agentes econômicos já se fazia 

presente e ocorria de modo mais natural, razão pela qual acredita-se que o momento atual vivido 

se trata de um ressurgimento do compartilhamento econômico78.  

Nesse passo, a quebra do monopólio exercido pelo modelo de oferta e demanda 

provocado pelas plataformas de compartilhamento conferiu ao consumidor a possibilidade de 

utilizar bens de consumo sem necessariamente adquirir a sua propriedade. Tramou-se, assim, 

um novo ambiente sociocultural complexo e vasto em recursos informacionais que ampliou a 

liberdade de pensar, fazer e ser dos consumidores79. 

Porquanto, para alguns estudiosos o consumo compartilhado é concebido como um 

estilo de vida, pois, apesar do seu berço ser no comercio online, o ato de compartilhar se faz 

presente também, cada vez mais, nos aspectos físicos da vida das pessoas80.  

                                                 
74 BELK, Russell (2007), op. cit., p. 12. 
75 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit. p. 58. 
76 MAURER, Angela et al, op. cit., p. 70. 
77 BELK, Russell (2009), op. cit., p. 4-6. 
78 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 52. 
79 The Sharing Economy Lacks a Shared Definition. Fast Company. Disponível em: < 

https://www.fastcompany.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition>. Acesso em: 15 maio 

2018. 
80 BOTSMAN, Rachel, op. cit.. 
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Esse sistema de compartilhamento ocorre de modo espontâneo em que as pessoas 

dividem recursos sem perder liberdades pessoais apreciadas ou sacrificar estilos de vida81 e 

ocorre na maioria das formas de consumo colaborativo entre pessoas desconhecidas. 

Assim, mercados que conectam bens e aptidões com as necessidades dos consumidores 

promovendo o intercâmbio de itens que não eram mais uteis ou subutilizados por uns, mas que 

apresentam valor e utilidade para outra pessoa. Além disso, essa capacidade ociosa não está 

relacionada apenas a propriedades físicas, mas também a bens imateriais como habilidades, 

espaço ou commodities, como eletricidade82.  

Os consumidores passaram a vivenciar à experiência de usufruir bolsas de marca, carros 

de luxo, lanchas ou castelos europeus disponibilizados por alguns aplicativos de 

compartilhamento, de modo que, em várias esferas, o produto se comporta como um meio para 

alcançar um fim83. 

Do mesmo modo, conquistaram o direito de usar produtos ou serviços, como através 

dos aplicativos Airbnb ou Couchsurfing, que permitem ao usuário utilizar/alugar uma 

hospedagem em uma residência de uma pessoa física sem necessariamente precisar consumir o 

serviço de hotelaria84 que, majoritariamente, é mais dispendioso. 

De tal modo, a economia do compartilhamento possibilitou os consumidores terem 

acesso a objetos ou serviços que talvez não tivessem condições de possuir85, ou de terem a 

possibilidade de economizar ao acessar bens/serviços de maneira mais barata e transitória, além 

de que despertou o fortalecimento do senso de comunidade entre os usuários das plataformas86. 

Desse modo, além de ser um fenômeno notadamente tecnológico, muitos autores 

afirmam que a principal faceta da economia do compartilhamento é o aumento do acesso a bens 

e serviços, ao uso de serviços online, bem como serviços monetários e transações não 

monetárias, como compartilhamento, troca, comércio e aluguel87. 

A prioridade não é mais consumir por consumir, mas de utilizar algo para atender à 

necessidade do indivíduo, o enfoque deixa de ser a acumulação de bens e passa a ser a utilização 

desses, a ideia é aproveitar ao máximo a vida útil dos bens, especialmente, os de natureza 

durável. 

                                                 
81 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. ix. 
82 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. 73. 
83 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. 82. 
84 BARDHI, Fleura, ECKHARDT, Giana, op. cit., p. 1. 
85 Ibid., p. 1. 
86 BELK, Russell, (2014), op. cit., p. 3. 
87 HAMARI, Juho; SJÖKLINT, Mimmi; UKKONEN, Antti, op. cit., p. 2. 
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Esse processo é melhor sentido em alguns centros urbanos onde mais bens, serviços e 

espaços vêm sendo compartilhados para estimular as economias locais, construir comunidades 

conectadas ou obter soluções alternativas para problemas complexos88. Nesse palco, a 

economia do compartilhamento também emergiu como uma oportunidade para aliviar alguns 

desafios urbanos enfrentados por muitas cidades, como a questão do tráfego e congestionadas 

em grandes centros urbanos89. 

Destarte, a economia do compartilhamento tem sido classificada como uma inovação 

disruptiva por ser um  modelo de produto, serviço ou negócios que reutiliza tecnologias antigas 

para conceber um novo mercado e, assim, "interrompe" a dinâmica das empresas clássicas90. 

As plataformas de economia do compartilhamento transitam entre a atividade pessoal e 

comercial, pública e privada desafiando por vezes a conceituação de bens e serviços91 que 

suscita discussões muito complexas, especialmente, porque põe em xeque noções tradicionais 

de mercado, submetendo o setor econômico a um relevante processo de metamorfose. 

O crescimento da economia do compartilhamento criou oportunidades econômicas 

substanciais para usuários, provedores e plataformas, mas também é capaz de gerar 

externalidade negativas92 para seus próprios usuários, terceiros ou como para os agentes 

econômicos baseados no modelo tradicional.  

Insta observar também que, na mesma medida em que a economia do compartilhamento 

propicia oportunidades econômicas para negócios individuais dos seus usuários, também 

fomenta o crescimento das empresas responsáveis pela plataforma econômica que gera um 

paradoxo concernente aos custos de transação na economia do compartilhamento93. 

Um ponto controvertido é que, para alguns estudiosos, a economia do compartilhamento 

deveria ser apenas uma ferramenta capaz de conferir amplo acesso ao indivíduo, pois, 

compartilhar é uma forma de troca social sem finalidade econômica. No entanto, quando há a 

interferência de uma empresa na dinâmica deixaria de ser economia de compartilhamento 

passando a ser mera troca econômica, já que o acesso a um bem ou serviço só é possível com 

uma contraprestação, não se está buscando o valor social em estabelecer novos 

relacionamentos, mas tem um intuito utilitário em obter baixo custo e maior conveniência94. 

                                                 
88 VAN DEN STEENHOVEN, Joeri et al, op. cit., p. 29. 
89 Ibid., p. 91. 
90 KATZ, Vanessa. Regulating the sharing economy. Berkeley Tech. LJ, v. 30, p. 1069, 2015, p. 3. 
91 KATZ, Vanessa, op. cit., p. 27. 
92 Ibid., p. 18. 
93 HENTEN, A. H.; WINDEKILDE, I. M. Transaction costs and the sharing economy. Info, v. 18, n. 1, 2016, 

p. 3. 
94 ARRIBAS, Gracia Vara; STEIBLE, Bettina; DE BONDT, Anthony. Cost of non-Europe in the sharing 

economy: legal aspects. Barcelona: European Institute of Public Administration (EIPA), 2016, p. 53. 
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Como é natural, as inovações da economia do compartilhamento trouxeram à baila 

discussões que enfrentam preocupações pertinentes a diversificados assuntos como relações de 

trabalho, concorrência, seguros, proteção e segurança, responsabilidade e, mais 

especificamente, a defesa do consumidor. Assim, como o modelo está em crescente ascensão e 

segue ameaçando os modelos de negócios estabelecidos, muito se debate para obter respostas 

apropriadas para a economia do compartilhamento95. 

Isso reverbera diretamente no Direito, pois os novos modelos de negócio contradizem o 

binarismo legislativo e interpretativo que lhes é característico e despertam a indagação acerca 

da necessidade e ajustamento de conceitos e categorias jurídicas adequados para um contexto 

social diferente96.  

Um exemplo disso foram os debates promovidos em algumas cidades europeias e dos 

Estados Unidos que, em virtude das disposições das suas legislações especificas sobre 

habitação, questionaram a adequação do aplicativos que disponibilizam alugueis de curto prazo, 

pois muitos argumentam que tal modalidade poderia mudar o caráter de um prédio ou mesmo 

uma comunidade, assim como diversos residentes se opõem a encontrar estranhos entrando 

rotineiramente nas áreas comuns de um complexo de apartamentos97. 

Muitos demonstram-se preocupados também com as repercussões da economia do 

compartilhamento nas relações de trabalho em que abundantemente se critica a forma como as 

plataformas, como s Uber, classificam os usuários que prestam serviços como contratados 

independentes98.  

Alegam que os postos de trabalho em tempo integral vêm, cada vez mais, sendo 

substituídos por trabalhos eventuais, já que os trabalhadores estão mais vinculados a 

determinada tarefa que os fazem se dedicar a apenas elas e não mais a apenas a uma empresa, 

acabando trabalhando com múltiplas coisas99.  

Os críticos dizem que os empregos de tempo integral estão sumindo e a própria natureza 

do trabalho está mudando que sugere o debate acerca da precariedade das relações de trabalho 

nesse novo negócio jurídico, já que assegurar o direito de um trabalho digno é um dever humano 

fundamental. 

                                                 
95 JOHAL, Sunil; ZON, Noah, op. cit., p. 4. 
96 SILVA, Raphael Andrade; DE PAIVA, Matheus Silva; DINIZ, Gustavo Saad. Desafios jurídico-regulatórios e 

economia do compartilhamento: elementos para uma reflexão crítica. Scientia Iuris, v. 21, n. 2, p. 98-125, 2017, 

p. 17. 
97 KATZ, Vanessa, op. cit., p. 18. 
98 Ibid., p. 39. 
99 EXPRESSO FUTURO. Temporada 1. Produzido por Tatiana Issa e Guto Barra e Apresentado por Ronaldo 

Lemos. Canal Futura. 2017. 
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Da mesma forma, por exemplo, os possíveis acidentes que possam ser provocados pelos 

automóveis compartilhados também podem prejudicar os motoristas, os passageiros, mas 

também os pedestres e outros motoristas, o que estimula o debate sobre a adequação dos seguros 

de automóveis para essas relações jurídicas antes inexistentes100.  

Outrossim, atribui-se como uma das maiores externalidades provocada a ameaça gerada 

aos provedores tradicionais, pois trouxeram concorrência direta como o Uber em relação aos 

taxis e o Airbnb ao setor de hotelaria. Os opositores mais ferrenhos aduzem que as plataformas 

de compartilhamento praticam concorrência desleal em virtude do baixo custo dos serviços 

facilitados pela tecnologia online inovadora que diminui os custos de produção e transação. 

Contudo, tem-se que essa argumentação não encontra respaldado fático, pois, na dinâmica 

capitalista, a livre concorrência é um princípio básico e as plataformas justamente incentivam 

essa competição. 

No mercado da livre concorrência, as empresas competem tendo em vista aumentar a 

sua percepção de lucros, para tanto, muitas empresas procuram competir dinamicamente e isso, 

muitas vezes, geram incentivos às empresas para descobrirem novas formas de fazer negócios 

e de criar valor para seus clientes101
. 

Quanto mais houver livre concorrência melhor o mercado se comporta oferecendo 

produtos com preços e qualidades mais vantajosas, de modo quem mais sai ganhando é o 

consumidor que, agora, pode viajar e escolher outros lugares para hospedar-se através do 

Airbnb que não só hotéis, ou que obtiveram outras opções de meio de transporte ao utilizar a 

Uber102. 

As empresas de plataforma de compartilhamento demostraram que é possível repensar 

o antigo modelo vertical de varejo sem precisar substituir os produtos dos seus respectivos 

setores, provocando a repaginação do sistema maior no qual o produto funciona103, concebendo 

como fruto um novo modelo colaborativo, integrado, econômico e com o aumento da fidelidade 

de consumidor104. 

Uma característica relevante da economia do compartilhamento é que ela preenche 

lacunas do mercado tradicionalmente conhecido sem recorrer a formas tradicionais de 

                                                 
100 KATZ, Vanessa, op. cit., p. 18. 
101 KOOPMAN, Christopher; MITCHELL, Matthew; THIERER, Adam, op. cit., p. 11. 
102 ZRENNER, Alexandra, op. cit., p. 2. 
103 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. 102. 
104 Ibid., p. 183. 
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regulação e em prol dos interesses do consumidor105, de maneira a não subtrair mercados 

clássicos, mas usar os mercados e substituindo a forma de distribuição do consumo. 

Nessa dinâmica, o que ocorre é que os indivíduos não deixam de comprar e, logo, as 

empresas não deixaram de vender, contudo, o que muda é que o consumismo, em alguma 

medida, está sendo revisto e o consumo tendendo a ser mais consciente106. Daí a explicação 

para o crescimento exponencial da economia do compartilhamento, pois ao indivíduo tem a 

possibilidade de ter acesso a bens ou serviços desejáveis, mas também tem mitigado os pesados 

ônus suportados na sociedade do hiperconsumo.  

O consumo colaborativo demonstra coexistir com o modelo de consumo clássico, assim 

como os jornais impressos coexistem as notícias veiculadas na Internet, pois trata-se de uma 

questão de adaptação frente as inovações trazidas pelos avanços tecnológicos em que, por fim, 

quem aparenta ter saído ganhando foi o consumidor que obteve mais opção de acesso e de 

escolha. 

A diferença é que, agora, quem não tinha condições de adquirir os jornais impressos 

também pode ter acesso a uma gama de informações disponíveis na Internet que, sempre mais, 

torna-se onipresente na vida dos indivíduos, mesmo para aquelas pessoas que não têm 

condições de conectar-se de casa. Esse é apenas um exemplo de como a Internet ampliou o 

acesso dos indivíduos a bens antes acessíveis apenas à determinados grupos sociais, mas 

existem muitas outras expressões dessa democratização do acesso e a economia do 

compartilhamento certamente é uma delas.     

As pessoas estão percebendo que reaproveitar os objetos que já possuíam 

compartilhando-os com outras pessoas é uma alternativa em que todos saem ganhando, desde 

daquele que disponibiliza o bem de consumo e pode auferir certo lucro até àquele que o utilizou 

e teve sua necessidade atendida a um baixo custo.  

Isso também provoca relevantes benefícios na perspectiva do direito ambiental, vez que 

os sistemas inovadores baseados no uso compartilhado, como por exemplo, carros e bicicletas 

ou a própria reutilização de bens subutilizados, aumentam a eficiência do uso ao reduzir o 

desperdício, incentivar o desenvolvimento de produtos melhores para ter maior durabilidade e 

ao absorver o excedente criado pelo excesso de produção e consumo107. 

É nesse sentido que muitos estudiosos apontam que, apesar de ter seu desenvolvimento 

relacionado ao momento de restrição financeira mundial, a economia do compartilhamento 

                                                 
105 KOOPMAN, Christopher; MITCHELL, Matthew; THIERER, Adam, op. cit., p. 3. 
106 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. 151. 
107 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. ix. 
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acaba despertando uma consciência coletiva de que o planeta não suportará por muito tempo as 

consequências do consumismo desenfreado, vez que o mundo já está saturado de tudo que 

compramos e, por conseguinte, descartamos108. 

Há, assim, uma alta expectativa envolta à economia do compartilhamento como sendo 

o meio através do qual problemas sociais como o hiperconsumo, pobreza e, especialmente, a 

questão da preservação ambiental possam ser mitigados, já que de uma maneira geral prega a 

otimização de recursos em razão do compartilhamento, dirimindo questões como desperdício e 

subutilização de bens/serviços ociosos, assim como redimensionam a necessidade da 

propriedade109.  

Destarte, é notório que a economia do compartilhamento é uma expressão econômica 

que, apesar de ser ainda muito recente, se desenvolveu com uma rapidez exponencial, de modo 

que as normas procedimentais e sociais ainda não conseguiram ser inteiramente situadas e 

ajustadas a nossa realidade contemporânea110.  

Ambientado em um cenário de revolução de valores como relacionamento entre 

produtos físicos, propriedade individual e identidade própria111, aliado a revolução tecnológica 

que despertou uma nova mentalidade no consumidor, fez se desenvolver uma cultura de 

consumo emergente baseada no compartilhamento baseado em modelos de negócios não-

tradicionais que priorizam a usufruir a utilização do produto em detrimento da propriedade112. 

  

                                                 
108 LATOUCHE, Serge, op. cit., p. 22-23. 
109 HAMARI, Juho; SJÖKLINT, Mimmi; UKKONEN, Antti, op. cit., p. 1. 
110 TEUBNER, T. Thoughts on the sharing economy. of the International Conference on eCommerce. p. 322—

326, 2014. Disponível em: <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
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112 DEMARY, Vera. Competition in the sharing economy. IW policy paper, 2015, p. 4. 
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3 A ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO E A GERAÇÃO DE VALORES PARA 

OS CONSUMIDORES  

 

O compartilhamento é um fenômeno intrínseco a natureza humana, praticado desde os 

primórdios da humanidade com expressão mais espontânea nas relações familiares, mas que 

nem sempre foi visto com um viés econômico. Todavia, a economia do compartilhamento 

promoveu uma reconfiguração do seu modus operandi, razão pela qual atribui-se o seu 

vertiginoso crescimento. 

Na década de 70, estudos já advertiam sobre a relevância da colaboração no consumo 

com uma conotação mais próxima a forma como a compreendemos atualmente, porém, ainda 

se tratava de modalidade incipiente limitada aos eventos em que uma ou mais pessoas 

compartilhavam bens ou serviços entre si, como ocorrido quando compartilha-se garrafa de 

cerveja com amigos em um bar ou refeições entre parentes113. 

Em relação àquela época, modelos de negócios baseados no compartilhamento 

começaram a surgir viabilizados pelo advento da Internet, provocando um exponencial 

crescimento da colaboração no consumo e, como é natural, tornando intenso o movimento no 

sentido de melhor compreender esse novel modelo econômico, embora essa não seja uma tarefa 

fácil114.    

Apesar do rápido crescimento e a enorme aceitação pelos consumidores, o fenômeno 

estudado ainda não tem um termo unicamente definido e universalmente aceito em virtude da 

complexidade envolvida nessa tarefa, especialmente, pelo fato de tratar-se de algo ainda muito 

recente que abrange vários modelos de negócios diferentes entre si115, assim como em razão de 

ser objeto de estudo de diversas áreas de conhecimento que vão desde marketing ao direito116.  

Outrossim, os modelos de negócio da economia do compartilhamento transitam entre as 

mais diversas áreas, compreendendo desde o entretenimento com o compartilhamento de livros, 

à alimentação adquirida por hortas compartilhadas, passando pela hospedagem em casa de 

particulares ou a mobilidade propiciada pelo compartilhamento de bicicletas117.  

                                                 
113 FELSON, Marcus; SPAETH, Joe L. Community structure and collaborative consumption: A routine activity 

approach. American behavioral scientist, v. 21, n. 4, p. 614-624, 1978, p. 1. 
114 BELK, Russell (2007), op. cit., p. 126. 
115 Rachel Boston, op. cit. 
116 PACHECO FILHO, Ulysses Pereira. Como o sistema de reputação baseado em avaliação mútua é utilizado 

por participantes provedores da economia do compartilhamento?. 2018. Tese de Doutorado, p. 23. 
117 HARTL, Barbara; HOFMANN, Eva; KIRCHLER, Erich. Do we need rules for “what's mine is yours”? 

Governance in collaborative consumption communities. Journal of Business Research, v. 69, n. 8, p. 2756-2763, 

2016, p. 1. 
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Porquanto, trata-se de expressão econômica caracterizada por um alto grau de 

heterogeneidade, na qual os compradores podem estar interessados em produtos ou serviços 

muito específicos, e os vendedores não necessariamente são os convencionalmente 

conhecidos118. 

Sendo assim, há uma gama de denominações que são usadas de forma intercambiável, 

mas que podem significar coisas muito diferentes119 e recebem denominações como economia 

do compartilhamento, economia colaborativa, a economia de pares, ou a economia peer-to-

peer, dentre alguns outros120. Por vezes, tais modalidades são sobrepostas gerando intensa 

confusão.   

Parte da doutrina aduz que a economia do compartilhamento se trata de um conceito 

guarda-chuva, vez que contempla vários desenvolvimentos e tecnologias das TIC e outras tantas 

modalidades de plataformas de compartilhamento online121.    

Assim, o termo economia do compartilhamento não compreende um único modelo de 

negócio padrão, pois amplas são as expressões dos modelos de negócios e terminologias que 

fazem parte do universo que abrange todas as formas de atividades de compartilhamento entre 

pares, tendo em vista o compartilhamento intermediado por plataformas122.   

O presente trabalho não tem como objetivo promover a diferenciação dentre os termos 

existentes, pois trata-se de fenômeno recente que está em marcha de constante modificação e 

consolidação.  Inobstante, a denominação economia do compartilhamento foi a eleita para ser 

utilizada nesse trabalho dissertativo dada a sua amplitude, no qual é extensa o bastante para 

abarcar a maioria dos títulos que o fenômeno recebe e que são necessários a satisfazer o objeto 

do trabalho, qual seja o de compreender o novo fenômeno econômico surgido de uma maneira 

geral e observar como o contexto jurídico relacionado ao direito do consumidor se comporta 

nesse cenário.   

Apesar da linha tênue entre as diversas modalidades de plataformas de 

compartilhamento albergadas pelo fenômeno, de um modo ou de outro, os indivíduos estão 

aderindo ao consumo compartilhado que vem crescendo no mundo em progressão geométrica. 

Portanto, o presente capítulo destina-se a aprofundar seus estudos nas ideias centrais do 

fenômeno de economia do compartilhamento para que melhor seja o entendimento sobre suas 
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características e nuances. Dentre estas, a questão da reputação e dos mecanismos de 

classificação entre pares também será tratado com o devido relevo, assim como também será 

abordado a questão do consumo sustentável, a fim de que tais temáticas sejam enfrentadas de 

modo pormenorizado, assim como merecem.  

 

3.1 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DA ECONOMIA DO 

COMPARTILHAMENTO 

 

Não diferentemente da inexistência de um único termo amplamente utilizado, o conceito 

de economia do compartilhamento também não é claramente delimitado na doutrina e, embora 

muitos estudiosos tenham lançado conceituações com suas compreensões acerca do tema, ainda 

não há um conceito standard. O que há, porém, é uma conjunção de esforços na tentativa de 

melhor compreender o fenômeno, com algumas definições que são mais e outras menos 

abrangentes que hora se complementam, hora se contradizem. 

De modo mais genérico, autores conceituam o consumo compartilhado como advindo 

da noção de consumo baseado no acesso, denominado de acesso mediado pelo mercado123. 

Complementarmente, outros entendem que o compartilhamento é o ato e processo de distribuir 

o que é nosso para o uso de outras pessoas e/ou de receber algo dos outros para nosso uso, 

mediante contraprestação124. 

Sob outra perspectiva, na tentativa de melhor compreender as várias expressões da 

economia do compartilhamento, as plataformas foram distinguidas em três sistemas: sistemas 

de serviços de produtos, mercados de redistribuição e estilos de vida colaborativo125.  

Os sistemas de serviços de produtos (Product Service System – PSS) é a modalidade de 

consumo em que o usuário paga pela utilização de bem de consumo sem a necessidade de 

adquiri-lo, assim, o consumidor extrai os benefícios inerentes ao produto sem suportar os 

encargos advindos com a propriedade. Contudo,  não se olvide que, quando o consumidor passa 

a se relacionar com os bens/serviços para utiliza-lo e não como propriedade, novas necessidades 

relacionadas ao uso surgem126. 
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O mercado de redistribuição consiste nos sistemas relacionados às trocas e doações que 

permitem a redistribuição de mercadorias usadas ou subutilizadas de locais em que não são 

mais necessárias para outros destinos que serão uteis127. 

O terceiro sistema refere-se ao estilo de vida colaborativo que se dá pela troca de ativos 

intangíveis como tempo, espaço, habilidades e dinheiro por pessoas com interesses 

semelhantes128 que compreende outras formas de colaboração, como crowdsourcing129, 

crowdfunding130, crowdlearning131, couchsurfing132, e coworking133.  

Nada obstante, mediante a ausência de conceito unificado amplamente aceito e das 

várias expressões de compartilhamento, o presente estudo pretende definir a economia do 

compartilhamento por uma outra abordagem, qual seja o levantamento das suas características 

fundamentais, para que assim possa ser melhor compreendida. 

Um traço presente nas transações da economia do compartilhamento é a existência de 

contraprestação na maioria de suas expressões, de modo que o compartilhamento de bens ou 

serviços geralmente não é gratuita, mas se dá mediante contraprestação, monetária ou não 

monetária, que apresentam vantagens aos consumidores pela aferição de valor a ativos 

subutilizados134. 

Porquanto, a economia do compartilhamento consiste na coordenação, aquisição e 

distribuição de recursos entre indivíduos que receberão em troca uma taxa ou outro tipo de 

compensação135, que possibilitou ao consumidor acessar um bem ou serviço em troca de uma 

contrapartida econômica de baixo custo e que provocou relevante impacto no mercado de 

consumo tradicional. 

Sob essa ótica, a supramencionada categoria de estilo de vida colaborativo recebe 

ferrenhas críticas por ser considerada demasiadamente ampla e acabar englobando e 

confundindo práticas como trocar, presentear e compartilhar, o que iria acabar desnaturando o 

                                                 
127 Ibid., p. 61. 
128 Ibid., p. 62. 
129 Ferramenta de co-criação a partir da participação on-line de amadores que disponibilizam suas habilidades e 

tempo para criar conteúdo ou soluções para empresas estabelecidas, sem que recebam pagamentos, tendo como 

tradução "usar os talentos da multidão". Segundo descrito no site Webopedia. Disponível em: 

<https://www.webopedia.com/TERM/C/crowdsourcing.html> 
130 Plataformas que viabilizam o financiamento coletivo a partir de redes de pessoas e/ou instituições que realizam 

pequenas doações para a viabilizar uma ideia, um negócio, um projeto. 
131 Plataformas que viabilizam o aprendizado colaborativo entre pessoas interessadas em determinado assunto 

aprendem e ensinam mutuamente, sem necessariamente haver fins financeiros.  
132 Plataforma que estabelece uma rede de compartilhamento de hospedagem gratuita para pessoas que viajam a 

passeio ou a negócios, segundo informações disponíveis no próprio site do Couchsurfing. Disponível em: 

<http://couchsurfing.com.br/>. 
133 São espaços de escritórios de trabalho coletivo. 
134 KOOPMAN, Christopher; MITCHELL, Matthew; THIERER, Adam, op. cit., p. 4. 
135 BELK, Russel, (2014), op. cit., p. 2. 
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consumo compartilhado, já que envolve o pagamento de compensação econômica, seja por 

meio de taxa ou até mesmo outra compensação não monetária136, de modo que as mencionadas 

outras formas de colaboração, como crowdfunding, não pode ser considerada como pertencente 

a economia do compartilhamento. 

Outra característica unânime é a importância do papel da Internet e das plataformas para 

o desenvolvimento da economia do compartilhamento, já que seu modelo de negócio se 

organiza em atividades de obtenção, oferta ou partilha de acesso a bens e serviços, estruturados 

através de serviços online baseados na comunidade137.   

Nesse ínterim, a economia do compartilhamento consiste em expressão econômica 

construída sobre a distribuição de redes online que conecta indivíduos e comunidades que, por 

trazer uma nova abordagem diferente das instituições centralizadas e consolidadas, foi capaz 

de transformar a forma como o indivíduo produz, consume, financia e aprende138. 

De modo semelhante, alguns estudiosos entendem que a economia do compartilhamento 

é um paradigma de empréstimos restrita a modalidade peer-to-peer (P2P), no qual bens ou 

serviços são compartilhados entre pares e a plataforma atua apenas na intermediação entre 

ambos, isto é, entre demanda e oferta sem fornecer qualquer bem ou serviço diretamente.  

Atribuem como sendo a inovação motriz das novas empresas de economia do 

compartilhamento à diminuição das barreiras das relações peer-to-peer, tornando as 

experiências comerciais mais simples com a utilização de algoritmos que realizam a tarefa mais 

difícil, qual seja a de conectar compradores e vendedores mutuamente interessados e de ampliar 

o conjunto de possíveis parceiros para qualquer transação. Assim, as plataformas de economia 

do compartilhamento tendem a crescer de maneira mais rápida em comparação com os negócios 

tradicionais, porque exigem uma infraestrutura mínima mais dinâmica e eficiente que lhes 

permitem expandir em maior escala e velocidade para novos mercados139. 

Assim, de forma eficiente e cada vez mais segura, é possível conectar pessoas que têm 

essa capacidade ociosa de bens, serviços ou habilidades com outros interessados, configurando 

uma nova oportunidade de negócios com dinâmica de benefícios aparentes como menos 

desperdício, menores custos, valores vizinhos, empreendedorismo e lucro financeiro140. 

No entanto, a economia do compartilhamento necessariamente não coíbe fornecedores 

profissionais ou especializados, pois, embora seja mais comum o modelo de plataformas 

                                                 
136 BELK, Russel, (2014), op. cit., p. 2. 
137 HAMARI, Juho; SJÖKLINT, Mimmi; UKKONEN, Antti, op. cit., p. 2. 
138 BOTSMAN, Rachel, op. cit.. 
139 JOHAL, Sunil; ZON, Noah, op. cit., p. 16. 
140 Rachel Botsman, op. cit.. 
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baseado no compartilhamento entre pares141, parte da literatura entende que a economia do 

compartilhamento também pode ocorrer entre empresas e consumidores (B2C)142 e, além disso, 

nada impede que também possa ocorrer entre empresas (B2B). 

 A modalidade B2C (business-to-consumer) refere-se aos modelos em que a plataforma 

tanto intermedia as demandas, como fornece os bens ou serviço ali compartilhados. Trata-se de 

modelo que se assemelha aos negócios tradicionais, exceto pelo fato que, primeiro, não existe 

troca de propriedade e, segundo, porque as interações são baseadas majoritariamente por 

intermédio de plataformas de compartilhamento virtual143.  

Lembre-se que característica geral que unifica os tipos de consumo compartilhado está 

no fato de ser uma espécie pertencente ao gênero comércio eletrônico, em que a Internet figura 

como palco propiciador à realização das transações através de uma plataforma da Web ou de 

um aplicativo móvel que intermedia o encontro entre os usuários para que realizem as trocas. 

Necessário destacar, porém, que as plataformas de compartilhamento se diferem das lojas 

online ou das redes sociais, pois não são provedores diretos de bens ou serviços, já que 

funcionam como mercados de dois lados144. 

Para tanto, estabeleceram uma nova forma de relação jurídica composta pelo trinômio 

formado pela plataforma, provedor e o usuário145, de maneira que a relação de consumo não 

necessariamente tem que obedecer a dinâmica entre fornecedores e consumidores, conforme 

pode-se visualizar na figura a seguir que de resumidamente explica como se dá a dinâmica  

estabelecida  na relação negocial na economia do compartilhamento.  

 

FIGURA 2 – RELAÇÃO ESTABELECIDA NA ECONOMIA DE 

COMPARTILHAMENTO 

                                                 
141 KATZ, Vanessa, op. cit., p. 8-9. 
142 DEMARY, Vera, op. cit., p. 5. 
143 Ibid., p. 6. 
144 Ibid., p. 6. 
145 KATZ, Vanessa, op. cit., p. 15. 
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Fonte: Benov (2018) 

 

De tal modo, as plataformas de compartilhamento, ao permitirem que atores econômicos 

de pequena escala compartilhem bens e serviços online, também possibilitam que pequenos 

fornecedores concorram em paridade com os provedores tradicionais de bens ou serviços146. 

Desse modo, até mesmo indivíduos que antes não exerciam o papel de fornecedores passaram 

a figurar como tal, gerando concorrência em diversos setores. 

Porquanto, tem-se que as plataformas de compartilhamento intermediam o encontro da 

oferta com a demanda entre usuários, possibilitando que bens indesejados ou subutilizados se 

tornem úteis novamente de uma maneira prática, conveniente e até rentável147. 

Contudo, tratar-se de uma nova e disruptiva modalidade de negócio que, na maioria das 

suas expressões, guarda semelhança com negócios jurídicos preexistente, vide os serviços de 

estadia oferecidos pelo o AirBnb e o instituto do comodato de temporada vigente no 

ordenamento jurídico brasileiro, bem como um dos exemplos mais conhecidos por ter sido 

                                                 
146 EINAV, Liran; FARRONATO, Chiara; LEVIN, Jonathan, op. cit., p. 1. 
147 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. 106. 
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objeto de litígios ao redor do mundo, o serviço de transporte oferecido pela Uber e sua 

repercussão no serviço de taxi148. 

É fato, contudo, que a economia do compartilhamento vem se tornando cada vez mais 

robusta e demonstrando se tratar de um modelo econômico que não é passageiro. Isso suscita a 

curiosidade em saber qual a motivação que leva os consumidores optarem pelos aplicativos de 

compartilhamento ao invés dos prestadores de serviços tradicionais, como revela o crescente 

número de pessoas que se tornam adeptas da economia do compartilhamento. 

Para atender a tal questionamentos alguns fatores podem ser mencionados, como os 

benefícios oferecidos ao melhor interesse do consumidor, bem como outro fator que apresenta 

relevante monta consiste nas experiências que as plataformas de compartilhamento propiciam 

aos seus usuários ou, como acreditam alguns estudiosos, consiste nos elementos subjetivos que 

influenciam o agente econômico149.  

Assim, analistas apontam que o novo modelo econômico promove uma espécie de 

conexão emocional por propiciar interações sociais entre o usuário provedor do produto/serviço 

e o consumidor que estabelecem uma espécie de relacionamento que envolve uma relação de 

confiança, configurando dinâmica bem diferente dos procedimentos de compra e venda 

tradicionais150. 

Observa-se que, em alguns casos, os consumidores adeptos da economia do 

compartilhamento o fazem por motivos que ultrapassam questões financeiras que estão 

relacionados a um conjunto de valores que culminam na ampliação das capacidades e liberdades 

dos agentes usuários das redes econômicas paralelas e descentralizadas151, e acredita-se que 

essas motivações estão interligadas às experiências possibilitadas pela economia do 

compartilhamento aos consumidores. 

Assim, além dos bens tangíveis como o compartilhamento de objetos, a economia do 

compartilhamento também tem como objeto bens intangíveis, como a possibilidade conferida 

pelo aplicativo ao seu usuário de vivenciar a experiência de pilotar um automóvel que sempre 

desejada, mas que dificilmente teria acesso152.  

Ou quando o aplicativo AirBnb possibilita ao seu usuário não apenas ter uma estadia, 

mas experimentar ficar nos mais variados imóveis, como um castelo, ou de vivenciar a vida 

                                                 
148 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 63. 
149 Ibid., p. 64. 
150 GHOBRIL, Alexandre Nabil. Economia colaborativa: mais um pilar do livre mercado. 7 julho 2018. 

Estadão. Disponível em: < https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/economia-colaborativa-mais-um-

pilar-do-livre-mercado/>. Acesso em: 7 julho 2018. 
151 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 64. 
152 BELK, Russell (2007), op. cit., p. 1. 
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local de determinado destino viajado, como de uma comunidade do Rio de Janeiro e, até 

mesmo, possibilita aos usuários se conectarem com os anfitriões locais recebendo um 

atendimento personalizado de alguém que mora naquele local. 

Assim, não é apenas por uma questão monetária que uma quantidade relevante de 

consumidores vem aderindo e se fidelizando a economia do compartilhamento, mas porque os 

consumidores vêm tendo a possibilidade de experimentar bens/serviços temporariamente ao 

invés de compra-los e, por conseguinte, possui-los. 

De tal modo, o fenômeno da economia do compartilhamento pode ser interpretado de 

diversas perspectivas, sendo relevante destacar especialmente três perspectiva: econômica 

quando observa a redução de custos para os consumidores; cultural como fruto de um genuíno 

processo de reação ao consumismo e adesão ao consumo sustentável, e como meio de inserção 

social quando viabiliza o acesso a bens/serviços de maior custo que eram inatingíveis a alguns 

consumidores no modelo clássico de consumo153. 

Outrossim, para além da visão romantizada da economia do compartilhamento, 

destaque-se que, em sua maioria, as plataformas de compartilhamentos existentes são empresas 

que não se preocupam em compartilhar por si só, mas desempenham atividade econômica 

visando ao lucro. Assim, embora, o termo “compartilhamento” sugira o uso conjunto não-

remunerativo de recursos, as empresas utilizaram uma brecha do sistema clássico de mercado 

e, a pretexto de prestarem serviço apenas intermediação, aferem maiores lucros154. 

Assim, de um modo geral, tem-se que a economia do compartilhamento é um novo 

modelo de negócio composto por um conjunto de novas plataformas online que utilizam 

tecnologias disruptivas para promover intermediação mais precisa entre compradores e 

vendedores, permitindo-lhes compartilhar seus ativos, que podem ser tangíveis ou intangíveis 

como ideias, valores e tempo.  

A modalidade econômica engloba um conjunto amplo de formas de conexão entre o 

oferta e demanda, mas que todos, de um modo ou de outro, graças ao crescente número de 

dispositivos digitais que conectam instantaneamente as partes interessadas disponibilizou uma 

gama de facilidade de uso sem precedentes155, conforme será abordado no tópico a seguir. 

 

                                                 
153 MIRAGEM, Bruno; MARQUES, Claudia L. Economia do compartilhamento deve respeitar direitos do 

consumidor. In: Revista Consultor Jurídico. Dez. 2015. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-dez-

23/garantias-consumo-economia-compartilhamentorespeitar-direitos-consumidor Acesso em: 27 abril 2018. 
154 ROTHSCHILD, Daniel. How Uber and Airbnb Resurrect ‘Dead Capital’. The Ümlaut. Disponível em: 

<https://theumlaut.com/how-uber-and-airbnb-resurrect-dead-capital-4475a2fa91f1>. Acesso em: 4 abril 2018. 
155 GHOBRIL, Alexandre Nabil, op. cit.. 
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3.2 A GERAÇÃO DE VALOR AOS CONSUMIDORES NA ECONOMIA DO 

COMPARTILHAMENTO, A RELEVÂNCIA DOS SISTEMAS DE AVALIAÇÃO, DA 

REPUTAÇÃO E A CONFIANÇA GERADA 

 

A economia do compartilhamento vem crescendo consideravelmente e se expandindo 

para praticamente todos os setores comerciais, conferindo ao consumidor a possibilidade de ter 

acesso a bens/serviços sem necessariamente está atrelado à propriedade, ascendendo assim um 

modelo de consumo baseado no compartilhamento, troca, negociação em contraposição ao 

modelo de consumo de massa. 

Atribui-se a ascensão e grande aceitação das plataformas da economia do 

compartilhamento a uma série de fatores que laboram em prol do melhor interesse do 

consumidor, especialmente, o empoderamento proporcionado aos indivíduos que adquiriram a 

possibilidade de, no mesmo ambiente virtual, serem além de consumidores também 

provedores156. 

Alguns estudiosos argumentam que a economia do compartilhamento gera valor em 

pelo menos cinco maneiras que podem melhorar o bem-estar do consumidor ao oferecer 

inovações, mais escolhas, mais diferenciação de serviços, melhores preços e qualidade 

serviços157.  

O primeiro desses fatores é a utilização mais produtiva e eficiente de ativos 

subutilizados que podem ser compartilhados e que permitem extrair valor de bens que seriam 

descartados, vez que no modelo tradicional de negócio seriam considerados capital morto158. 

Assim, a nova modalidade econômica ocorre de maneira simples, com alocação de recursos 

entre o tempo e o espaço de um modo mais eficiente, a partir de um acesso ao conhecimento 

mais rápido, barato e profundo159.  

Outro relevante fator é a promoção da maior competitividade gerada pelos novos 

inúmeros players que ingressaram no mercado e, ao reunirem múltiplos compradores e 

vendedores, promovendo maior especialização e complexidade econômica160.  

                                                 
156 European Commission. (2013), op. cit., p. 11. 
157 KOOPMAN, Christopher; MITCHELL, Matthew; THIERER, Adam, op. cit., p. 4-5. 
158 Ibid., p. 4. 
159 ALLEN, Darcy et al. The sharing economy. Institute of Public Affairs Review: A Quarterly Review of 

Politics and Public Affairs, The, v. 67, n. 3, p. 24, 2015. Disponível em: < https://ipa.org.au/wp-

content/uploads/archive/IPA_Review_Vol67_3_September2015_hires_ALLEN_sharingeconomy.pdf>. Acesso 

em: 19 abril 2018. 
160 KOOPMAN, Christopher; MITCHELL, Matthew; THIERER, Adam, op. cit., p. 5. 
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Um terceiro fator relaciona-se com a drástica diminuição dos custos de transação161 

instrumentalizada pela utilização das TIC e, consequentemente, reduzindo os valores pagos 

pelos consumidores ao utilizarem os aplicativos, especialmente, se comparados aos 

concorrentes baseados no modelo de negócio convencional. 

A maioria das plataformas de economia do compartilhamento não possuem os bens ou 

prestam os serviços compartilháveis, mas utilizam softwares e algoritmos para, indiretamente, 

combinar os interesses de potenciais compradores e vendedores, além de padronizar as trocas 

e garantir a qualidade e segurança nas transações, diminuindo consideravelmente os custos 

desse processo162. 

As tecnologias incorporaram novas ferramentas e serviços nas plataformas de 

compartilhamento que permitem aos usuários e provedores realizarem transações em volumes 

maiores, além de incentivar participantes eventuais a se integrarem ao mercado e de, até mesmo, 

facilitar trocas que não ocorreriam devido a altos custos de transação163. 

De um modo geral, essa padronização na troca está relacionada a facilidade no manuseio 

das interfaces das plataformas que intuitivamente possibilitam o manuseio de novas ferramentas 

e serviços como: compartilhamento por geolocalização, comparação de preços, perfis que 

constam os registros dos usuários e os pagamentos, de ferramentas de agendamento, garantias 

de qualidade e segurança por meio de apólices de seguro, linhas de atendimento ao cliente, 

cancelamento e políticas de reembolso, sistemas de reputação, treinamento de provedores e 

verificações de antecedentes164.  

Porquanto, as plataformas de compartilhamento viabilizaram a realização de muitas 

interações entre consumidores e fornecedores que, no modelo econômico usual de intercâmbio 

direto, muitas vezes, não eram atingíveis a todos em virtude do alto custo envolvido na 

transação. Com isso, as plataformas acabaram sobrepujando partes deste problema em prol do 

interesse do consumidor165. 

Exemplo disso é a aderência crescente do número de consumidores de países 

desenvolvidos, em sua maioria dentre jovens, que veem o compartilhamento de carro como 

forma de economia, já que possuir e manter um carro envolve muito dispêndio econômico, sem 

mencionar nos transtornos com a questão do tráfego e de estacionamento nas cidades que estão 

cada vez mais congestionadas e as preocupações ambientais. Isso representa que os 

                                                 
161 Ibid., p. 5. 
162 SILVA, Raphael Andrade; PAIVA, Matheus Silva de; DINIX, Gustavo Saad, op. cit., p. 8. 
163 KATZ, Vanessa, op. cit., 10. 
164 KATZ, Vanessa, op. cit., 10. 
165 DEMARY, Vera, op. cit., p. 7. 
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consumidores estão perdendo seu interesse na posse, especialmente, em países desenvolvidos 

que possuem boa oferta de transporte público e menor insegurança166.  

Ainda nessa perspectiva, mas com enfoque no Brasil, observa-se que a economia do 

compartilhamento tem se expandido, pois, em muitos casos, representa a oportunidade de 

acesso a um meio de transporte em um País com sérios problemas de mobilidade urbana, cujo 

os transportes públicos são insuficientes e de baixa qualidade e que são a única alternativa da 

maioria da sua população que, em sua maioria, é de baixa renda e não tem acesso a outros meios 

de transportes, como ao automóvel próprio, por exemplo. Assim, as plataformas de 

compartilhamento de automóveis representam mais uma opção, pois possibilitaram uma forma 

de meio transporte por um curto prazo para pessoas que antes não tinham poder de escolha. 

Outro aspecto relevante nesse processo de redução de custos transacionais está ligado a 

diminuição dos gastos com publicidade, já que as plataformas de economia do 

compartilhamento não costumam investir em campanhas publicitárias luxuosas tão 

característica do modelo de consumo tradicional e acabam economizando muito com isso. 

No caso, a propaganda das plataformas é feita pelos próprios usuários e pelo efeito de 

rede que lhes são inerentes, de modo que a recomendação de um usuário a outro demonstra 

passar mais autenticidade e credibilidade do que as propagandas publicitarias que, na grande 

maioria das vezes, faz uma descrição do produto que não corresponde à realidade167 e que já 

são descreditadas pelos consumidores.  

A avaliação positiva torna-se equivalente a uma valiosa referência de alguém em que se 

confia, pois é fornecida por um semelhante, um indivíduo na mesma posição de consumidor. 

Para tanto, serve como ajuda no momento de tomada de decisão melhores sobre com quem 

trocar. Assim, o papel de intermediário da plataforma é criar ferramentas e o ambiente propício 

para que o comércio e a comunidade se encontrem em que as empresas geralmente cobram uma 

taxa para prestar esse serviço168. 

A rede de pessoas que utilizam a plataforma de compartilhamento tornou-se a “marca” 

e essa “marca” é de propriedade dessa rede de pessoas, que é a grande responsável pela 

promoção da publicidade dessa marca e, por conseguinte, do grande crescimento de plataforma 

de economia de compartilhamento169. 

                                                 
166 BELK, Russell (2014), op. cit., p. 4. 
167 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. 168-169. 
168 Ibid., p. 80. 
169 Ibid., p. 169. 
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Nesse sentido, as empresas de economia do compartilhamento procuram investir na 

comunidade e, por isso, o atendimento ao cliente está menos relacionado com uma abordagem 

verticalizada e mais com a criação de comunidades em que o diálogo entre fornecedor e 

consumidor é estimulado de modo a entrelaçar a reputação do usuário e da organização. Assim, 

o relacionamento entre os usuários não é mais controlado apenas diretamente pelo fornecedor, 

já que a relação entre os usuários costuma ocorrer de modo descentralizado e entre pares. 

Analistas apontam que esse é o grande produto social que é gerado pela economia do 

compartilhamento170. 

É nesse sentido que está a terceiro aspecto em que a economia do compartilhamento 

gera valor ao possibilitar um maior acesso a informação pelos consumidores graças ao sistema 

de classificação presente na grande maioria dos aplicativos que, ao possibilitar que os usuários 

avaliem uns aos outros após as transações realizadas na plataforma, disponibiliza ao usuário 

uma vasta quantidade de dados gerados pelos próprios usuários e destinado para outros 

usuários171.  

Desse modo, em regra, sempre que um usuário adquire um bem ou utilizar um serviço 

tem a sua disposição uma ampla gama de informações acerca dele, com a qualificante de que 

tais informações são fornecidas por um par e não pelo próprio fornecedor, provocando uma 

relevante diminuição das imperfeições decorrente da assimetria informacional entre 

fornecedores e consumidores comumente vistos nos modelos de negócio costumeiro172.  

Como o último aspecto, tem-se o aumento do respeito aos consumidores pelo 

oferecimento de mais e melhores serviços e produtos pelas plataformas de compartilhamento 

que, em relação ao modo ineficientes e sem resposta como são tratados pelas empresas baseadas 

no modelo de consumo usual, possibilitam que os fornecedores criem mais valor para os 

consumidores. Destarte, segundo pesquisas, os consumidores tem elegido os serviços da 

economia do compartilhamento pela confluencia de 3 fatores: maior conveniência, melhor 

preços e melhor qualidade 173.  

Estudiosos atribuem o insatisfatorio status quo em que os consumidor estão inseridos a 

captura dos entes reguladores pelos agentes de mercado que resguardados pelo amparo 

regulatório, muitas vezes, se tornam despreocupados com a qualidade de seus serviços e 

produtos fornecidos174. Em contrassenso, de um modo geral, a economia do compartilhamento 

                                                 
170 Ibid., p. 170. 
171 KOOPMAN, Christopher; MITCHELL, Matthew; THIERER, Adam, op. cit., p. 5. 
172 KOOPMAN, Christopher; MITCHELL, Matthew; THIERER, Adam, op. cit., p. 5. 
173 Ibid., p. 5. 
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demonstra ampliar a liberdade econômica dos consumidores, já que expande as possibilidades 

de escolha de bens/serviços, sem está vinculada a necessidade de aquisição de propriedade175. 

Assim, ao ampliar as possibilidades de escolha do agente econômico, o consumo no 

mercado de compartilhamento também reflete direta e beneficamente na alocação de recursos, 

possibilitando ao consumidor acesso a bens que ultrapassam sua capacidade monetária ou a 

limitação de produção não oferecia em quantidade suficiente176. 

A economia do compartilhamento permitiu ao consumidor possuir pertencimento, sem 

necessariamente ter de comprar objetos físicos. Assim, os indivíduos passaram a ser definidos 

não apenas pela capacidade de compra de objetos físicos, mas pela sua reputação, pelo acesso 

e pelo modo como se compartilha177. 

Como fruto disso, tem-se a crescente ascensão de um modelo de negócio que vai de 

encontro a preceitos consagrados na sociedade e que demanda de seu usuário uma característica 

que tem sido pouco comumente verificada nas relações sociais contemporâneas, qual seja a 

confiança entre os indivíduos. 

Assim, a economia do compartilhamento é disruptiva em todas as várias esferas, e uma 

delas consiste na subversão de uma das maiores características dos indivíduos pós-modernos, 

qual seja o individualismo que perdeu seu caráter absoluto dando espaço ao crescimento de um 

estágio de cooperação entre as pessoas. 

Mais do que isso, a nova modalidade econômica faz com que os indivíduos 

compartilhem seus bens/serviços pertencentes a sua esfera mais intima com outros indivíduos 

com quem nunca tiveram conexão prévia fora do mundo virtual, fazendo ainda com que todos 

os envolvidos demonstrem bastante satisfação por isso.   

Isso se fez possível, pois, as plataformas internalizaram sistemas de reputação 

amplamente utilizado no comercio online que são compostos por informações extraídas dos 

feedbacks dos usuários através de comentários e classificações e, por fim, culminaram na 

diminuição dos riscos inerentes ao negócio e suscitando confiabilidade178.  

Os sistemas de reputação das plataformas de compartilhamento consistem em 

mecanismos que permitem aos consumidores avaliarem a qualidade do produto/serviço ou do 

seu provedor, assim como aos provedores de avaliarem os consumidores, sempre após a 

realização de transação de compartilhamento através de uma plataforma. 

                                                 
175 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 136. 
176 Ibid., p. 143. 
177 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. xviii. 
178 SCHOR, Juliet. DEBATING THE SHARING ECONOMY. Journal of Self-Governance & Management 

Economics, v. 4, n. 3, 2016, p. 8. 
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As avaliações, geralmente, são mutuas e vinculadas aos perfis dos seus usuários, seja 

na qualidade de consumidor ou de provedor. O tipo de avaliação é definido pelo modelo de 

negócio e da natureza do bem/serviço prestado por cada plataforma, mas, a aferição de notas 

variam dentre dois formatos: qualitativa, quando fornece o perfil do usuário, do provedor ou as 

nuances do bem/serviço ofertado; ou respeitando uma classificação numérica, usualmente em 

uma escala de um a cinco179.  

A partir desses sistemas de avaliação, os usuários podem saber, de modo prévio e 

instantâneo, todo o perfil do outro usuário com quem está se conectando através da plataforma 

a partir da nota gerada. Desse modo, o consumidor está inserido em uma dinâmica que amplia 

seu acesso à informação, essas que são consideradas de qualidades, e o distancia da situação de 

assimetria informacional tão presente nas relações de consumo do modelo econômico 

convencional por acabar gerando certo equilíbrio entre provedores e consumidores180. 

Assim, o sistema de reputação funciona também como instrumento na diminuição da 

assimetria de informação na própria economia do compartilhamento, pois fornece aos usuários  

prévio conhecimento acerca das experiências similares que pretendem fazer181.  

Nesse sentido, tal sistema além de conferir voz aos consumidores na concessão de seus 

feedbacks, ainda faz com que tais opiniões sejam consideradas elementos sine quo non para o 

bom desempenho da plataforma, pois são importantes para outras pessoas, pois permitem que 

os usuários se sintam importantes na dinâmica econômica, coisa que o modelo de negócio 

convencional há muito não vem fazendo.   

Destarte, a Internet e a tecnologia da informação e comunicação, ao disponibilizarem 

amplo acesso a informações sobre produtos e serviços, capacitaram os próprios consumidores 

a realizarem transações econômicas entre si sem o intermédio de empresas tradicionais 

dirimindo a existência de assimetrias de informação entre fornecedores e consumidores182.  

Por outro lado, estudiosos alertam que a economia do compartilhamento não está isenta 

da assimetria informacional, especialmente, na constância da relação havida entre os usuários  

e a plataforma em virtude da nítida superioridade técnica e informacional que a plataforma 

dispõe quando comparada as disponibilizadas aos usuários183, o que poderia colocar em xeque 

os benefícios econômicos implementados, inclusive. 

                                                 
179 KATZ, Vanessa, op. cit., p. 52. 
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Outrossim, tais mecanismos facilitam a coleta, agregação e distribuição de dados pelas 

plataformas que se utilizam de algoritmos para prever ações futuras do agente econômico 

usuários dos seus serviços. Após isso, os dados de reputação são compartilhados entre usuários 

que podem decidir em quem eles vão confiar e em que grau, podendo determinar a fixação de 

uma relação jurídica entre agentes desconhecidos184. 

Nesses termos, tem-se que o sistema de reputação pode moldar a conduta dos seus 

usuários que tendem a se comportar de modo mais responsável com o fito de sempre obter boas 

avaliações e manter notas altas185. Ainda mais quando ciente que, na maioria dos aplicativos, a 

nota determina o acesso dos usuários nas mesmas, vez que podem ser excluídos ou bloqueados 

se manterem baixas pontuações, ou até mesmo provedores podem se recusar a compartilhar 

com usuários com pontuações baixas186.  

Dito de outro modo, os sistemas de reputação adquirem papel complementar e vital no 

mercado da internet, funcionando para os provedores como mecanismo que medem a qualidade 

dos seus serviços e para os consumidores como parâmetro de qualidade, assumindo a mesma 

importância que a marca possui no modelo econômico costumeiro. Na aferição da “qualidade” 

do usuário consumidor tal sistema de reputação desempenha a mesma função que a 

classificações de crédito do modelo clássico, isto é, aferindo se é o mesmo é bom pagador187. 

Na perspectiva das plataformas,  tem-se que os sistemas de reputações funcionam 

como uma espécie de sinalizador de atração de usuários futuros, pois a qualidade e quantidade 

de avaliação demonstram a de efetividade do sistema188. Ainda, tais mecanismos servem como 

parâmetro para o melhoramento das próprias plataformas, já que revisões construtivas e 

precisas podem melhorar a qualidade da interface da plataforma189.  

Os sistemas de reputação são fortes instrumentos que possibilitam verificar e instituir 

medidas afirmativas contra comportamentos discriminatórios ou antiéticos, como fez a Uber 

quando, ao enfrentar problemas de tal natureza em que provedores demonstravam desinteresses 

em corridas que o destino eram bairros mais pobres, o aplicativo passou a omitir informações 

sobre o destino até que o motorista aceitem a solicitação190.  

                                                 
184 HENDRIKX, Ferry; BUBENDORFER, Kris; CHARD, Ryan. Sistemas de reputação: um levantamento e 

taxonomia. Jornal de Computação Paralela e Distribuída, v. 75, p. 184-197, 2015, p. 01.  
185 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. 181. 
186 KATZ, Vanessa, op. cit., p. 52. 
187 Ibid., p. 52-53. 
188 MARTINS, João Victor Ruiz; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira, op. cit., p. 12. 
189 KATZ, Vanessa, op. cit., p. 54. 
190 Ibid., p. 55. 
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Assim, impele reconhecer que a confiança e a reputação sempre foram inerentes às 

relações comerciais191, mas tomou grandes proporções na economia do compartilhamento. Isso 

porque são utilizados como real parâmetro para os usuários na tomada de decisão da realização 

do negócio, já que os métodos de reputação instituídos demonstram excelência em realmente 

certificar a qualidade do bem/serviço ou provedor da transação192, diferente do que ocorre no 

modelo econômico usual em que os consumidores são frequentemente levados à erro pelas 

propagandas enganosas, seja nos negócios realizados em lojas físicas ou até online.  

Muito estudiosos argumentam que os sistemas de reputação têm aumentado a 

confiança entre os agentes econômicos atendendo a dinâmica cíclica, na qual quanto mais 

cresce a realização de negócios online, mas os agentes econômicos precisam confiar na 

reputação aferida pelos mecanismos de classificação, já que os agentes não têm nenhuma 

experiência direta com o serviço prestado193. 

Nesses termos, as relações sociais estabelecidas entre os indivíduos participantes do 

consumo colaborativo estariam interligadas pela confiança provocada entre os usuários, pois as 

trocas comerciais voltam a ter como base principal a interação direta entre pessoas e pelo capital 

social, como ocorre na economia do compartilhamento, a confiança entre os pares pode ser 

facilmente estabelecida, administrada tendendo a ser reforçada194.  

Essas interações online que colocam em contato pessoas e serviços que não têm relações 

prévias no mundo fático tem recebido grande aceitação dos consumidores195 e, por interregno 

delas, bens e serviços que não seriam negociados estão sendo postos em circulação, o que só é 

possível pela confiança posta no sistema online de compartilhamento196. 

Reproduzindo os vínculos formados pelos intercâmbios presentes antigamente nas vilas, 

as trocas online permitem a permuta entre pares, produtores e consumidores, vendedores e 

compradores, entre quem empresta e quem pega emprestado e entre um vizinho e outro. 

Todavia, essas novas modalidade de intercambio ocorrem em uma escala muito maior e 

universal. De tal modo, observa-se que a tecnologia está reinventando antigas formas de 

confiança197. 

Nesse diapasão, graças aos novos mercados que está se formando, as pessoas podem 

voltar a se “encontrar” em uma grande vila com dimensão global, em que como ocorria em 
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tempos remotos em que condutas consideradas socialmente reprováveis também toma 

dimensão global de maneira que o indivíduo é compelido a ter conduta escorreita para não se 

alvo da reprovação social. Assim, a confiança e a reciprocidade são estimuladas e 

recompensadas198.  

Nesse interim, muito embora a nossa sociedade tenha uma tendência à individualização 

e ao materialismo, é inerente aos seres humanos a necessidades de convivência social e de 

pertencimento a grupos que, cada vez mais, estão sendo trocadas por sociedades em rede199. 

Os intercâmbios digitais fazem os indivíduos perceberem que a cooperação não precisa 

ocorrer em detrimento individualismo, pois,  ao fornecer valor para a comunidade, permite-se 

que o próprio valor social se expanda, a partir da formação de comunidades descentralizadas e 

transparentes propicias ao estabelecimento de relações de confiança200. 

Nesse palco, o modelo de consumo da economia do compartilhamento demonstra um 

sentimento de maior cooperação social, na qual os consumidores estão abdicando da 

propriedade privada, do individualismo ou do reconhecimento para compartilhar experiências, 

resultados, tempo com a coletividade e, para tanto, a confiança é considerado um meio 

importante para que esses objetivos sejam alcançados201. 

Opostamente, é possível observar que o interesse próprio e o bem coletivo dependem 

um do outro e se complementam, a sociedade crescentemente vem entendendo que faz parte do 

seu interesse individual se preocupar com o meio ambiente para  mitigar o aquecimento global 

ou contribuir para o verbete online do Wikipédia202.  

O resultado disso faz com que, cada vez mais, os princípios colaborativos e os mesmos 

comportamentos de compartilhamento extrapolem a realidade virtual e sejam aplicadas a outras 

áreas do cotidiano do cidadão203, como ocorrido com a economia do compartilhamento. 

Inobstante ao estigma gerado ao redor do crescimento da confiança na economia do 

compartilhamento, os dados coletados por uma consulta pública realizada pela União 

Europeia204 revelaram que os consumidores são mais interessados na acessibilidade e 
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conveniência proporcionada pela economia do compartilhamento do que na construção de 

relações sociais com fornecedores ou outros consumidores205.  

Isso representa dizer que os consumidores são levados a compartilhar e estabelecerem 

atividades de risco não pela criação de relações baseadas na confiança no outro propriamente, 

mas pela soma de outros fatores que, por fim, lhes auferem maiores vantagens. 

É nesse sentido que analistas também afirmam que as pessoas não compartilham por 

meio de plataformas para estabelecer relações de amizade ou confiança com novas pessoas, 

mas em virtude da confiança passada pela promessa de manter relacionamentos negocias 

duradouros que possa beneficia-las no futuro206.  

Destarte, tem-se que o comportamento cooperativo na economia do compartilhamento 

não resultaria da relação de confiança estabelecida, mas das regras externas e monitoramento 

aos quais aos os consumidores estão submetidos e que conduzem a ação alinhada de esforços 

em direção do comportamento cooperativo, sendo suficientes para a eficácia da dinâmica da 

economia do compartilhamento. 

Desse modo, os sistemas de reputação funcionariam de maneira socialmente 

corretiva207, pois são regras de monitoramento que conduz as pessoas se comportarem com 

retidão nas relações negociais presentes tendo em vista garantir objetivos futuros208.  

Destaca-se também que um usuário depende da cooperação dos uns dos outros para que 

toda a dinâmica da economia do compartilhamento funcione, nesse sentido, a ação coletiva é 

mais eficaz do que o esforço individual na promoção dos objetivos comuns, mas também só 

são possíveis por serem regidas por regras e monitoramento que alinham esses esforços em 

direção do comportamento cooperativo209. 

A partir do exposto, pode-se concluir que a economia do compartilhamento não enseja 

na criação de confiança em si, mas apenas uma sensação de confiança, pois os meios garantem 

que os usuários confiem uns nos outros, mas se eles não existissem, os indivíduos dificilmente 

cooperariam com desconhecidos. 

Assim, independente do motivo, as pessoas cada vez mais confiam uns nos outros para 

compartilhar bens, serviços e experiências, em que os consumidores possam economizar e, até 

mesmo, passem a ter acesso a bens ou serviços que antes eram inatingíveis, isso sem que percam 
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o acesso a duas características relevantes no modelo corrente de consumo: a conveniência e a 

escolha210. 

Não há confiança no seu teor mais puro, mas, não se olvide que, mesmo que 

minimamente, a confiança se faz presente, já que confiança é um dos requisitos para a 

cooperação e, sem ela, os indivíduos se quer realizariam login nas plataformas de 

compartilhamento e, muito menos, se conectariam com estranhos. Talvez, essa sensação de 

confiança seja uma nova expressão de si mesma que só será amadurecida com o desenvolver 

da economia do compartilhamento.  

 

3.3 A ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO E A SUA REPERCUSSÃO EM PROL DA 

SUSTENTABILIDADE 

 

A questão da sustentabilidade está presente no debate em vários setores da sociedade 

contemporânea, seja no setor governamental, econômico ou na sociedade civil discute-se sobre 

a necessidade de instituição de medidas mitigadoras aos impactos sociais e ambientais que 

comprometem o equilíbrio socioambiental do planeta. 

Um dos principais motivos do grave desequilíbrio ambiental vivenciado está 

relacionado ao estilo de vida do homem contemporâneo baseado em elevados padrões de 

consumo de uso infinito e indiscriminado de recursos naturais de natureza que, por sua vez, tem 

natureza finita. 

É nesse contexto que a Constituição Federal lançou apropriado tratamento jurídico ao 

meio ambiente, assegurando ampla tutela jurídica ao reconhecê-lo como direito público 

subjetivo por ser bem de uso comum do povo211. De igual modo, em seu art. 225, a Carta Magna 

instituiu uma relação de deveres e direitos cujo o objetivo é a preservação, proteção e promoção 

do meio ambiente equilibrado, elencado como fator essencial à sadia qualidade de vida. 

A Constituição ainda introduziu outra importante inovação quando ampliou o acesso ao 

meio ambiente equilibrado à coletividade, tanto no sentido de usufruir, como também na 

obrigação de preserva-lo. Desse modo, tanto o Poder Público como a sociedade como um todo 

carregam o dever de preservar o meio ambiente tendo em vista garanti-lo para as presentes e 

futuras gerações.  
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No mesmo sentido, através do artigo 170, inciso VI, a Constituição Federal também 

definiu o meio ambiente como princípio estruturante da ordem econômica brasileira, 

representando dizer que toda atividade econômica deve atuar tendo como parâmetro a proteção 

do meio ambiente212. No contexto da ordem econômica, a defesa do meio ambiente equilibrado 

também atua como princípio conformador instituído com o fito de garantir a todos uma 

existência digna213.  

Nesses termos, pode-se observar que os princípios do meio ambiente equilibrado e da 

proteção do consumidor se destinam ao mesmo fim, qual seja o de garantir a todos a dignidade 

da pessoa humana e, nada mais adequado para isso, do que a adoção de uma expressão 

econômica que alie o consumo de modo sustentável, motivo pelo qual destaca-se a importância 

do papel do consumidor na conformação desse cenário214. 

Assim, decorrente do aumento dos níveis de consumo excessivo, a implementação de 

soluções de consumo mais sustentáveis com utilização de formas alternativas e mais 

responsáveis de práticas de consumo existentes têm sido fomentadas para coibir o cenário de 

iminente crise energética, de degradação ambiental e de colapso financeiro global215.  

Ressalte-se que, para que medidas mais sustentáveis sejam efetivamente aplicadas, é 

imperioso que um processo de mudança de comportamento dos próprios indivíduos ocorra, já 

que enquanto consumidor, é responsável por alimentar todo um ciclo de poluição envolto à 

sociedade do consumismo. 

Entusiastas aduzem que o mundo vivencia um processo de mudanças axiológicas e 

fáticas pelas quais passam nossa sociedade globalizada, vez que o consumo passou a ser 

atrelado a outros predicados como a sustentabilidade e a consciência humana acerca da finitude 

das reservas naturais e, também, sobre uma necessária, e melhor, alocação dos recursos 

materiais216. 

Nesse caso, reforça-se que os homens devem atuar para que a prática social seja capaz 

de transformar as estruturas de poder associadas à ordem econômica vigente. Diante disso, 

percebe-se que uma parcela  mais consciente da sociedade já vem desferindo esforços  para a 
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213 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 13. Ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 252. 
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diminuição da degradação ambiental, participando de ações em favor do meio ambiente na hora 

das compras, por exemplo217.  

Destarte, o papel dos consumidores demonstra-se extremante relevante para atingir-se 

estilos de vidas mais sustentável e as inovações sociais existentes já demonstram seu elevado 

potencial para promover o desenvolvimento estilos nesse sentido218. 

Dentro desse contexto, viu-se surgir várias expressões de novas alternativas ao consumo 

desmedido e a economia do compartilhamento compõe esse universo, pois, aparentemente, 

atende à necessidade de desacelerar o consumismo exacerbado e as suas consequências 

negativas, aliando crescimento econômico com sustentabilidade ambiental e social, elementos 

bases do conceito de desenvolvimento sustentável219. 

Assim sendo, a economia do compartilhamento passa a ser vista como uma forma de 

reduzir os impactos ambientais, pois, ao conectar indivíduos via Internet, conferiu serventia a 

ativos subutilizados220, como carros, casas de férias, quartos de hóspedes, espaços de 

escritórios, habilidades, bens de consumos ou até mesmo capital ocioso221, gerando receita 

econômica e melhorando a coesão social.  

Tem-se como exemplo o próprio compartilhamento de veículos que estimula o uso 

racional e coletivo do transporte e, como consequência, ainda modera o gasto de recursos 

naturais e a emissão de poluição atmosférica222. 

Outrossim, a economia do compartilhamento insere uma nova forma de visualizar o 

consumo sustentável e consciente, pois faz com que seus usuários compartilhem não só por 

uma questão de valores éticos ou opções ambientalmente apropriadas, mas porque os 

consumidores adquiram a possibilidade de realizar uma alocação eficiente de recursos 

materiais, com bom uso e fruição de bens materiais ociosos223. 

Assim, a sustentabilidade repercute tanto sob a forma de responsabilidade ambiental 

pós-consumo como também sob a feição de alocação eficiente de recursos, de modo que 

desperta nos usuários uma consciência de consumo compartilhado, pois os indivíduos são 

impulsionados a consumir apenas o que e na medida do que necessitam, mediante a 
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221 BOTSMAN, Rachel, op. cit.. 
222 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 148-149. 
223 Ibid., p. 136. 



61 

 

possibilidade de acesso compartilhado e momentâneo viabilizado pela economia do 

compartilhamento224. 

Os opositores à economia do compartilhamento argumentam que tais benefícios 

ambientais não são comprovados, além de que as plataformas atuam em prol do seu próprio 

interesse econômico ao invés de priorizar os benefícios sociais trazidos pelo compartilhamento 

em si. Do mesmo modo, aduzem também que a economia do compartilhamento não reduziu o 

consumo no planeta, apenas transformando o meio para se consumir 225.  

Contudo, é possível constatar de que o consumo compartilhado destoa da orientação 

individualista e de excessos insustentáveis incrustrado na cultura do consumismo, pois 

demonstra que alguns consumidores já iniciaram um processo de mudança ao adotar 

alternativas para simplificar, ou reduzir, seus estilos de vida226. Isso tudo sem olvidar a 

eficiência econômica e destinando a devida importância ao equilíbrio ambiental e a justiça 

social227.  

Sob outro viés, alguns autores argumentam que, nesse caso, a sustentabilidade é uma 

consequência não intencional do consumo compartilhado, pois a motivação inicial que 

impulsiona os usuários de plataformas de compartilhamento geralmente não são os benefícios 

ambientais, mas a aferição de outras vantagens como as demonstradas no tópico anterior228.  

Apesar disso, constata-se que a economia do compartilhamento é eficaz, pois, ao invés 

de mudar os consumidores, provocou a mudança do próprio sistema econômico a fim de 

acomodar as necessidades e desejos dos indivíduos de uma forma mais sustentável e atraente, 

com pouco ônus para os mesmos. De modo tal, permite ao consumidor, bem atendido e 

habilitado, que por iniciativa própria perceba que está fazendo alguma coisa diferente ou “boa” 

para o meio ambiente. E, assim, por via oblíqua, acaba despertando a mudança tão desejada nos 

consumidores229.  

Destarte, ao tornar o ato de consumir uma atitude colaborativa, a economia do 

compartilhamento resultou em qualificar o consumo conferindo-o uma nova roupagem, 

provocando mais conscientização e evocando a necessidade sustentabilidade no agente 

                                                 
224 Ibid., p. 149. 
225 SCHOR, Juliet, op. cit., p. 9. 
226 ALBINSSON, P. A.,  YASANTHI Perera, B., op. cit., p. 1.  
227 PETTER, Lafayete Josué. Princípios Constitucionais da Ordem Econômica. 2. Ed., São Paulo : Revista dos 

Tribunais, 2008, p. 287. 
228 BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo, op. cit., p. 63. 
229 Ibid., p. 179. 
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econômico que passou a considera-la na sua tomada de decisão, como também é levado a 

reflexão acerca da própria essencialidade de certos itens de consumo230. 

Assim, por aumentar a eficiência de uso, reduzir o desperdício, incentivar o 

desenvolvimento de produtos melhores e absorver o excedente criado pelo excesso de produção 

e de consumo, conclui-se que a economia do compartilhamento provoca benefícios ambientais 

significativos, já que, para todos os efeitos, há uma certa redução do número total de bens 

adquiridos pelos consumidores individualmente.231 

Portanto, a transformação da propriedade privada em acesso compartilhado permite ao 

usuário pagar unicamente pelo que for de fato usado, sendo assim, a oferta certa para 

determinado cliente, atendido no momento exato da sua demanda. De tal modo, é oferecido 

uma maior variedade de serviços sob medida para cada usuário, utilizando e gerenciando de 

modo mais eficiente reduzindo o desperdício de recursos e, por conseguinte, aumentando o 

valor agregado dos bens para o indivíduo, a comunidade e o meio ambiente232. 

Tem-se que, realmente, é crescente o debate sobre a importância do consumo mais 

sustentável e do número de consumidores que estão mais conscientes e que tentam desferir 

atitudes menos nocivas ao meio ambiente, como seria a utilização da economia do 

compartilhamento. Contudo, acredita-se que essa parcela da população ainda é muito incipiente 

e pouco determinante na configuração do contexto aferido, pois tem-se que a questão ambiental 

ainda não é o principal fator que leva os consumidores à economia do compartilhamento, o que 

se atribui majoritariamente as vantagens econômicas percebidas. 

Contudo, filia-se a ideia que, muito embora a questão ambiental não seja a grande matriz 

impulsionadora do crescimento da economia do compartilhamento na perspectiva da aderência 

dos consumidores, as nuances do modelo adotado acabam trazendo benefícios ambientais, pois, 

para todos os efeitos, priorizam a máxima reutilização de bem ou serviço subutilizados. 

 Assim, a economia do compartilhamento provoca positivos efeitos práticos na esfera 

econômica para do consumidor, e da comunidade, mas também ao meio ambiente e, nesse 

sentido, pensa-se que somente empresas que tentarem se adaptar para acompanhar o futuro, 

considerando as mudanças tecnológicas e tendências ambientais, conseguirão se manter no 

mercado, devendo se beneficiarem das tecnologias disruptivas como oportunidade também para 

a modernização, sob pena de serem excluídos do mercado233. 

                                                 
230 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 136. 
231 MAURER, Angela et al., op. cit., p. 70. 
232 SANTINON, Flavia Sawaya Sacamoto, op. cit.. 
233 SANTINON, Flavia Sawaya Sacamoto, op. cit.. 
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4 ANÁLISE JURÍDICA-CONSTITUCIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO NA 

ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO 

 

Após tomar conhecimento sobre o contexto que propiciou o crescimento exponencial 

da economia do compartilhamento, assim como de entender as noções principais sobre o 

fenômeno, pode-se passar ao enfrentamento da compreensão da forma como o ordenamento 

jurídico constitucional relativo a proteção dos direitos da relação de consumo se comporta ante 

a economia do compartilhamento. 

Nesse sentido, relevante notar que negócios jurídicos que antes eram inimagináveis no 

Direito, hodiernamente, são realidade no nosso ordenamento jurídico, subvertendo noções de 

direitos consolidadas relativos a direitos e obrigações, como à exemplo das mudanças 

provocadas pela economia do compartilhamento. 

O formalismo, pré-contratos, comutatividade do direito secular estão sendo 

substituídos paulatinamente por uma moderna dinâmica negocial, agora, é a vez dos negócios 

jurídicos realizados por internautas, que se utilizam de smartphones para realizar as transações 

que, na maior parte das vezes, são pagas por cartões de crédito e realizadas remotamente sem 

até sair de casa. Nessas transações, há fornecedores e consumidores que não chegam a se 

conhecer pessoalmente, mas que realizam verdadeiros contratos de consumo, com todas as 

garantias e requisitos que lhes são inerentes, graças aos vários meios técnicos e eletrônicos 

disponíveis234. 

A força conjunta das plataformas de compartilhamento está mudando a forma como os 

consumidores concebem a ideia de valor, pois esse parâmetro também passou a ser medido a 

partir da repercussão dos impactos de bens e serviços sob uma perspectiva monetária e na 

diminuição de tempo dispendido pelo consumidor, ou na redução dos danos ambientais ao 

próprio no planeta235.  

Contudo, observa-se que o fortalecimento da economia do compartilhamento confere 

uma nova e complexa nuance as dificuldades de definição e delimitação de preceitos 

preexistentes, como os conceitos de fornecedor e consumidor designados, respectivamente, nos 

artigos 2º e 3º, do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor (CDC), conforme será 

pormenorizadamente analisado no item 4.2.  

                                                 
234 BRANDÃO, Fernanda Holanda de V., VASCONCELOS, Fernando Antônio. A proteção do consumidor nos 

contratos eletrônicos de consumo. XAVIER, Yanko Marcius de Alencar, ALVES, Fabrício Germano, 

LANZILLO, Anderson Souza. Perspectivas Atuais do Direito do Consumidor no Brasil e na Europa. Vol. 

II. Natal, RN: EDURN, 2014, p. 146. 
235 European Commission. (2013), op. cit., p. 14. 
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Por assim dizer, a economia do compartilhamento, ao mesmo tempo que permite que 

seus usuários atuem na produção e circulação de riquezas, também alude que estas mesmas 

relações conformem atos de consumo ao praticarem o consumo compartilhado236. 

Nesse pórtico, naturalmente, surge a indagação se, de acordo com os termos do 

ordenamento jurídico brasileiro vigente, os usuários das plataformas de compartilhamento 

podem ser concebidos como consumidor e, em caso positivo, se incidiria sobre os mesmos todo 

o amparo constitucional existente atinente a proteção do consumidor, por conseguinte. 

Ainda muitas questões estão indefinidas, especialmente, no que pertence ao aspecto 

legal e econômico, daí a importância de verificar como o ordenamento jurídico nacional 

consumerista se comporta frente ao novo cenário estabelecido. Porquanto, o objetivo específico 

desse capítulo é analisar se os consumidores da economia do compartilhamento encontram 

amparo na Constituição Federal de 1988.  

Primeiramente, necessário se faz estudar a especial proteção conferida pela 

Constituição ao consumidor que, irradiada para o âmbito infraconstitucional, foi devidamente 

regulamentada pelo CDC, microssistema que confere instrumentos legais para verificar se 

determinada relação jurídica é de consumo ou não. 

A partir da explanação doutrinaria acerca do assunto, pretende-se analisar se há relação 

jurídica de consumo na economia do compartilhamento e, mediante os resultados obtidos, 

apontar, à luz dos princípios econômicos constitucionais, a compatibilidade da estrutura 

constitucional brasileira com esse novo modelo de mercado, especialmente, no que pertence as 

diretrizes entabuladas no art. 170 da Constituição Federal. 

 

4.1 A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO CONSUMIDOR   

 

Imbuída pela lógica de consumo em massa em que se encontrava o mundo, e na qual 

não se isentava o Brasil, a Constituição Federal de 1988 reconheceu a necessidade de 

implementação de instrumentos e políticas capazes de promover a defesa do consumidor. 

Porquanto, instituiu um inédito arcabouço normativo concatenando princípios e paradigmas 

sistematicamente interpretáveis, insculpidos expressamente através de um triplo mandamento 

constitucional: art. 5º, XXXII; art. 170, V; e art. 48, da ADCT, todos da Constituição Federal 

de 1988237. 

                                                 
236 PINTARELLI, Camila Külh, op.cit., p. 140. 
237 A Constituição Federal estende a proteção ao consumidor de modo implícito em outras normas, como verifica-

se: no art. 24, III, sobre a competência legislativa concorrente dos três entes da federação; no art. 150, § 5º, sobre 
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De plano, a Constituição Federal de 1988 elencou, em seu art. 5º, inciso XXXII, a 

defesa dos consumidores como um direito fundamental, consolidado como um direito subjetivo 

cuja localização privilegiada no corpo constitucional o assegura a condição de cláusula pétrea. 

Segundo o supramencionado dispositivo, a defesa do consumidor é uma atribuição do 

Estado que deve promove-la na forma da lei. Face a isso, tem-se que a Constituição Federal, 

além de conferir status de direito fundamental a defesa dos consumidores, ainda a atribuiu como 

uma finalidade a ser implementada pelo Estado238, tornando premente a necessidade de uma 

conduta ativa para busca da efetivação desse postulado.  

Nesse sentido, o referido dispositivo constitucional refere-se a um direito fundamental 

de natureza prestacional, representando mais que um dever estatal de abstenção de 

comportamento lesivo, mas também uma exigência para que o Estado interfira nas relações 

sociais preventivamente promovendo a efetivação do direito fundamental de defesa do 

consumidor. Essa proteção deve ocorrer por intermédio de ações normativas positivas, como a 

criação de legislação combativas a possíveis violações de direitos, inclusive, as cometidas por 

particulares, bem como a implantação desses direitos com a criação de políticas públicas 

capazes de efetiva-los no seio social239.  

No mesmo sentido, no inciso VII, do art. 170 da Constituição Federal, a defesa do 

consumidor foi elencada como um dos princípios gerais da Ordem Econômica e Financeira 

devendo, enquanto princípio imperativo, ser de observação obrigatória e respeitado em sua 

essência por todos os poderes240. 

Desta feita, o princípio sob análise se enquadra na categoria de valor superior  

pretendido pelo Estado dentro de um dado sistema jurídico, cuja a função é efetivar os objetivos 

justificadores do Estado Democrático de Direito241, de modo a ocupar posição superior em 

relação aos demais preceitos e normas do compõe o ordenamento jurídico.  

Assim, recebe a classificação de princípio constitucional impositivo, haja vista que 

impõem ao legislador a execução de tarefas com vistas à sua concretização242, de tal modo é 

                                                 
o direito de informação sobre impostos do consumidor; art. 175, § único, II, sobre direitos dos usuários de serviços 

públicos; art. 220, § 4º relativa a propaganda de produtos tóxicos; art. 221, sobre diretrizes para as propagandas de 

rádio e televisão.    
238 ALVES, Fabrício Germano. Proteção constitucional do consumidor no âmbito da regulação publicitária. 

2011. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, p. 29. 
239 Ibid., p. 30. 
240 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 3ª ed. São Paulo: Método, 2011, p. 128. 
241 FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática do Direito. 2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 54. 
242 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador: Contributo para a 

Compreensão das Normas Constitucionais Programáticas. Coimbra, Coimbra Editora, 1994, p. 167. 
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inegável a carga de programaticidade que o princípio econômico da defesa do consumidor 

detém enquanto um objetivo a ser buscado. 

Nesse cenário, é papel da Constituição Federal traçar diretrizes em forma de objetivos 

a fim de estabelecer um programa público para posterior execução, especialmente, pelo 

legislador a ser posto em prática segundo a situação e as possibilidades do momento. Além 

disso, sempre que se trate da realização de objetivos sociais, existe uma imperatividade no 

postulado do Estado social243, já que a Constituição possui expressamente um plano de 

transformação da sociedade brasileira, reforçando os direitos sociais e com a inclusão do 

programa desenvolvimentista no seu texto244.  

Tem-se que artigo o 170 da Constituição Federal implantou uma nova ordem 

econômica, sendo considerada prospero por isso245. A defesa do consumidor, dentre outros 

preceitos, está inserida nesse processo de avanço, especialmente, quando se considera que a 

ordem econômica é baseada no modelo capitalista de mercado amparado na apropriação privada 

dos meios de produção e na livre iniciativa246 que, pela marcha natural da sua dinâmica 

procedimental, tende a olvidar os interesses dos consumidores. 

Não é por menos que o princípio da defesa do consumidor integraliza à diretriz geral do 

caput do artigo que designa como maior diretriz da ordem econômica garantir a dignidade da 

pessoa humana247, valor supremo que abrange o conteúdo de todos os direitos fundamentais do 

homem, desde o direito à vida248. 

É incontestável que, na dinâmica econômica moderna, todas os indivíduos são, mesmo 

que em algum momento, consumidores. Nesse cenário, o reconhecimento dos direitos do 

consumidor como direitos humanos, evidencia o reconhecimento jurídico de uma demanda 

essencialmente humana: a necessidade de consumo249.  

Isso acontece, pois, por intermédio das relações de consumo que as pessoas adquirem 

os bens materiais necessários à obtenção, pelo menos, de seu mínimo vital. É de 

reconhecimento geral a disparidade de poder econômico existente entre consumidores e 

fornecedores, contudo, é inegável que, na realidade fática, há maior discrepância em relação 

                                                 
243 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. Tradução: Carlos dos Santos Almeida, 

Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 37. 
244 BERCOVICCI, Gilberto. A Constituição e o papel do Estado no domínio econômico. Revista Academia 

Brasileira de Direito Constitucional, Curitiba, n. 2, p. 13, 2002. 
245 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e critica). 14. ed., rev. e 

atual. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 174. 
246 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 19. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 

2001, 764. 
247 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito constitucional descomplicado. Impetus, 2008, p. 942. 
248 SILVA, José Afonso, op. cit., 109. 
249 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 6ª ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 62. 
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àqueles consumidores que mal tem possibilidade de obter o seu mínimo vital250. Em adição, 

conforme já explanado no item 2.1 desse estudo, porque na sociedade de massa, o consumo se 

tornou inerente a própria existência humana tendo o homem ganhado o título de consumidor 

como status. 

Desse modo, o ato de consumir está umbilicalmente relacionado com noções de 

dignidade da pessoa humana, mesmo quando não se trata de consumo para a subsistência, 

justificando a atitude proativa do Estado na defesa do consumidor.  

Atribui-se esse estágio de sujeição do consumidor a massificação das relações de 

consumo graças ao modo de produção em grandes escalas que substituiu relações negociais 

comutativas por relações em que o consumidor ocupa posição apenas passiva, no qual, em 

regra, assume o papel de consumir o que o mercado oferece e não o que realmente demanda251.  

Dito de outro modo, fruto de uma poderosa dinâmica de motivação e persuasão criada 

pela verticalização das relações econômicas, em grande parte, disseminada pelas campanhas 

publicitarias criando necessidades nos consumidores e fazem com que, em alguma medida, a 

oferta determine a demanda, e não a demanda determinando a oferta252. 

Diante desse estagio de suscetibilidade dos consumidores, não restou outra função ao 

Estado se não o de equalizar a relação de consumo por interregno da lei e de tutela jurídica 

específica, mediante ao imperativo constitucional de normatividade específica, que demandou 

atitude ativa do Estado na confecção de política pública ao redor da proteção jurídica da figura 

do consumidor253. 

É messe sentido que o constituinte designou, através do art. 48, dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), o mandamento para que o Congresso 

Nacional editasse um código de defesa do consumidor que os sujeitos de direitos na qualidade 

de consumidores também recebessem a devida proteção no âmbito infraconstitucional. 

Assim, a despeito do prazo de 120 (cento e vinte) dias estipulado pela constituição não 

ter sido respeitado, o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor (CDC) foi promulgado 

através da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, como lei principiológica criada com o fito 

de proporcionar o equilíbrio nas relações de consumo. 

                                                 
250 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo, op. cit., p. 943. 
251 PETTER, Lafayete Josué, op. cit., p. 260. 
252 AMARAL JR., Alberto. Proteção do consumidor no contrato de compra e venda. São Paulo : Revista dos 

Tribunais, 1993, p. 68. 
253 GRAU, Eros Roberto, op. cit., p. 250- 251. 
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O CDC trata-se de um microssistema jurídico que inaugurou um novo estágio nas 

relações de consumo do País254 ao preconizar a busca por isonomia nas relações de consumo, 

tendo em vista que o consumidor, patentemente, ocupa posição desfavorável em tal relação e, 

por isso, demanda maior proteção estatal na tentativa de compensar essa desigualdade fática255.   

Através do supracitado dispositivo, a Constituição Federal determinou a criação de um 

código que regularizou e sistematizou  norma de natureza constitucional de eficácia limitada 

atinente a defesa do consumidor que, embora consagrado como direito fundamental impresso 

no art. 5º, XXXII, tinha a produção de seus efeitos condicionados à produção da lei256. 

Verifica-se, assim, que a ideia central do texto constitucional, concretizada pela norma 

infraconstitucional, é a presunção do desequilíbrio econômico entre consumidor em relação ao 

fornecedor, já que o consumidor ocupa a posição de maior fragilidade257 nessa dinâmica 

podendo até ser considerado hipossuficiente, o que justifica a maior intervenção estatal nessa 

esfera da vida privada.  

Inclusive, irradiado da Constituição Federal, o CDC, em seu art. 4º, I, preconizou como 

princípio basilar o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo 

enquanto ferramenta para atingir a equidade pretendida pelo legislador. No mesmo sentido, o 

código instituiu outros dispositivos para dirimir o desequilíbrio nas relações de consumo como, 

por exemplo, o mecanismo processual de inversão do ônus da prova presente no art. 6°, VIII, 

CDC; ou ao conferir interpretação mais favoráveis de cláusulas contratuais em prol do 

consumidor insculpido na inteligência do art. 47 do mesmo código. 

A vulnerabilidade é compreendida como uma característica relativa a situação que 

fragiliza o sujeito de direito, provocando o desequilíbrio na relação de consumo que pode ser 

permanente ou provisório, individual ou coletivo258.  

Porquanto, consumidor pode ser vulnerável em variados aspectos, sendo as 

vulnerabilidades consideradas: técnica, relativa as informações técnicas do produto ou serviço; 

informacional quando há fragilidade na informação; jurídica, quando diz respeito a falta 

conhecimento específico e, por fim, fática ou socioeconômica que consiste no reconhecimento 

da fragilidade do consumidor em relação ao fornecedor que impõe sua superioridade, em razão 

do seu poder econômico ou em razão da essencialidade do produto ou serviço que fornece259. 

                                                 
254 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 127. 
255 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo, op. cit., p. 153. 
256 MIRAGEM, Bruno, op. cit., p. 67. 
257 NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. Saraiva: São Paulo, 2011, p. 129. 
258 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito 

do consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, v. 2, 2009, PG. 87. 
259 Ibid., p. 90-94. 
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Assim, reconhece-se o consumidor como parte mais frágil, hipossuficiente tanto no 

aspecto econômico como técnico, pois, independentemente de sua posição socioeconômica, ao 

não ter acesso ao ciclo e meios de produção, os consumidores dominam muito menos processo 

produtivo do produto ou o serviço que lhes é oferecido em relação aqueles que ofertam260.   

A assimetria no acesso à informação resulta na vulnerabilidade do consumidor, 

ensejando na tutela jurídica na busca de equiparação legal de pessoas em posição materialmente 

desigual261. Sendo assim, almeja-se um desenvolvimento econômico fundado tanto na 

economia de mercado e na livre concorrência, como na valorização do trabalho humano e na 

existência digna da pessoa humana, conforme os ditames da justiça social estabelecidos no art. 

170 da Constituição Federal.  

De tal modo, a Constituição Federal ao estabelecer princípios fundamentais do 

ordenamento jurídico não almejou repercutir apenas na vida estatal em sentido estrito, mas 

também intentou incidir na vida em sociedade, refletindo em todas as esferas de vida essenciais 

à convivência, vez que são umbilicalmente interligadas com a ordem política262. 

Verifica-se, assim, a primária importância da Constituição Federal, que se tornou 

instrumento através do qual o Estado lançou mão para dirimir a desigualdade existente entre 

fornecedores e consumidores. Contudo, ressalte-se que tanto a concepção como a interpretação 

conferidas às normas consumeristas, até então, tomam como base as relações tradicionais de 

negócio e, sendo assim, não se demonstram suficientes para reger as novas dinâmicas negociais 

que tem a Internet como palco, como é o caso da economia do compartilhamento.  

Assim, importante se faz ponderar que, em meio a essa nova ordem socioeconômica 

multifacetada e policêntrica em que a econômica compartilhada está totalmente inserida, o 

direito positivo enfrenta significativa dificuldade em editar normas vinculantes para os diversos 

campos socioeconômicos, de maneira que suas regras que demonstravam-se suficientes na 

operacionalização e a funcionalidade do sistema jurídico, tornaram-se ineficazes263. 

São muitas as inovações introduzidas insurgidas contra noções jurídicas tradicionais, 

como as modificações provocadas quanto aos próprios sujeitos de direito operantes nesse novo 

modelo de negócio que faculta pessoas enquadradas no modelo de negócio tradicional apenas 

como consumidores passivos passarem a figurar ativamente em posição de paridade com 

produtores/fornecedores consolidados no mercado. 

                                                 
260 NUNES, RIZZATTO, op. cit., p. 102. 
261 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 138. 
262 HESSE, Konrad, op. cit., p. 37, p. 30. 
263 FARIA, José Eduardo, op. cit., p. 15. 
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O usuário da economia do compartilhamento é um agente de direito novo em relação 

aos sujeitos de direitos dos negócios jurídicos antes existentes, de modo que não há em nosso 

ordenamento jurídico norma especifica que o proteja especificamente, embora a tutela 

jurisdicional se faça necessária como é intrínseco as relações de direito.  

No âmbito dessa ordem econômica globalizada, ao invés de uma ordem soberana 

produzida por todos, vivencia-se uma ordem crescentemente imposta por agentes econômicos 

externos, não restando alternativa as instituições políticas e jurídicas do Estado-nação a não ser 

reformar e redimensionar suas estruturas264.  

Nesse aspecto, uma alternativa é submergir nos institutos jurídicos disponíveis no 

ordenamento jurídico nacional a fim de observar qual o tratamento mais adequado a ser 

conferido a nova relação de direitos estabelecidas a partir economia do compartilhamento. 

Para tanto, naturalmente, deve-se buscar respaldo na Constitucional Federal de 1988, 

onde são estabelecidas as normas fundamentais de organização do Estado e da sociedade que 

nele vive, para que, após, seja possível observar os dispositivos infraconstitucionais que possam 

regular. 

Ao olhar para a economia do compartilhamento é inevitável constatar que se trata de 

uma expressão econômica que pratica atividade comercial muito semelhante as já estabelecidas 

nas relações de consumo e com o oferecimento de serviços já existentes no mercado, o que 

naturalmente compreende a presença da figura do consumidor como alvo dessa nova cadeia 

negocial. 

Assim, é hialino observar que, em última instância, resta configurado o instituto da 

conexidade contratual onda há um consumo de um bem ou serviço mediante espécie de 

contrapartida econômica ensejando, por conseguinte, a incidência de normas de proteção do 

consumidor. 

Para alguns estudiosos, a economia do compartilhamento consiste em uma forma 

simples de consumo baseado no acesso e na constituição de regimes caracterizados pelo uso de 

curto prazo de ativos controlados por redes de fornecedores catalisados por plataformas digitais, 

sem necessariamente haver transferência de propriedade e mediante o fato de que, em algumas 

das suas expressões, se baseiam no autosserviço, sendo mais colaborativas e nem sempre 

mediada pelo mercado265 

Porquanto, as relações jurídicas ocorridas sob o esteio de economia do 

compartilhamento se assemelham com maior adequabilidade nos conceitos jurídicos de relação 

                                                 
264 FARIA, José Eduardo, op. cit., p. 35-37. 
265 BARDHI, Fleura, ECKHARDT, Giana, op. cit., p. 3. 
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de consumo. Assim, pode-se afirmar que estamos diante de uma releitura das relações de 

consumo em que a principal mudança está na forma como essas relações negociais são 

estabelecidas. 

Mediante significativas mudanças, naturalmente, surgem desafios jurídicos a serem 

superados principalmente porque, nessa nova forma de consumo, as interações econômicas se 

manifestam através de redes sem que haja linearidade na cadeia de consumo como de costume, 

o que gera uma pretensa confusão para definir as figuras das relações instituídas e delimitar o 

papel de cada um na dinâmica266 de acordo com os parâmetros estanques do nosso ordenamento 

jurídico.  

Isto, pois, as plataformas de compartilhamento, por definição, relativizaram a noção de 

pessoal e comercial, criando uma área cinzenta na economia entre hotéis e residências, entre 

táxis e carros particulares ou entre espaços profissionais e pessoais267. Assim, como não poderia 

ser diferente, a linearidade e as definições entre os conceitos de consumidor e fornecedor 

também aparenta merecer ser relativizados a fim de que acompanhem as mudanças econômicas 

e sociais insurgente.  

Nesse pórtico, há intenso debate entre especialista sobre a maneira mais adequada 

para promover a tutela dos interesses dos consumidores usuários da economia do 

compartilhamento de modo propriamente adequado. Muitos deles, atribuem esse novo cenário 

à necessidade de uma regulamentação que afiance nada menos que mesma proteção já 

conquistada no modelo tradicional de negócio. Já outro seguimento, acredita que as leis de 

proteção do consumidor existentes são suficientes e devem ser aplicadas à economia do 

compartilhamento268. 

Assim, uma vez que os direitos do consumidor foram elegidos como diretriz norteadora 

do presente estudo e, considerando que as relações da economia do compartilhamento possuem 

compatibilidade com as relações de consumo, mister se faz observar se há relação de consumo 

de acordo com o CDC. Isto, pois, embora tal legislação especifica acerca das relações de 

consumo ainda seja omissa acerca da nova modalidade estabelecida, ainda assim, é o nosso 

código consumerista vigente que nos serve como parâmetro para as demandas que envolvem 

relação de consumo.  

                                                 
266 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 128. 
267 BADGER, Emily. Why we can’t figure out how to regulate Airbnb. The Washington Post. 23 abril 2014. 

Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/04/23/why-we-cant-figure-out-how-to-

regulate-airbnb/?noredirect=on&utm_term=.0e4dd19d031b>. Acesso em: 23 abril 2018. 
268 OLIVEIRA, Amanda Flávio. Garantias do consumo: Brasil precisa discutir a proteção do consumidor na 

economia colaborativa. 15 fevereiro de 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-fev-15/garantias-

consumo-preciso-discutir-protecao-consumidor-economia-colaborativa>. Acesso em: 28 maio 2018. 



73 

 

4.2 O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E OS ELEMENTOS DA RELAÇÃO 

JURÍDICA DE CONSUMO  

 

A Constituição não apenas resguardou os direitos do consumidor em seu arcabouço 

normativo como direito e princípio fundamental, como também determinou em seu art. 5º, 

XXXII, através do mandamento específico “na forma da lei”, que o legislador promovesse uma 

implementação legal especifica capaz de garantir a proteção pretendida pela norma de eficácia 

limitada ali consagrada. 

Assim, advindo de um direcionamento constitucional, o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078/90) foi promulgado para exercer a função de microssistema de direitos 

e deveres inerentes a relação de consumo tratando-se de lei de ordem pública e interesse social, 

nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 da ADCT, 

conforme dispõe o art. 1º, da própria legislação consumerista. 

Do supracitado dispositivo inicial do CDC se extrai a intima e importante relação 

existente entre o CDC e a Constituição Federal, ambos laborando com o fito de proteger um 

grupo específico de indivíduos, os consumidores, por serem considerados vulneráveis na 

relação de consumo.  

Aliás, o CDC, enquanto norma especifica, pretendeu incidir apenas nas relações 

jurídicas que ensejarem em relações de consumo, cujos sujeitos de direito assumam as 

qualidades de consumidor e fornecedor, nos termos da lei. Desse modo, verificar se há 

existência de relação de consumo é fator determinante para a definição do regime jurídico 

formado pelo microssistema multidisciplinar de proteção e defesa do consumidor.  

Contudo, o legislador optou por não delimitar expressamente a definição de relação 

de consumo no CDC, porém, deixou definido os elementos subjetivos, pertinentes aos 

sujeitos dessa relação jurídica (consumidor e fornecedor), e objetivos relacionados ao objeto 

das prestações ali surgidas (produto e serviço) que compõe essa relação. Assim, para sua 

compreensão e delineamento se faz necessário realizar uma análise conjugada dos seus 

elementos a fim de verificar se há uma integração entre eles colimando em uma relação de 

consumo269. 

                                                 
269 ALVES, Fabrício Germano, XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Análise conceitual da relação jurídica de 

consumo no Brasil. XAVIER, Yanko Marcius de Alencar, ALVES, Fabrício Germano, GUIMARÃES, 

Patrícia Borba Vilar Guimarães, NÓBREGA, José Carlos de Medeiros. Perspectivas Atuais do Direito do 

Consumidor no Brasil e na Europa. Vol. I. Natal, RN: EDURN, 2014, p. 51. 
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Para verificar se há relação de consumo se faz necessário observar se houve o encontro 

de todos os elementos que lhe compõe, quais sejam os sujeitos da relação (consumidor e 

fornecedor), transacionando o seu objeto, um produto ou serviço. Isto é, consiste em observar 

se houve a associação entre uma pessoa que deseja adquirir um bem ou prestação de um 

serviço, o consumidor, e outra que correspondendo a esta pretensão, o fornecedor. 

Inobstante, é bem verdade que as cadeias consumeristas de massa que basearam a 

elaboração de toda a teoria jurídica de defesa do consumidor vigente em nosso país, e no 

mundo, se distanciam sobremaneira da dinâmica em que se baseia a economia do 

compartilhamento. 

Nesses termos, é inolvidável que os mecanismos presentes no CDC foram concebidos 

para proteger o consumidor que estabelece relações jurídicas no modelo usual de negócio, assim 

tentar aplicar as normas do CDC as inúmeras inovações inerentes a dinâmica da economia do 

compartilhamento consistem em uma tarefa muito difícil. 

Atribui-se isso, ao fato do CDC basear-se em uma relação jurídica bilateral entres dois 

polos, enquanto a economia do compartilhamento, de plano, subverte essa noção ao constituir 

uma relação entre três polos, consistindo em verdadeiro desafio tutelar os interesses dos 

consumidores que se utilizam da economia do compartilhamento, conforme elucidativamente 

pode-se observar na figura que segue. 

Assim, ainda há muitas dúvidas e incertezas no que pertence a economia do 

compartilhamento, especialmente, quando se observa a escassa proteção do ordenamento 

jurídico nacional a respeito dessa nova matéria. Nesse aspecto, uma das questões que tem 

ganhado relevo é sobre a proteção dos direitos dos usuários na economia do 

compartilhamento enquanto sujeitos de direitos do consumidor, o que suscita a pertinência e 

aplicabilidade do CDC sobre essa matéria. 

Como visto, diferentemente da dinâmica econômica clássica, as relações de economia 

do compartilhamento ocorrem em três envolvidos, sendo o papel, as obrigações e 

reponsabilidade de cada um essencialmente diversas270. Nessa toada, o usuário do aplicativo 

que conecta usuários e motoristas como o Uber estabelece uma relação jurídica com o motorista 

que se cadastrou no aplicativo é totalmente diferente da relação estabelecida com a plataforma 

                                                 
270 KATZ, Vanessa, op. cit., p. 1080. 
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propriamente271, posto que o motorista será quem prestará diretamente o serviço, enquanto a 

Uber apenas assumirá o papel de intermediar os dois polos.  

Assim, é importante ponderar a peculiaridade da relação jurídica que se estabelece entre 

os envolvidos da economia do compartilhamento para que, assim, possa-se determinar qual a 

posição que cada agente de direito ocupa na dinâmica da relação de consumo, bem como se 

possa mensurar a extensão da responsabilidade de cada agente.  

Apesar disso, primordialmente, mister se faz ponderar a ingerência das políticas das 

distintas plataformas de compartilhamento existentes, pois, não há um padrão geral 

procedimental comum a todas as plataformas, já que cada uma apresentando as suas 

particularidades.   

Um dos cernes dessa problemática é delinear a adequada identificação dos agentes 

econômicos da dinâmica relacional da economia do compartilhamento com os exatos contornos 

da relação de consumo nos termos trazidos pelo CDC. Na tentativa de identificar se os sujeitos 

de direitos da economia do compartilhamento se adequam a divisão bipartida do CDC entre 

consumidor e fornecedor, observando analogamente quem ocupa qual posição no intuito de, 

por fim, observar se a legislação consumerista nacional é suficiente para tutelar as novas 

relações ocorridas na economia do compartilhamento.  

Ressalve-se que, as plataformas de compartilhamento atuam de modo próprio quando 

comparadas aos demais modelos de negócios, como o comercio eletrônico. Pois, embora 

também utilizem a Internet como palco, se baseiam em um modelo unilateral de negócio 

econômico e cuja regulação é objeto do Novo Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)272. O 

Marco Civil da Internet regulamenta especificamente o tratamento de dados sendo direcionada 

para disciplinar outro tipo de relação entre provedores e usuários, não podendo ser aplicáveis 

genericamente as relações de consumo ocorridas por intermédio de uma plataforma de 

compartilhamento.  

Portanto, embora os elementos que compõe a relação jurídica na economia do 

compartilhamento não façam efeitos quando considerados isoladamente273, o presente estudo 

passará a analisar os elementos jurídicos das relações de consumo separadamente com o fito 

de, após apresentados suas definições características essenciais, passar a analisar se há relação 

                                                 
271 MENEGUETTI, Pamela Gabrielle, MACHADO, José Mauro Decoussau. A responsabilidade civil dos 

intermediários na economia do compartilhamento. ZANATTA, Rafael A. F., PAULA, Pedro C. B., KIRA, 

Beatriz. Economias do compartilhamento e o direito. Curitiba, PR: Juruá, 2017, p. 210. 
272 MENEGUETTI, Pamela Gabrielle, MACHADO, José Mauro Decoussau, op. cit., p. 210. 
273 MIRAGEM, Bruno, op. cit., p. 156. 
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de consumo na economia do compartilhamento apresentando possíveis desdobramentos 

inerentes a essa nova dinâmica, a partir das disposições do próprio CDC. 

 

4.2.1 Consumidor no CDC 

 

O conceito de consumidor padrão é definido pelo art. 2º, do CDC, como sendo toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, desse 

modo o código elegeu a destinação final de bens ou serviços como um dos critérios 

determinante para conceito de consumidor e, por conseguinte, a caracterização de relação de 

consumo. 

Desse modo, uma interpretação teleológica do dispositivo supracitado leva-nos a inferir 

que, para se enquadrar na qualidade de consumidor, o agente econômico deve recolher o bem 

ou serviço do mercado de consumo de maneira definitiva com o fito de atender uma necessidade 

pessoal. 

Contudo, essa definição é restrita e deixa de fora outros agentes de direitos que não 

atuam na dinâmica como destinatários finais, como por exemplo os que consomem bens ou os 

serviços como intermediários destinando-os para revenda ou para insumo de atividade 

econômica274.  

Muito se discute acerca da amplitude do conceito de consumidor no que circunda a 

definição do que seria a destinação final contemplada pelo CDC. Nesse sentido, a partir da 

definição legal, forte foi a construção da doutrina e jurisprudência para delimitar o conceito de 

consumidor. Porquanto, há três correntes que laboram nesse sentido: a finalista, a maximalista 

e, mais adaptada, a finalista aprofundada. 

A corrente finalista ou subjetiva destina uma interpretação restritiva ao art. 2º, do CDC, 

conceituando consumidor como aquele que dá destinação final retirando o bem ou serviço de 

circulação, não os utilizando como insumo na atividade produtiva para auferir lucro275. 

Porquanto, o destinatário final tem que dar destinação fática e econômica. Isto é, se faz 

necessário que o agente econômico além de retirar o produto ou serviço da cadeia de produção 

para utiliza-lo finalisticamente, não o adquira para revenda ou uso profissional, porque o 

produto seria novamente inserido na cadeia produtiva repercutindo no preço final para o 

consumidor que o adquirir276.  

                                                 
274 MIRAGEM, Bruno, op. cit., 2016, p. 166. 
275 Ibid., p. 168. 
276 BENJAMIN, Antonio Herman V. MARQUES, Claudia Lima. BESSA, Leonardo Roscoe, op. cit., p. 70-71. 
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Já na acepção da corrente maximalista o termo destinatário final deve ser interpretado 

de modo amplo relativa a uma destinação meramente fática do produto ou serviço, ou seja, de 

retirar o produto do mercado para o consumo sem mensurar a finalidade ou a circunstância 

econômica na cadeia de produção que isso ocorreria277. 

Dentre as duas correntes, a finalista é majoritariamente aceita pelas Cortes Superiores 

nacionais, de modo que a maximalista tem apresentado pouca aplicabilidade. Nada obstante, 

essas duas correntes também não suprem os litígios ocorridos nas complexas relações 

econômicas da atualidade. 

Isso ensejou a construção doutrinaria e jurisprudencial da terceira corrente estudada, 

qual seja a finalística aprofundada que é construída a partir do junção entre a noção de 

consumidor como destinatário final com a de vulnerabilidade, que passa a ser um elemento 

norteador para a apreensão de quem pode ser considerado consumidor apto a receber a tutela 

jurídica especial conferida pelo CDC278.  

Como anteriormente exposto, a Constituição Federal e o CDC fornecem ao consumidor 

mecanismos bastantes na busca pelo equilíbrio e transparência nas relações de consumo, sendo 

a vulnerabilidade notadamente um princípio norteador de todo a política de consumo do 

ordenamento jurídico nacional.  Assim, não por menos, a vulnerabilidade passou a ser 

considerado critério delimitador da definição de consumidor, ampliando assim os limites 

instituídos pelo CDC. 

Esse foi o entendimento adotado algumas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

que, mediante casos excepcionais de consumidores intermediários, flexibilizou o entendimento 

finalista pacificado passando a reconhecer como destinatário final quem usa o produto/serviço 

em benefício próprio, independentemente de destinar-se diretamente a uma atividade 

profissional. De tal modo, mesmo que excepcionalmente, a destinação final fática passou a ser 

reconhecida, uma vez que comprovado, no caso concreto, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou 

econômica do demandante279. 

Esse entendimento além de conferir amplitude ao conceito de consumidor, se demonstra 

muito importante por corroborar com a noção de que destinatário final não precisa ser 

homogêneo, demonstrando a tendência jurisprudencial de ampliação da compreensão do termo 

destinatário final para aqueles que enfrentam o mercado de consumo em condições de 

                                                 
277 MIRAGEM, Bruno, op. cit., p. 170. 
278 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 138. 
279 Entendimento embasado por diversos julgados, como os que seguem: Resp. 716877; Resp. 914384; Resp. 

1080719 e Resp. 1010834. 
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vulnerabilidade, que não são poucos e dentre os quais naturalmente se enquadram os usuários 

da economia do compartilhamento. 

Pelo exposto, observa-se que, a despeito do CDC inclinar-se à teoria finalista para 

delimitar o conceito de consumidor, na prática, a adequada utilização de técnica da explicitação 

e da fórmula da equiparação, permitiram gerar certa amplitude para esse conceito. 

Além disso, para atestar que o conceito de consumidor é mais amplo do que se imagina, 

há no CDC a figura do consumidor equiparado atinente aos sujeitos de direito que, mesmo que 

não estabeleçam diretamente a pratica de ato consumo propriamente dito, também recebem 

devida tutela da norma consumerista. O consumidor equiparado aparece no CDC em 3 

momentos: no art. 2º; art. 17 e no art. 29. 

Segundo o art. 2º, parágrafo único, do CDC também são considerados consumidores a 

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que atue intervindo nas relações de 

consumo e que possam sofrer as consequências negativas da mera atuação dos fornecedores 

no mercado.  

O art. 17 do CDC equipara a função de consumidor o terceiro, o expectador que até 

determinado momento não interveio na relação de consumo, mas passam a ocupar a condição 

de consumidores equiparados quando são vítimas de um acidente de consumo. Esses são os 

denominados bystanders. 

Por fim, no art. 29, do CDC, tem-se a equiparação à título de consumidor de todas as 

pessoas determináveis ou não, expostas às práticas abusivas contempladas pela sessão do 

código relativo as práticas comerciais e da proteção contratual do consumidor.  

Vê-se, assim, que a intensão do artigo supracitado é de harmonizar os interesses 

presentes no mercado de consumo com a política legislativa emanada no CDC, com o fito de 

reprimir eficazmente os abusos do poder econômico e, por conseguinte, promover a proteção 

dos interesses dos consumidores. 

Fato é que a primeira decisão relativizadora gravada no CDC foi a possibilidade de 

elencar na categoria de consumidores não só as pessoas físicas, mas também as pessoas 

jurídicas, o que demonstra enorme adequabilidade com a realidade fática do mercado comercial 

do Brasil marcado pela existência de milhares de microempreendedores individuais (MEI).  

Isto, pois, apesar de possuírem natureza de pessoa jurídica, as pessoas físicas dos 

proprietários das MEI, na maioria das vezes, não conseguem distinguir-se da sua pessoa 

jurídica, muitas vezes, possuindo um CNPJ com o único intuito de preencher um requisito legal. 

Nesse sentido, nada impede que esses microempresários ocupem a função de consumidor por 

terem análoga vulnerabilidade e necessidade de proteção reclamadas pelas pessoas físicas. 
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Desse modo, é inolvidável que as relações de consumo na dinâmica mercadológica 

contemporânea estão em constante processo de mutação e vêm se tornando cada vez mais 

complexas, especialmente, mediante as inúmeras possibilidades ofertadas pela Internet, e, como 

não poderia ser diferente, também é o caso dos usuários da economia do compartilhamento que 

também não são propriamente contemplados pela literalidade do conceito de consumidor 

ofertado pelo art. 2º do CDC.  

 

4.2.2 Fornecedor no CDC 

 

Após as considerações acerca do conceito de consumidor, passamos à análise de um 

outro sujeito da relação de consumo, o fornecedor como sendo aquele que oferece produto ou 

serviços no mercado de consumo280. 

O conceito de fornecedor é trazido pelo art. 3º do CDC reunindo as seguintes 

características: pode ser natureza pública ou privada ou até mesmo sem personalidade; nacional 

ou estrangeira; contanto que desenvolvam atividades de produzir, montar, criar, construir, 

transformar, importar, exportar, distribuir ou comercializar produtos e prestar serviços. 

Pelo exposto, observa-se que a definição de fornecedor é bastante ampla, pois pode ser 

aplicável a praticamente todos os membros da cadeia de fornecimento que pratiquem qualquer 

uma das ações especificadas pelo código, independente da sua natureza, regime jurídico ou 

nacionalidade, desde que o façam enquanto atividade profissional.  

Além disso, há mais dois requisitos que caracterizam o fornecedor, a habitualidade e 

onerosidade. A habitualidade refere-se à necessidade que o fornecedor provenha o produto ou 

serviço com frequência, de modo não esporádico. Já a onerosidade refere-se à necessidade de 

que o bem ou serviço seja prestado mediante uma contraprestação. 

Outro requisito para a configuração da figura do fornecedor é que seja mediante 

exercício de atividade profissional e, em que pese não haver no CDC momento exato que 

determina isso, há uma forte interpretação doutrinaria no sentido de afirmar que a atividade do 

fornecedor é habitual porque é profissional. Isto é, se há uma indicação de certa habitualidade 

na atividade do fornecedor, assim como a questão da remuneração, afere-se um 

desenvolvimento profissional dessa atividade que reflete também a natureza econômica da 

atividade281. 

                                                 
280 MIRAGEM, Bruno, op. cit., p. 176. 
281 Ibid., p. 178. 
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E é justamente decorrente de haver o elemento econômico na natureza da atividade que 

se fundamenta a imposição de deveres jurídicos ao fornecedor, pois nessa posição desfruta das 

vantagens econômicas resultante da relação jurídica dispondo de controle dos meios e 

instrumentos indispensáveis à efetivação de uma relação de consumo que culmina na relação 

de subordinação fática do consumidor em relação ao fornecedor282.   

Não é por menos que o CDC definiu, através do caput do seu art. 14, a responsabilização 

objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores 

mediante defeito nas prestações dos serviços ou por falha de informações.  

A supramencionada definição de fornecedor não é exauriente, devendo ser interpretada 

de acordo com as noções dos objetos da relação de consumo relativos aos conceitos de produtos 

e serviços estabelecidos respectivamente pelos incisos I e II, do art. 3º da legislação 

consumerista. 

Destarte, é fácil observar a aplicação das normas do CDC à prestação de serviço ofertado 

pela plataforma de compartilhamento. Pelo contrário, não é óbvia a visualização da figura do 

usuário provedor direito do serviço como fornecedor, já que via de regra são pessoas físicas que 

se valem de bens subutilizados de sua propriedade para participar deste novo modelo 

econômico visualizado como oportunidade de negócio283.  

 

4.2.3 Objeto da relação de consumo: perspectiva sobre produto e serviço 

 

Superada a análise dos elementos subjetivos da relação de consumo – consumidor e 

fornecedor – direciona-se ao estudo dos elementos objetivos dessa relação, no caso, o 

oferecimento de um produto ou a prestação de um serviço.  

Considerados como o objeto das relações de consumo, o conceito de produto e serviço 

também são fundamentais para a verificação de incidência da lei consumerista, dada a 

amplitude conceitual assentida pela interpretação das expressões que formam seu conceito 

presentes nos parágrafos 1º e 2º do art. 3º, do CDC.  

Por produto denota-se a imagem de um objeto, de algo palpável. Porém, de acordo com 

§1º, do art. 3º, do CDC, a figura do produto compreende bens móveis e imóveis, materiais e 

imateriais284. Nesses termos, para entender o conceito de produto remete-se sua melhor 

                                                 
282 Ibid., p. 178. 
283 BRANDÃO, Fernanda Holanda de V., VASCONCELOS, Fernando Antônio, op. cit., p. 147. 
284 ALVES, Fabrício Germano, op. cit., p. 61. 
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apreensão ao Código Civil que, elucidativamente, apresenta, o conceito de bens móveis e 

imóveis nos arts. 79 a 84.  

Os bens móveis são aqueles suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força 

alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Já os bens imóveis 

consistem no solo e tudo quanto se lhe possa incorporar, seja natural ou artificialmente. 

Destaca-se, outrossim, que o §1º, do art. 3º, do CDC, ao imprimir que qualquer bem 

pode ser considerado produto confere-lhe relevante alcance. Nessa lógica, embora o CDC não 

os tenha contemplado, também podem ser compreendidos pelo conceito de produto outros bens 

que recebem qualificações diversas, como por exemplo, os semoventes, fungíveis ou 

infungíveis, divisíveis ou indivisíveis, principais ou acessórios, duráveis ou não duráveis285. 

Ainda no tocante a abrangência do conceito de produto, observa-se uma alta relevância 

da compreensão da sua conceituação acerca de bens imateriais. Isto se explica dado o momento 

de crescimento exponencial da Internet e da informática e, consequentemente, das relações de 

consumo ocorridas exclusivamente por seu intermédio286, como é o caso das transações 

realizadas na economia do compartilhamento. 

A qualificação do produto também como bem imaterial permite que as normas de 

proteção do consumidor sejam inteiramente aplicáveis as relações estabelecidas e 

desenvolvidas que tenha como palco a Internet e, se o legislador fez isso de modo intencional 

ou não, acabou por antecipar à regulação do fenômeno da informática e da Internet no CDC287.  

No que pertence ao conceito de serviço, nos termos do § 2º, art. 3º, do CDC, consiste 

em qualquer forma de atividade fornecida no mercado de consumo, desde que seja mediante 

remuneração, excetuando-se as relações de caráter trabalhista, já que o serviço ofertado por um 

trabalhador não se trata de relação de consumo e é regulado por legislação própria, no caso, a 

CLT. 

Outrossim, a citada disposição legal do código consumerista, especificamente, também 

enquadra os serviços bancários, financeiros, de crédito e da área de seguros como sendo 

prestação de serviço.  

Destaca-se que, segundo a definição legal, o serviço objeto da relação de consumo é 

apenas aquele prestado mediante remuneração. Essa remuneração pode se dá de maneira direta 

                                                 
285 ALVES, Fabrício Germano, op. cit., p. 66. 
286 MIRAGEM, Bruno, op. cit., p. 186. 
287 Ibid., p. 188. 
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ou indireta, e a partir de uma contraprestação de um contrato de consumo que  consiste em 

vantagens econômicas ao fornecedor extensível a outros contratos de consumo288.  

Assim, ao contrário da definição de produto, na prestação de serviço há a exigência legal 

de ocorrer mediante remuneração, contudo, nada impede que essa remuneração seja 

necessariamente pecuniária, podendo ocorrer em outras hipóteses de pagamento, vez que o 

importante é a vantagem econômica direta percebida pelo fornecedor ao prestar serviço ao 

consumidor289. 

Pelo exposto, observa-se que o legislador também intentou conferir relevante 

abrangência ao conceito de serviço, de modo que a maioria das atividades prestadas 

profissionalmente e com habitualidade se enquadram no fornecimento dos serviços 

possibilitados pelo CDC necessário à configuração da relação de consumo290.  

 

4.2.4 A relação de consumo na economia do compartilhamento 

 

A grosso modo, ao olhar as estruturas e objetivos do consumo na economia do 

compartilhamento, pode-se observar que não há subsunção direta entre essa e as estruturas 

do modelo de consumo que fundamentaram a disciplina jurídica tradicional de tutela do 

consumidor, o que enseja o questionamento de se o modelo de consumo tutelado pela 

Constituição Federal e pelo CDC realmente possuem aplicabilidade e efetividade nesse novo 

cenário econômico de compartilhamento291. 

São muitas as diferenças havidas e, por conseguinte, intensa a nebulosidade em aplicar 

os conceitos encartados no CDC, primeiro, porque como já foi mencionado a relação jurídica 

na economia do compartilhamento ocorre entres três agentes e não entre dois, como está 

acostumado o código consumerista.  

Destaca-se, em segundo lugar, que os usuários das plataformas de compartilhamento 

ora se comportam apenas como usuários que utilizam bens/serviços compartilhados, ora 

também podem assumir o papel de usuário que disponibilizam um produto ou serviço.  

Em terceiro, porque nem todos os usuários e em nem todas as modalidades de 

plataformas adquirem produto/serviço e, quando os utilizam, não o fazem com a destinação 

final descrita pela teoria finalista amplamente adotada pelo CDC e pela jurisprudência nacional, 

posto que o elemento objetivo (produto/serviço), em regra, é destinado ao compartilhamento. 

                                                 
288 Ibid., p. 188. 
289 MIRAGEM, Bruno, op. cit., p. 204. 
290 BRANDÃO, Fernanda Holanda de V., VASCONCELOS, Fernando Antônio, op. cit., p. 146. 
291 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 137. 
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Por fim, e não de modo exauriente, ainda há a ausência de uniformização de 

comportamentos aplicáveis de modo genérico à todas as plataformas consideradas de economia 

do compartilhamento, pois, como também se explanou, existem uma infinidade de plataformas 

que compreendem o conceito de economia do compartilhamento, mas que cada uma apresenta 

suas particularidades, o que é atribuído a ainda recente expressão da modalidade econômica. 

Nessa senda, observa-se que a economia do compartilhamento acaba confundindo os 

institutos de fornecedor e consumidor que o legislador do CDC fez questão de tão bem 

delimitar.  

Isso pode ser melhor entendido se pegarmos como exemplo o modelo de negócio de 

uma das plataformas de compartilhamento mais famosas, a Uber. No caso, questiona-se quem 

deve ocupar o papel de consumidor enquanto destinatário final do serviço, o usuário que utiliza 

o aplicativo para se locomover ou o motorista que utiliza a plataforma para disponibilizar 

caronas. E, quanto ao fornecedor, esse papel seria assumido pela própria plataforma que 

intermediou a relação entre os dois usuários ou o usuário que prestou o serviço diretamente.292 

Apesar disso, quando criticamente analisado, deve-se considerar que as relações 

consumo na dinâmica mercadológica contemporânea estão em constante processo de mutação 

e vêm se tornando cada mais complexa, especialmente, quando consideradas as inúmeras 

possibilidades ofertadas pela Internet, e, como não poderia ser diferente, também é o caso dos 

usuários da economia do compartilhamento que não são propriamente contemplados pela 

literalidade do conceito de consumidor e fornecedor encartados no CDC.  

Nesse sentido, como intenta-se a seguir demonstrar, nas relações negociais entre os 

agentes econômicos sob o regime da economia do compartilhamento, o fenômeno da 

conexidade contratual também se faz presente, assim como estão sob o abrigo da tutela do 

direito do consumidor, a qual deve ser interpretada de acordo com o contexto social já 

explanadas no primeiro capítulo do presente trabalho dissertativo.  

Como alhures exposto, para que haja relação de consumo de acordo com o CDC, 

todos os seus elementos devem coexistir simultaneamente, sendo esses elementos subjetivos, 

objetivos e causal. Frente ao exposto e pelas noções introdutórias sobre relação de consumo 

realizadas, impele verificar se há relação de consumo na economia do compartilhamento nos 

termos do CDC, observando, para tanto, se há relação de causalidade entre os agentes 

econômicos protagonistas dos negócios jurídicos ocorridos nas plataformas de 

compartilhamento. 

                                                 
292 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 128. 
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Para dirimir a nebulosidade das definições de consumidor e fornecedor quando 

aplicadas na economia do compartilhamento, inicialmente, deve-se promover uma análise 

individualizada dos seus agentes econômicos aplicando-se as delimitações conceituais 

oferecidas pelo CDC no afã de observar se os mesmos podem se enquadrar nas definições 

trazidas pela legislação consumerista. 

Para individualiza-los, portanto, deve-se destacar que há três agentes econômicos na 

dinâmica da economia do compartilhamento: o usuário que se utiliza do bem/serviço 

compartilhado, um usuário que provém um produto ou presta um serviço compartilhável e, 

por fim, a plataforma que atua na intermediação de ambos. Todos serão a seguir abordados.  

 

4.2.4.1. O consumidor na economia do compartilhamento 

 

Impele sublinhar que na análise do elemento causal, na forma do art. 2º, do CDC, além 

de se observar se há destinação final na aquisição ou utilização de bem/serviço para a 

caracterização da relação de consumo, admite-se também que a conduta de utilizar o produto 

ou serviço também se enquadra como característica própria do consumidor293.  

Nesses termos, em virtude da relativização da propriedade na economia do 

compartilhamento, não necessariamente, o consumidor torna-se proprietário do bem usufruído, 

porém, nada disso impede que o usuário que utiliza o bem/serviço compartilhado seja alocado 

no CDC, posto que o seu próprio art. 2º conceitua consumidor como aquele que “adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final”.  

Da literalidade do dispositivo deduz-se que por consumidor entende-se tanto o 

indivíduo que adquire a propriedade como aquele que apenas usufrui dos bens/serviços, 

conforme geralmente fazem os usuários da economia do compartilhamento, desde que o 

façam como destinatários finais. A questão é saber qual a definição de destinação final mais 

adequada que deve ser direcionada na economia do compartilhamento: a teoria a 

maximalista, finalista ou finalista aprofundada.  

Nos termos da teoria maximalista, o usuário que tem acesso a um bem/serviço por 

intermédio da plataforma de compartilhamento adequa-se perfeitamente a maneira 

abrangente de interpretação do art. 2º, do CDC, realizada por essa teoria, quando define 

consumidor como sendo o destinatário final que adquire o produto/serviço para o seu uso, 

independente da destinação econômica conferida ao mesmo, permitindo que o usuário possa 

                                                 
293 ALVES, Fabrício Germano, XAVIER, Yanko Marcius de Alencar, op. cit., p. 52. 
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manter o ciclo econômico ao compartilhar bens/serviços sempre que desejar, mesmo quando 

o bem já tenha sido adquirido por meio de uma plataforma de compartilhamento. Contudo, 

é pertinente ressaltar que, como alhures mencionado, essa não é a teoria mais aceita. 

A teoria finalista, por sua vez, possui maior receptividade ao preceituar que para 

restar configurada o papel de consumidor deve haver mais do que uma destinação final fática, 

em prol do seu uso pessoal, mas também econômica, com o bem/serviço sendo aplicado sem 

uma finalidade produtiva. 

Nesse modo, lançando olhar sobre a teoria finalista com uma interpretação que vise 

ampliar seu sentido, observa-se que alguns usuários da economia do compartilhamento 

podem ser considerados como consumidores. Isto, pois, há usuários que utilizam o bem ou 

usufrui do serviço compartilhado enquanto destinatário final fático e econômico, não sendo o 

bem ou serviço aplicado com uma finalidade produtiva, tendo o seu ciclo econômico encerrado 

na pessoa do adquirente. Nesse caso, tais usuários seriam considerados consumidores pela 

teoria finalística. 

Nada obstante, o critério de destinação final econômica por parte dos usuários que 

utilizam a economia do compartilhamento nem sempre é atendida, vez que é da própria política 

da economia do compartilhamento que as pessoas compartilhem bens subutilizados ou que 

poderiam ser melhor aproveitado, de maneira que o usuário que utilizou um bem por intermédio 

da economia do compartilhamento, após de tirar o máximo proveito de que necessitava, pode 

muito bem compartilha-lo com outras pessoas não encerrando, assim, seu ciclo econômico.       

No que concerne a teoria finalista aprofundada, verifica tratar-se de teoria que confere 

o maior respaldo jurídico quanto a adequabilidade no papel do consumidor pelo usuário que 

utiliza o bem/serviço por plataformas de compartilhamento, já que tal teoria escolheu também 

o critério da vulnerabilidade, não considera apenas a destinação do produto ou serviço obtido, 

mas também o poder econômico do consumidor. 

Assim, a partir do critério da vulnerabilidade, os usuários da economia do 

compartilhamento podem ser enquadrados como consumidores, pois são os destinatários 

finais fáticos do produto/serviço do bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo, 

independente da sua finalidade, uma vez que, de um modo geral, a situação de 

vulnerabilidade dos usuários das plataformas de compartilhamento é indubitavelmente 

configurada. 

No caso da economia do compartilhamento a maior vulnerabilidade é a técnica e 

informacional, já que as plataformas de compartilhamento que nasceram sob a égide da 

tecnologia da informação e comunicação e sobre as quais possuem grande propriedade, têm 



86 

 

expressivo domínio técnico com amplas possibilidades de reter e manipular informações, 

vide o debate acerca da invasão de privacidade praticada por tais empresas de 

compartilhamento que, a partir dos seus próprios modelos de negócio, passam a manusear 

grandes quantidades de dados dos seus usuários.  

Outro fato que evidencia a situação informacional do usuário em relação a plataforma 

de compartilhamento é a disponibilização de informações a cada usuário de acordo com seu 

perfil, sendo disponibilizadas uns tipos de informações para aqueles usuários que se utilizam 

do produto/serviço, enquanto outros tipos de informações são prestados aos prestadores de 

serviço em razão da natureza da sua ligação com a plataforma. Enquanto isso, a plataforma 

detém todas as informações, omitindo ou fornecendo as que julgar necessário, ao passo que 

o seu usuário não possui o menor conhecimento do objeto que está consumindo, não reunindo 

plenas condições de debater igualitariamente com a plataforma, em caso de um pretenso 

litigio.  

Após isso, se mesmo assim o usuário da economia do compartilhamento não for 

enquadrado no papel de consumidor, deve-se observar o sentido amplo conferido pelo CDC 

ao papel do consumidor quando consagrou a figura de consumidor por equiparação, 

notadamente, o gravado pela inteligência do art. 29, do CDC, quando diz que “equiparam-se 

aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas”. 

O supracitado artigo se refere as práticas comerciais inerentes a dinâmica capitalista 

de mercado, na qual a economia do compartilhamento também faz parte. Nesses termos, 

está-se diante de uma espécie de norma de abertura que ultrapassa os estritos limites do 

significado legal de consumidor refletindo uma definição de política legislativa no intuito de 

permitir que outras situações se enquadrem no contexto da proteção do CDC.  

Destarte, observa-se que o código elasteceu ainda mais o conceito consumidor ao 

positivar a expressão “todas as pessoas" atribuindo a defesa dos direitos de todos 

consumidores aqueles definidos pelo código ou não como, em última instancia, ocorre com 

os usuários da economia do compartilhamento. 

Portanto, enquanto membros das plataformas de compartilhamento e perante elas, os 

usuários que, compõem uma coletividade determinada ou determinável, podem ser 

considerados consumidores para os fins legais, pois utilizam os serviços ofertado pela 

plataforma de intermediação de vontades afins com vistas ao compartilhamento de 
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bens/serviços, sujeitando-se aos termos de uso destas plataformas, bem como fruindo sobre si 

todos os direitos conferidos aos consumidores pelo CDC294. 

Contudo, tais usuário também, sob o azo da mesma relação econômica, também 

consomem bens/serviços prestados pelos usuários considerados provedores, ambos 

intermediados pela plataforma online, constituindo modalidade de consumo diferente em 

relação ao modelo de consumo convencional e estranha ao próprio CDC. 

 

4.2.4.2 Papel da plataforma de compartilhamento 

 

Quanto ao enfrentamento da posição ocupada pela plataforma de compartilhamento é 

nítida a constatação do papel de fornecedor ocupada. Porém, imprescindível se faz observar 

qual a natureza do serviço prestado por essas, qual seja a prestação de serviço de intermediação 

e facilitação na realização de operações entre os usuários do ambiente295. 

A plataforma de compartilhamento adequa-se no papel de fornecedor impresso pelo art. 

3º do CDC, pois, via de regra, são pessoas jurídica da esfera privada, nacional ou estrangeira, 

que desenvolvem atividade prestação de serviços relativo a intermediação, em tempo real, de 

oferta disponível com a necessidade de quem que precisa dela. 

As empresas responsáveis pelas plataformas atuam constituindo e mantendo um espaço 

ou disponibilizando instrumentos para facilitar, através de sites ou aplicativos, a conexão entre 

pessoas com interesses convergentes. Para além disso, a plataforma não atua apenas como uma 

facilitadora, mas também como guardiã (gatekeeper), pois viabiliza e estrutura o modelo de 

negócio garantindo a segurança do meio negocial oferecido296. 

Outrossim, as empresas detentoras de plataformas de compartilhamento também atuam 

profissionalmente, conforme inerente ao papel de fornecedor. Para tanto, as mesmas prestam 

serviço no mercado em caráter de habitualidade e mediante contraprestação econômica, que 

pode ser direta, com percentual dos valores contratados ou por taxas fixas, ou indireta, mediante 

anúncios publicitários ou com formação e negociação de banco de dados297.  

Assim, por ofertar no mercado de consumo o serviço de intermediação, garantindo a 

segurança do modelo de negócio, despertando confiabilidade nos seus usuários, a atividade 

                                                 
294 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 143. 
295 SILVA, Raphael Andrade; PAIVA, Matheus Silva de; DINIX, Gustavo Saad, op. cit., p. 18-19. 
296 MIRAGEM, Bruno; MARQUES, Claudia L, op. cit.. 
297 Ibid. 
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desempenhada pela plataforma de compartilhamento atrai a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor  ao assumir o papel positivado no seu art. 3º, o de fornecedor298. 

 

4.2.4.3 Papel do usuário provedor 

 

Objetivamente, o usuário que se utiliza do bem/serviço compartilhado se adequa ao 

papel de consumidor na relação jurídica estabelecida, enquanto a plataforma assume o papel 

do fornecedor, contudo, qual papel se adequa o usuário das plataformas de compartilhamento 

que fornece um produto ou presta um serviço compartilhável.299 

O terceiro polo na dinâmica comercial da economia do compartilhamento pertence ao 

usuário da plataforma que, de um modo geral, a utiliza para compartilhar bens ou serviços que 

lhes são disponíveis e estão ociosos com outros usuários que tenham interesses neles.      

Nesse sentido, esses agentes econômicos são os responsáveis por fornecer diretamente 

o produto ou prestar o serviço, o fazendo por intermédio das estruturas disponibilizadas e 

mantidas pelos aplicativos da economia do compartilhamento. En passent, tal figura se 

assemelharia ao papel de fornecer, porém, algumas considerações precisam ser suscitadas, vez 

que a natureza jurídica da figura em comento ocupa uma zona cinzenta do nosso ordenamento 

jurídico. 

Os agentes de direitos ora analisados, via de regra, não são empresas ou não atuam na 

plataforma de modo profissional, pois não realizam a atividade de modo organizado, 

demonstrando pendente o quesito da habitualidade.  

Os usuários que compartilham seus bens ou serviços nas plataformas de 

compartilhamento, em sua maioria, são pessoas físicas que prestam essas atividades de maneira 

casual ou informal, que atuam sem a mesma expertise e em escala consideravelmente menor 

em relação aqueles que fornecem os mesmos bens/serviços no modelo de negócio tradicional, 

na parte das vezes, utilizando recursos próprios300.  

À título ilustrativo, pode-se tomar os usuários da plataforma AirBnb que costumavam 

destinar seus imóveis a uso próprio, mas, através do aplicativo, passaram a disponibilizar 

cômodos desocupados ou até o próprio imóvel para outras pessoas se hospedarem 

temporariamente, mediante contraprestação. Contudo, não o fazem em caráter profissional 

como os hotéis, por exemplo.  

                                                 
298 Ibid. 
299 MARTINS, João Victor Ruiz; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira, op. cit., p. 12. 
300 SILVA, Raphael Andrade; PAIVA, Matheus Silva de; DINIX, Gustavo Saad, op. cit., p. 18. 
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Pelos ensinamentos subtraídos, não são consideradas relações de consumo situações em 

que não está presente uma organização profissional ou o exercício habitual da atividade com 

vistas ao lucro301. De tal modo, em que pese na maioria das vezes os usuários/provedores 

realizarem atividade mediante recompensa econômica, resta ausente um dos critérios para que 

o usuário que provê diretamente os bens/serviços através da plataforma possa ser considerado 

realmente fornecedor, qual seja o caráter profissional, nos termos da norma consumerista.  

Todavia, essa característica dos usuários descrito não pode ser considerado como regra 

genérica aplicável a todos os casos, vez que o conceito de economia do compartilhamento 

compreende um conjunto amplo de formas de conexão entre seus usuários que também sofre 

modificações de acordo com a realidade impressa em cada localidade.  

Dá-se como exemplo o caso da Uber no Brasil que, em virtude do intenso processo de 

recessão econômica enfrentada, várias pessoas são levadas a utilizar o aplicativo com o fito de 

retirar o seu sustento de vida dos serviços prestados por seu intermédio. 

Genericamente falando, o perfil de usuários/motorista do Uber no Brasil é formado por: 

pessoas que estavam desempregadas e encontraram no aplicativo um meio de trabalho; pessoas 

que saíram dos seus empregos e migraram para a Uber por estarem insatisfeitos com a 

remuneração recebida frente a desvalorização salarial característica do País; pessoas 

empregadas que complementam a renda com os serviços prestados no aplicativo; pessoas que 

utilizam o aplicativo para estabelecer novas relações sociais e ainda perceber uma 

contraprestação financeira, dentre outras hipóteses.  

Inobstante, independente do motivo que leva as pessoas a serem usuários/motoristas da 

Uber no Brasil, para muitos a prestação do serviço se tornou profissional, posto que ofertado 

de modo habitual, respeitando uma rotina de trabalho e mediante remuneração. 

Nesse cenário, face a flagrante a situação de sujeição existente entre usuário/provedor 

perante a Uber, forte tem sido o debate jurídico-doutrinário com o fito de delimitar qual a 

natureza jurídica da relação jurídica existente entre ambos para que, assim, possa-se proteger o 

melhor interesse do usuário/provedor. Muitos estudiosos tendem a acreditar que a relação 

deveria ser regida pelas normas de Direito Trabalhistas.  

Porém, pela amplitude do debate envolto em tal relação jurídica, extensível também à 

assuntos relacionados a outras searas jurídicas que não o Direito das Relações de Consumo, 

entende-se por extrapolar o objeto do presente trabalho a abordagem especifica da relação entre 

usuário/provedor e a plataforma de compartilhamento na seara do Direito do Trabalho. Para 

                                                 
301 MIRAGEM, Bruno; MARQUES, Claudia L., op. cit.. 
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tanto, sob pena de fugir do seu objetivo principal, qual seja observar a proteção do consumidor 

na economia do compartilhamento, recomenda-se que essa temática seja abordada 

pormenorizadamente em estudos futuros. 

Nada obstante a zona cinzenta em saber sobre qual a natureza jurídica da relação 

formada pelo usuário/provedor direto e a plataforma de compartilhamento, nada impede que a 

mesma também possa ser interpretada como relação de consumo, posto que, de todo modo, o 

usuário/provedor consome o serviço oferecido pela plataforma, qual seja o serviço de 

intermediação que o possibilita conectar-se com o usuário e possa fornece-lo o bem/serviço que 

está ofertando.   

Como já explanado, a apreciação do critério de vulnerabilidade é prática jurídica própria 

das relações de consumo, de modo que enquanto consumidor da plataforma, é possível 

verificar-se que o usuário/provedor também pode ocupar situação de vulnerabilidade em 

relação a plataforma, dada a maior capacidade técnica, informacional, jurídica e 

socioeconômica dessa. 

Assim, uma característica que se demonstra predominante dentre os usuários/provedor 

é a situação de vulnerabilidade perante a plataforma que, aliás, conforme acima mencionado, 

também é nitidamente presente na relação dessa com os usuários consumidores. De tal maneira, 

tanto os usuários que se comportam como consumidores como os considerados provedores das 

plataformas encontram-se em situação de paridade na relação estabelecida302. 

Pelo exposto, constata-se que o usuário/provedor utiliza a plataforma de 

compartilhamento ora se comportando como consumidor quando se relaciona com a 

plataforma, e ora se assemelha com a figura de fornecedor, porém, como exposto, na maioria 

das vezes, o usuário/provedor desempenha sua atividade de modo eventual, logo, não 

profissional, não se enquadrando perfeitamente ao conceito de fornecedor advindo do CDC. 

De um modo geral, nítida é a dificuldade em qualificar a figura do usuário/provedor, 

posto que no ordenamento jurídico não há instituto correspondente, ou sequer, semelhante por 

tratar-se de agente de direito de natureza híbrida que, ao passo que se comporta como 

consumidor em relação a plataforma, presta serviços como se fosse fornecedor, mas deixando 

de atender a um dos critérios estabelecidos pelo CDC. 

Fato é que tais agentes compõe o mercado de compartilhamento conferindo melhor 

aproveitamento de bens/serviços subutilizados, ao passo que também pode gerar renda para si 

                                                 
302 SILVA, Raphael Andrade; PAIVA, Matheus Silva de; DINIX, Gustavo Saad, op. cit., p. 18. 
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e, do mesmo modo, em sendo agente de direito também reclama responsabilização pelos 

eventuais vícios ou fatos ocasionados no mercado de consumo.  

A problemática é saber como precisar quais os limites desses direitos e deveres 

insurgentes, bem como de saber qual instrumento jurídico mais adequado a regulamenta-lo 

perpetuando, assim, o questionamento suscitado nesse trabalho sobre a adequação do CDC para 

esse novo modelo de negócio. 

 

4.2.4.4 Averiguação de relação de consumo na economia do compartilhamento 

 

Após a análise individualizada das nuances de cada agente que compõe um dos três 

polos da dinâmica negocial da economia do compartilhamento, impele-se averiguar se, 

efetivamente, há relação de consumo no novo modelo de negócio estudado. Como mencionado 

alhures, para que haja relação de consumo todos os seus elementos subjetivos, objetivos e a 

relação causal devem restar harmonicamente configurados, sob pena da relação não ser 

considerada como de consumo.   

No que pertence aos elementos subjetivos, deve-se observar que há consumidor e 

fornecedor na dinâmica da economia do compartilhamento relativa a relação estabelecida entre 

a plataforma de compartilhamento e seus usuários. Isto porque independentemente de qual 

perfil cada usuário ocupe na plataforma, a figura do consumidor pode ser observada, pois, de 

um modo geral, os usuários, em sua maioria pessoas físicas, utilizam os serviços prestados pelos 

aplicativos como destinatários finais, fáticos ou não, para ter acesso ou para compartilhar um 

bem/serviço. 

Do mesmo modo, nessa mesma relação existente entre a plataforma e seus usuários, 

observa-se nítida a aplicabilidade do papel de fornecedor à plataforma de compartilhamento, 

vez que a mesma preenche completamente os requisitos encartados pelo art. 3º, do CDC, e, por 

conseguinte, atrai para si as responsabilizações inerentes a tal figura.  

No que pertence aos elementos objetivos, deve-se averiguar se há a prestação de um 

produto ou serviço pela plataforma de compartilhamento aos seus usuários mediante 

remuneração direta ou indireta, conforme inteligência do § 1º, do art. 3º, do CDC.  

In casu, tem-se que as empresas responsáveis pelas plataformas de compartilhamento, 

prestam serviços aos seus usuários relativo a criação e manutenção de espaço virtual apto a 

intermediar, conectar, a oferta de um usuário com a demanda outro de bens/serviços 

subutilizados via de regra de modo profissional. 
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Para tanto, recebem certa recompensa econômica que pode ser direta, através de taxas 

preestabelecidas ou porcentagens em cima do serviço intermediado, ou indiretamente, como 

alguma vantagem com a coleta de dados ou para fins publicitários, por exemplo.   

Pertinente destacar também que o supracitado artigo do CDC também aduz que nas 

relações de trabalho não há incidência das normas de proteção ao consumidor, vez que tais 

relações possuem legislação reguladora própria. Trazendo essa questão para a economia do 

compartilhamento, como alhures explicitado, o presente estudo não possui recursos suficientes 

para esclarecer se a relação existente entre o usuário que presta o bem/serviço diretamente deve 

ser regido pela legislação de natureza trabalhista, previdenciária ou de outras naturezas 

existentes no nosso ordenamento jurídico, posto que tal temática foge ao seu objetivo atinente 

ao direito do consumidor. 

Pelo estado das coisas e observando a ausência de legislação especifica sobre o tema, 

contenta-se a afirmar que, pelos institutos estudados, a relação entre a plataforma e o usuário 

provedor se assemelha muito com a figura do fornecedor, pelas razões já mencionadas. A 

propósito, no modelo de negócio das inúmeras plataformas, seus termos são enfáticos em 

asseverar que não possuem responsabilização pelos danos ocasionados pelos bens/serviços que 

são prestados diretamente pelos usuários, porém, tais disposições merecem acurada analise com 

o supedâneo de observar se, com isso, as plataformas não estariam levando vantagem em 

detrimento dos direitos dos seus usuários303.   

 Promovendo uma análise mais acurada, é possível observar que há duas espécies de 

prestação de serviços bem definidas: um serviço de criação, manutenção e garantia de ambiente 

virtual que propicia a conexão de oferta e demanda que é oferecido pela plataforma tendo em 

vista o compartilhamento entre seus usuários que, por sua vez, se utilizam os mecanismos 

oferecidos pelas plataformas para compartilhar bens/serviços, configurando uma segunda 

espécie de prestação de serviço. 

Como consequência da duplicidade de elementos objetivos, naturalmente, também há 

duplicidade de relações jurídicas estabelecidas, uma entre a plataforma e seus usuários e outra 

estabelecida entre os seus próprios usuários, nesse momento, após todas as considerações feitas 

                                                 
303 O Uber, por exemplo, intitula-se como empresa de tecnologia determinando em seu termo, em letras garrafais, 

que para aderir ao usuário o reconheça como tal, além de que admita que o aplicativo “NÃO É FORNECEDORA 

DE BENS, NÃO PRESTA SERVIÇOS DE TRANSPORTE OU LOGÍSTICA, NEM FUNCIONA COMO 

TRANSPORTADORA, E QUE TODOS ESSES SERVIÇOS DE TRANSPORTE OU LOGÍSTICA SÃO 

PRESTADOS POR PRESTADORES TERCEIROS INDEPENDENTES QUE NÃO SÃO EMPREGADOS(AS) 

E NEM REPRESENTANTES DA UBER, NEM DE QUALQUER DE SUAS AFILIADAS”, conforme facilmente 

pode-se observar os termos no site nacional da empresa. Disponível em: < https://www.uber.com/legal/terms/br/>. 

Acesso em: 10 jun. 2018. 
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até aqui, verifica-se já restarem reunidos todos os elementos necessário para o exame da 

existência da relação de consumo na economia do compartilhamento nos termos instituídos no 

CDC e sua consequente aplicação para remediar as demandas surgidas no novo modelo 

econômico de compartilhamento. 

Destarte, conclui-se que nas relações estabelecidas entre a plataforma e seus usuários na 

prestação de serviço garantindo um espaço online de intermediação de vontade, 

indubitavelmente, verifica-se a presença da relação de consumo, nos termos do CDC.  

Contudo, no que se refere a prestação de serviço estabelecida entre os usuários 

conectados pela plataforma de compartilhamento, observa-se que tal relação jurídica não possui 

respaldo nas leis consumeristas pela carência de um dos elementos que compõe a relação de 

consumo. Obviamente, a carência não é dos elementos consumidor e da relação de causalidade, 

pois, como já demonstrado, ambos se mostram caracterizados.  

O elemento que não encontra completo abrigo é o do usuário como fornecedor, pois, 

como também já explicitado, na maioria dos exemplos de plataformas de compartilhamento, 

tais usuários fornecem bens/serviços em caráter não profissional e ocupam posição de 

vulnerabilidade em relação a plataforma, empatando na mesma posição de fragilidade própria 

do consumidor perante quem atuou como fornecedor. 

Assim, sabendo que economia do compartilhamento é uma dinâmica entre três polos, 

no qual dois de seus agentes possuem características bem definidas dentre a caracterização de 

consumidor e fornecedor estabelecida pelo CDC, mas um dos seus agentes, por apresentar uma 

característica hibrida, não possui o mesmo amparo pelo código consumerista. 

Tal fato é completamente compreensível, uma vez que o CDC foi definido para regular 

relação jurídica entre apenas dois polos, enquanto a economia do compartilhamento tem por 

natureza uma relação entre três agentes econômicos, assim, normal que não haja no código 

consumerista fiel correspondência e adequada proteção.   

Contudo, reconheça-se que o CDC não esgota todos as expressões de consumo 

existentes na sociedade e nem poderia ante a complexidade e rapidez com que a sociedade de 

consumo se modifica e se adapta às novas realidades surgidas, especialmente, levando em 

consideração as facilidades e mudanças viabilizadas pela Internet.  

Apesar disso, nada impede que o microssistema consumerista sirva como diretriz a ser 

seguido por todos304. Impele, assim, tomar como parâmetro o intuito maior pelo qual o CDC se 

destina que é a proteção do consumidor. A partir disso, é possível inferir que, a partir de uma 

                                                 
304 ALVES, Fabrício Germano, op. cit., p. 37. 
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interpretação extensiva do ordenamento jurídico nacional relativo a proteção do consumidor, 

as relações havidas em sede de economia do compartilhamento podem ser consideradas relação 

de consumo. 

Isto, pois, de um modo ou de outro, os requisitos inerentes as configurações da relação 

jurídica de consumo restam configuradas, bem como que a principal razão pelo qual o código 

consumerista foi criado, a defesa do consumidor, agora, passou a apresentar uma nova faceta, 

na qual embora o consumidor participe de uma dinâmica econômica que se propõe mitigar à o 

desprivilegio do consumidor, ainda assim ocupa situação de sujeição. 

O cenário posto é o seguinte: o usuário provedor possui a mesma situação de sujeição 

do que o usuário consumidor, ambos em relação a plataforma, não apresentando a mesma 

envergadura para sanar qualquer dano que possa ser ocasionado ao usuário/consumidor que a 

plataforma possui, ao passo que, via de regra, as plataformas se isentam de qualquer forma de 

responsabilização por alocarem-se na modalidade de empresas de tecnologia, isto é, não 

recebem a titulação da modalidade especifica do bem ou serviço prestado diretamente.   

No fim, como de costume, quem demonstra-se precisar de amparo legal protetivo é o 

consumidor, já que o serviço prestado pela plataforma, teoricamente, não abrange o 

bem/serviço fornecido de fato pelo usuário, esse que, por sua vez, apesar de ser quem 

efetivamente forneçam o bem/serviço diretamente, geralmente, estão na mesma situação de 

vulnerabilidade que o consumidor. 

 

4.3 A RELAÇÃO DE CONSUMO NA ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO E A SUA 

PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL  

 

Como visto, inúmeras são as particularidades inerentes a dinâmica a relação de consumo 

estabelecida na economia do compartilhamento, diante disso, forçoso se faz analisar como se 

expressa a Constitucional Federal nessa conjuntura, tendo em vista averiguar o respaldo para a 

proteção do agente econômico usuário da economia do compartilhamento via direito do 

consumidor. 

Para tanto, sob o abrigo do preceito constitucional da defesa do consumidor, pretende-

se observar em que medida se faz possível conciliar os interesses dos agentes das plataformas 

de compartilhamento no sentido de conferir efetividade a ordem econômica constitucional.  
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Considere-se que no âmbito de uma economia transnacionalizada as estruturas do 

Estado, institucionais, organizacionais, políticas ou jurídicas, forjadas com base em ideias 

tradicionais tendem a perder sua centralidade e exclusividade305. 

Com efeito, observa-se que muitos dos conceitos e categorias fundamentais da teoria 

jurídica clássica vêm sendo esvaziados e problematizados com uma rapidez impressionante, de 

maneira que em movimento crescente, os códigos interpretativos, modelos analíticos e 

esquemas cognitivos relevam-se carentes de operacionalidade e funcionalidade306. 

Com a tutela jurídica do consumo não se dá de modo diverso, nesse sentido, vem 

enfrentando o grande desafio de adaptar-se para promover a proteção do consumidor em um 

contexto de dinâmica econômica distinta da que está habituado, já que como já demonstrado, a 

presença da figura do consumidor se faz presente no cenário da economia do 

compartilhamento307. 

Observa-se que a revolução tecnológica repercutiu diretamente nas relações de consumo 

revolucionando-as, os consumidores passam a ter acesso a bens/serviços por novos meios, 

geralmente virtuais, e com novos fornecedores308 e, no caso especifico da economia do 

compartilhamento, obedecendo a uma dinâmica negocial disruptiva em relação ao modelo 

capitalista tradicional.  

Apesar disso, de um modo geral, observa-se que as tantas inovações e possibilidade 

conferidas pelo comércio on-line, na qual a economia do compartilhamento faz parte, não 

repercutiu diretamente em uma menor sujeição dos consumidores no mercado on-line.  

Efetivamente, constata-se que a situação de vulnerabilidade aparenta ser a mesma ou, em alguns 

casos, até maior, por restar caracterizado uma série de fatores, como por exemplo a acentuação 

do uso dos contratos de adesão, na figura dos controversos termos de uso, a banalização de 

cláusulas abusivas, como as que obrigam os usuários disporem integralmente da sua 

privacidade, além de diversas manobras nas ofertas309.  

De fato, o que mudou foi o meio e o modo como as relações jurídicas são estabelecidas, 

pois os consumidores continuam menos conscientes e racionais diante das atrações do mercado, 

uma das razões é a facilidade e agilidade proporcionadas pela compra on-line. Além de que, os 

fornecedores são os mesmos da modalidade econômica clássica, posto o processo de migração 

                                                 
305 FARIA, José Eduardo, op. cit., p. 32. 
306 Ibid., p. 39. 
307 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 142. 
308 PEREZ FILHO, José Augusto. Proteção ao consumidor e comércio eletrônico no Brasil. .XAVIER, Yanko 

Marcius de Alencar, ALVES, Fabrício Germano, LANZILLO, Anderson Souza. Perspectivas Atuais do 

Direito do Consumidor no Brasil e na Europa. Vol. II. Natal, RN: EDURN, 2014, p. 188. 
309 Ibid., p. 190. 
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de empresas tradicionais para o comercio eletrônico no intuito de adaptação para não ser 

excluído do mercado.  

A economia do compartilhamento não se escusa dessa conjuntura, já que a 

vulnerabilidade também se faz está presente no consumo compartilhado, propriamente, no que 

pertence a vulnerabilidade informacional, espécie da vulnerabilidade que melhor justifica a 

necessidade de proteção ao consumidor310. 

De fato, há uma grande contradição, pois não houve momento histórico em que o 

consumidor obteve maior disponibilidade e acesso a informação como o contemporâneo, 

contudo, o que ocorre é que, não poucas vezes, a disponibilização das informações é controlada, 

manipulada e utilizadas para obter vantagens dos consumidores.  

As empresas que usam plataformas online, seja de compartilhamento ou não, possuem 

o domínio técnico e informacional dos ambientes virtuais dispondo de imenso banco de dados 

dos seus usuários. Como é sabido, nos dias de hoje, informação é sinônimo de poder, e de poder 

também econômico, o que explica o nítido domínio informacional dos fornecedores de 

plataformas virtuais em desfavor dos interesses dos consumidores. 

Dada a situação de fragilidade que também ocupa, nada garante ao consumidor da 

plataforma de compartilhamento que o bem/serviço compartilhado corresponde exatamente às 

especificações anunciadas, ou que a pessoa com quem se compartilha não irá danificar ou 

utilizar o bem/serviço de modo diverso da sua real finalidade311.  

É bem verdade que se sobressalta a importância da confiança que o consumidor dessa 

modalidade de consumo tem que possuir para perfectibilização da troca mediante 

compartilhamento, inclusive, com o manuseio dos instrumentos disponibilizados pelas próprias 

plataformas, conforme já apontado no item 2.3 desse trabalho. Mas, deve-se perquirir as 

hipóteses em que realmente o bem/serviço apresentem vícios ou provoquem danos como deve 

ser dá a devida proteção legal ao consumidor. Para todos os efeitos, a certeza que paira é que 

tais consumidores devem receber, no mínimo, a mesma proteção jurídica de seus direitos do 

que os consumidores dos mercados tradicionais312.  

Sob este viés, o que se observa é que mesmo havendo um amplo lastro jurídico-

constitucional para assegurar os direitos dos consumidores, em razão do avanço tecnológico, 

cientifico e cultural, diversas alterações foram provocadas nas relações jurídicas, mas que não 

foram acompanhadas pelo arcabouço normativo que se torna insuficiente a proteger as novas 

                                                 
310 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 128. 
311 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 191. 
312 PEREZ FILHO, José Augusto, op. cit., p. 188. 
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relações jurídicas estabelecidas e, por conseguinte, inepto em efetivamente proteger os 

consumidores, ratificando a situação de vulnerabilidade.  

Vivencia-se, assim, momento não só de transição econômica, social e política, mas 

também de grande instabilidade nos modelos de regulação tradicionais313, especialmente no que 

concernente a proteção dos direitos do consumidor, como visto. Nada obstante, a proteção do 

consumidor também compreende os usuários da economia do compartilhamento e, em sendo 

assim, merecem a devida tutela constitucional. 

Para tanto, impele distinguir a Constituição real da meramente escrita, sendo 

verdadeira aquela que contém fatores reais de poder que dominem a sociedade, já que caso tais 

fatores reais de poder não se façam presentes, a Constituição deve ser afastada ou reformada, 

de modo a ficar em sintonia com os fatores materiais de poder da sociedade314. 

A constituição de 1988 foi concebida com perfil de instrumento de transformação da 

realidade nacional, assim será desde que possa ser cumprida na vida prática, vez que uma 

Constituição que não seja efetivada, não passa de um mero pedaço de papel, tal porque nada 

terá a ver com a vida subjacente315. 

Destarte, é necessário que a Constituição seja mais do que apenas um pedaço de papel, 

vez que de nada servirá o que se escreve numa folha de papel se não tiver correspondência na 

vida prática e, se assim não for, a Constituição necessariamente sucumbirá perante a 

constituição real, a das verdadeiras forças vitais do País. 

No presente caso concreto, verifica-se que existe verdadeiro fosso entre o que dispõe 

a proteção constitucional no tocante a proteção do consumidor, a folha de papel, e o que 

realmente ocorre no mundo fático mediante com o surgimento de uma a modalidade de 

consumidor na economia do compartilhamento. Averígua haver, assim, um problema de caráter 

normativo no tocante a efetividade do texto constitucional. 

Evidencia-se a necessidade de se promover um equilíbrio no sistema constitucional, 

composto pela Constituição Federal formal, para que se tenha um sistema material e orgânico 

sem um normativo extremo e abstrato, mas com um sistema constitucional que tenha como 

conteúdo também a Constituição propriamente dita, com leis complementares e ordinárias, 

consideradas constitucionais sob a ótica material refletindo uma Constituição viva ou real.316 

                                                 
313 FARIA, José Eduardo, op. cit., p. 16. 
314 LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2013, p. 37. 
315 Op. cit.. 
316 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 101. 
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Nesse mesmo sentido, não se descarta que o significado da ordenação jurídica na 

realidade, e em face dela, somente pode ser apreciado se a ordenação e a realidade forem 

consideradas em sua relação, em seu inseparável contexto, e no seu condicionamento recíproco, 

de modo que em face da realidade, a norma constitucional não tem existência autônoma317.  

A pretensão de eficácia de uma norma constitucional não se confunde com as condições 

de sua realização; como elemento autônomo, a pretensão de eficácia associa-se a essas 

condições, já que a Constituição não configura apenas expressão de um ser, mas também de um 

dever ser.318 

Porquanto, tem-se que a norma constitucional somente será concretizada se procurar 

construir o futuro com base na natureza singular do presente. Não se deve esquecer que a norma 

constitucional se mostra eficaz, adquire poder e prestígio se for determinada pelo princípio da 

necessidade.319  

A partir disso, a força normativa da constituição não reside, tão-somente, na adaptação 

inteligente a uma dada realidade. A Constituição jurídica logra converter-se, ela mesma, em 

força ativa, que se assenta na natureza singular do presente. Nesse sentido, pode-se afirmar que 

a Constituição se torna uma força ativa se fizerem presentes na consciência geral não só a 

vontade de poder, como também a vontade de Constituição.320   

A força que constitui a essência e a eficácia da Constituição reside na natureza das 

coisas, impulsionando-a, conduzindo-a e transformando-se, assim, em força ativa. Assim, tem-

se que é daí que advém os seus limites, bem como os pressupostos que permitem à Constituição 

desenvolver de forma ótima a sua força normativa321. 

Destarte, a Carta Magna de um país possui força normativa reconhecida, que se assenta 

no caráter vinculativo e obrigatório de seus enunciados, ou seja, é dotada de efetividade e 

aplicabilidade, não podendo ser enfrentadas como mera sugestão, visto que se trata de um 

compilado de normas jurídicas que possui plena imperatividade, de modo a não atribuir aos 

princípios e diretrizes programáticas nelas inseridos a ideia de meros valores secundários.  

Importa perquirir, a essa altura, qual realmente é o papel da Constituição, 

vislumbrando-se duas opções:  que a Constituição seja resumida a um documento meramente 

simbólico ou que seja enfrentada como um centro de convergência de valores e princípios de 

caráter absoluto tendo em vista respeitar duas exigências constitucionais, quais sejam os direitos 

                                                 
317 HESSE, Konrad, op. cit., p. 127. 
318 HESSE, Konrad, op. cit., p. 126. 
319 Ibid., p. 132 
320 Ibid., p. 133. 
321 Ibid., p. 133. 
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fundamentais da cidadania e a conservação do pluralismo de valores322”. Obviamente, o 

caminho eleito é a segunda opção. 

Cientes que a Constituição é um documento vivo e, como tal, é importante que se adapte 

as mudanças ocorridas na realidade social, deve-se promover uma interpretação extensiva do 

princípio da proteção do consumidor presente na Constituição a fim de que o significado da 

norma seja ampliado e o texto constitucional possa compreender mais objetos do que seu 

sentido literal, passando a abranger os consumidores da economia do compartilhamento. 

A interpretação das normas constitucional deve levar em conta o novo contexto 

econômico-social em que a sociedade de consumo está inserida, bem como o genuíno processo 

de mudança axiológicas e fáticas inerente a evolução humana e seus reflexos no mercado e, 

como não poderia ser diferente, no Direito323. 

A norma constitucional não pode ser imutável em relação as suas fontes originárias, 

opostamente, pertinente se faz buscar a vontade atual da lei levando em consideração a evolução 

do social, no presente caso, a vontade maior do constituinte sempre foi tutelar a figura do 

consumidor. 

Porquanto, o Direito não pode ser um sistema isolado do ambiente em que vigora, 

olvidando as manifestações da vida social e econômica que, inclusive, constituem o fundo e a 

razão de ser de toda a evolução jurídica, no qual consiste papel do direito refletir nas disposições 

positivas e imperativas toda a evolução social324. 

Do mesmo modo, a ordem econômica na constituição de 1988, deve ser objeto de 

interpretação dinâmica, a fim de que seja devidamente adequada às mudanças da realidade 

social e, nesses termos, destine-se a instrumentaliza-la e, assim, o consumidor usuário da 

economia do compartilhamento passa a ser agente de direito tutelado pela Constituição.  

Para todos os efeitos, a economia do compartilhamento consiste em modalidade 

emergente de negócio em constante ascensão intrínseca a ordem econômica mundial, o qual foi 

adotado pela ordem econômica da Constituição Federal de 1988, o capitalismo fundamentado 

na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano. 

Por ordem econômica compreende-se uma relação entre fenômenos econômicos e 

materiais fáticos, o mundo do ser, que designa um conjunto de normas reguladoras da atividade 

econômica refletido na ordem jurídica da economia que tem um dos pilares a proteção do 

consumidor, independente de em qual dinâmica de consumo pratique o ato de consumir. 

                                                 
322 FARIA, José Eduardo, op. cit., p. 34. 
323 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 142. 
324 MAXIMILIANO, Carlos, Hermenêutica e Aplicação do Direito. 16ª ed. Rio de Janeiro, 1997, p. 157-159. 
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A popularização da economia do compartilhamento é um fenômeno recente e bem 

distante do cenário econômico existente na época da constituinte, contudo, algo que já 

demandava proteção e foi nitidamente verificado pelo o constituinte originário foi a necessidade 

de proteção do consumidor, na época por outros motivos, é verdade, mas atualmente, em virtude 

da complexidade e agilidade com que as relações modernas se estabelecem, contexto em que a 

economia do compartilhamento está inserida.  

Nesses termos, no intuito de reconhecer que o direito é dinâmico e a norma, por 

conseguinte, também é influenciada pelas transformações da sociedade, é que o consumidor da 

economia do compartilhamento também reclama a devida proteção constitucional, afinal, em 

última instancia, está se perquirindo direito já consagrado na Constituição, qual seja a proteção 

do consumidor, mas que ocorre em sistema econômico ainda alheio a proteção jurídica nacional 

específica, o CDC.  

Assim, com o fito de que a Constituição Federal seja efetivada e para que surta seus 

efeitos conforme as mudanças sociais impostas pelos avanços tecnológicos, constata-se que a 

base constitucional da economia do compartilhamento é a própria defesa do consumidor 

assegurado pela Constituição, tanto através das suas normas explícitas nos seus artigos 5º, 

XXXII e 170, como direito fundamental e princípio da ordem econômica, respectivamente, bem 

como através das suas normas implícitas de amparo ao consumidor. 

Com uma análise mais profunda, o princípio da defesa do consumidor, insculpido no 

artigo 170, inciso V, da Constituição Federal, adquire um significado mais abrangente no 

contexto da economia do compartilhamento, pois, enquanto vetor para a garantia de uma 

existência digna a todos em consonância com os ditames da justiça social, acaba tendo o sentido 

redimensionado325.  

Passa-se a explicar. Partindo-se do pressuposto que o consumo compartilhado franquia 

aos seus usuários a expansão da sua capacidade econômica por ampliar a sua liberdade de ação 

econômica tornando-se, de tal modo, veículo de concretização da existência digna326.  

Assim, no que se aplica a economia do compartilhamento, entende-se que a real 

efetividade do princípio econômico da defesa do consumidor não pode mais basear-se apenas 

pelo critério de vulnerabilidade, mas, para além disso, deve compreender o consumo no sentido 

que mais permita ao consumidor alcançar a dignidade da pessoa humana327.  

                                                 
325 PINTARELLI, Camila Külh, op. cit., p. 144. 
326 Ibid., p. 144. 
327 Ibid.. p. 144. 
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Portanto, a economia do compartilhamento, ao potencializar a liberdade de ação 

econômica dos seus usuários, confere um novo significado ao consumo garantindo-lhe um novo 

sentido, o de aproximação de existência digna. Nesse angulo, o princípio da defesa do 

consumidor na Constituição Federal passa a ser interpretado sob um duplo viés, como 

garantidor da tutela jurídica do consumidor, além de como instrumento apto à concretização da 

dignidade humana328. 

A partir desse sentido dinâmico, pode-se exigir uma postura proativa do Estado no 

sentido de atuar para dirimir o desequilíbrio nas relações de consumo também no que concerne 

em relação ao consumidor da economia do compartilhamento, garantindo-lhes também a 

intercessão dos mecanismos normativos necessários329. 

Portanto, com o fito de atender ao mandamento constitucional, da mesma forma que as 

normas consumeristas atualmente vigentes foram disponibilizadas para garantir a tutela dos 

interesses do consumidor na economia de mercado, uma adequação normativa protetiva ao 

consumidor da economia do compartilhamento também se demonstra facilmente factível, tendo 

em vista perquirir esse mesmo fim.  

 

4.4 A QUESTÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO(S) FORNECEDOR(ES) NA 

ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO 

 

Perante o novo paradigma impresso nas relações jurídicas de consumo pela economia 

do compartilhamento, demonstra-se necessário o desenvolvimento de um maior interesse 

doutrinário, jurisprudencial e até mesmo legislativo no sentido de compor juridicamente temas 

específicos que ainda se encontram em uma zona cinzenta com as noções jurídicas do país e 

em nome do melhor interesse dos envolvidos na dinâmica economia do compartilhamento. 

Certamente uma das temáticas que merece mais atenção trata-se da questão da responsabilidade 

civil pelos danos causados aos consumidores na economia do compartilhamento. 

A grande dificuldade esbarrada é: a plataforma prestou o serviço da forma que se dispôs 

a fazer, contudo, a questão é saber se o usuário provedor pode ser responsabilizado por 

eventuais danos causados, pois, por ser um personagem hibrido na relação, não apresenta 

perfeita aplicação nem no papel de fornecedor, e, se não se sabe precisamente quem é o 

responsável pelo serviço, questiona-se quem deverá amparar o consumidor. 
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Parte dos especialistas entendem que as plataformas de compartilhamento devem 

atender aos mesmos requisitos que o serviço prestados por provedores tradicionais, posto que 

os serviços prestados e os riscos são os mesmos na economia clássica e na economia do 

compartilhamento, como por exemplo, os acidentes ocorridos em taxis ou Uber.  

Todavia, como mencionado, o equilíbrio entre consumidor e fornecedor mudou, já que 

o usuário/provedor, muitas vezes, possui a mesma vulnerabilidade do que o usuário consumidor 

e em muitas das situações também são colocados em risco encontrando-se desamparados, não 

fazendo muito sentido recair sobre esses o mesmo peso de responsabilidade que incide sobre 

os fornecedores tradicionais330.  

Nesse pórtico, também não se demonstra razoável que em situações havidas entre os 

usuários conectados pelas plataformas, a mesma seja responsabilizada diretamente para sanar 

os vícios de qualidade ou quantidade dos bens/serviços que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo do produto ou serviço ocasionados pelo usuário provedor, em 

situações que a plataforma não tenha contribuído diretamente.  

Deve-se atentar que a natureza jurídica oferecida pela plataforma é, a grosso modo, a de 

conectar os seus usuários ao criar, manter, e garantir a segurança na intermediação em rede, já 

que pratica a oferta de produtos e serviços no mercado de consumo, atraindo para si a incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, na figura de fornecedor de serviços. 

 Face a isso, para alguns estudiosos, a mensuração da responsabilidade por danos deverá 

ser casuisticamente mensurada de acordo com o grau de intervenção praticada pela plataforma 

intermediadora em cada caso. Assim, obviamente, haverá casos em que se incidirá a 

responsabilização da plataforma por falhas no papel de intermediação e garantia da segurança 

do meio para a realização do negócio, mas, em outras circunstâncias, a plataforma não deveria 

ser responsabilizada, pois não é a fornecedora dos bens/serviços transacionados 

independentemente pelas partes331.  

As plataformas de compartilhamento geralmente procuram minimizar sua própria 

responsabilidade ao caracterizar seus serviços como empresas de tecnologia, contudo, alguns 

críticos argumentam que as plataformas de compartilhamento, na prática, operam como 

prestadores de serviços diretos, além de argumentarem que as plataformas de compartilhamento 

se utilizam de táticas enganosas para evitar a regulação332.  

                                                 
330 KATZ, Vanessa, op. cit., p. 34-35. 
331 MIRAGEM, Bruno; MARQUES, Claudia L, op. cit. 
332 KATZ, Vanessa, op. cit., p. 7. 
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Inobstante, a plataforma enquanto detentora de maior poder econômico da relação não 

pode usar a natureza jurídica de ser um fornecimento de serviço diferenciado – em regra de 

classificada com natureza jurídica de empresa de tecnologia – à pretexto de se isentar da 

responsabilidade em detrimento dos direitos do consumidor, vez que o status de intermediário 

das plataformas de compartilhamento influencia diretamente na responsabilidade da 

plataforma333.  

Ao redor do mundo, e especialmente no Brasil, observa-se que a economia do 

compartilhamento criou demanda e não o oposto, que as plataformas surgiram suprindo as 

lacunas deixadas por negócios jurídicos preexistentes. Pelo que se observa, pessoas começaram 

a disponibilizar seus carros para carona, cômodos ou o própria imóvel porque passaram a ter 

acesso a uma forma fácil e prática de fazê-lo tendo em contrapartida vantagens, seja pecuniária 

ou até mesmo suprindo o desejo de contribuir com a preservação do meio ambiente ao conferir 

usabilidade a algum bem ou serviço que estava subutilizado. 

Essa nova demanda criada provocou relevantes impactos positivos, porém, a esse 

pretexto, as plataformas de compartilhamento não podem se furtar das responsabilidades 

inerentes a todas as relações de consumo. 

Se o consumidor não receber a devida proteção, em pelo menos o mesmo grau que detém 

resguardado pelo CDC nas relações jurídicas moduladas pelo dinâmica negocial capitalista 

clássica, em nada laboraria a economia do compartilhamento em prol dos interesses do 

consumidor, vez que a pretexto de obter determinadas vantagens na nova relação de consumo 

baseado no modelo de compartilhamento, disponha de direitos constitucionalmente adquiridos 

às custas de muita luta. Direitos esse que, inclusive, são intransponíveis e imutáveis, vez que 

elencados na categoria de direitos fundamentais presentes no rol de incisos do aclamado art. 5º, 

da Constituição Federal, precisamente no inciso XXXII.   

Assim, no que pertence a matéria de responsabilidade civil, há uma profunda querela a 

ser enfrentada ante a insuficiência de uma regra geral única capaz de, em alguma uma medida, 

uniformizar todas as nuances inerentes a nova relação jurídica estabelecida, especialmente, 

porque os contornos das interações entre usuário variam conforme o modelo de negócio de cada 

plataforma de compartilhamento, dentre as inúmeras expressões existentes.   

Assim, estudiosos preconizam que a saída para solucionar esse problema é eleger quais 

os fins e a segurança que os usuários consumidores devem receber dos provedores e da própria 

plataforma, para que, assim, possa-se promover uma precisa definição de vício ou defeito da 
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prestação casuisticamente e, por via de consequência, consiga-se delimitar a responsabilidade 

entre usuário provedor e a plataforma334. 

Outra perspectiva sobre o assunto consiste em que a plataforma não pode se isentar 

completamente de reponsabilidade no que se relaciona entre os serviços fornecidos de modo 

independente por seus usuários por apenas ter intermediado. Isso porque as plataformas não são 

absolutamente passivas nessas transações, já que estabelecem certo de tipo de controle sobre 

essas, bem como por via de regra percebem vantagem financeira335.  

Até porque a maioria dos usuários provedores não transacionam em volumes 

suficientes para absorver o custo dos acidentes, são geralmente pessoas que, por não possuem 

condições de pagar por seguro profissional, e possuem apenas apólices de seguro pessoal que 

não cobrem danos materiais durante transações comerciais336. 

Outrossim, os provedores não costumam ter condições de atender todas as medidas de 

segurança baseadas em processos com checagem de várias etapas, como é o caso do motorista 

da Uber que se quer tem conhecimento do destino que irá levar seu passageiro e nem pode 

perguntar ao cliente antes de iniciar a viagem e, em certos casos, os usuários provedores podem 

enfrentar riscos de segurança pessoal como resultado do comportamento do usuário337. 

Por essa razão que alguns estudiosos tendem a acreditar que a responsabilidade das 

plataformas mediante acidentes relacionados às negociações ocorridas em seus ambientes 

devem ser na modalidade indireta338. 

Inobstante a isso, há de se considerar que atribuir a tais plataformas onerosa carga de 

responsabilidade pode acabar inibindo a expressão dessa nova modalidade econômica, 

afugentando as benesses provocadas aos próprios consumidores, pois, dentre outros fatores, 

provoca o aumento do risco jurídico que pode refletir diretamente no aumento de preço e 

subtrair uma das maiores facetas da economia do compartilhamento, qual seja a diminuição dos 

custos. 

Nesse cenário, o presente estudo buscou demonstrar o panorama geral da questão da 

responsabilidade civil nas relações, apresentando os principais aspectos que são objeto do 

intenso debate que circunda em saber qual a melhor forma de responsabilização civil a ser 

adotada. Fato é que esbarramos em temática de intensa complexidade, cujas análises mais 

                                                 
334 MIRAGEM, Bruno; MARQUES, Claudia L, op. cit. 
335 SILVA, Raphael Andrade; PAIVA, Matheus Silva de; DINIX, Gustavo Saad, op. cit., p. 19. 
336 KATZ, Vanessa, op. cit., p. 44. 
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aprofundadas e reflexões mais específicas se tornam imperativas, razão pela qual sugere-se que 

seja objeto de estudos futuros de modo aprofundado.  

Contudo, tem-se que o presente estudo apresenta relevante contribuição nesse processo, 

pois abordou uma fase anterior e indispensável ao prosseguimento  no estudo da 

responsabilidade civil dos fornecedores nas relações de consumo a luz do nosso ordenamento 

jurídico, qual seja o de caracterizar e particularizar os elementos subjetivos e objetivos que 

compõe a nova dinâmica econômica, oportunidade em que visualizou-se a dificuldade em 

adequar os elementos que compõe uma relação de consumo do CDC às inovações apresentadas 

pela economia do compartilhamento, o que suscita o debate sobre a pertinência da regulação 

especifica abordada no capítulo a seguir.   
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4.5 OS DESAFIOS JURÍDICOS NA TUTELA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO NA 

ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO: UMA QUESTÃO REGULATÓRIA 

 

Como visto, os negócios dessa nova economia desafiam o status quo, no que pertence 

as regras existentes, a legislação e a estabilidade de grupos organizados. Para tanto, muitos 

entraves surgiram, inclusive por parte de órgão públicos, porém, no Brasil, a  força e o valor de 

mercado de muitos negócios baseados na economia do compartilhamento só cresceram 339. 

Ocorre que, em virtude das novidades impostas pela nova ordem socioeconômica de 

natureza eminentemente policêntrica, vê-se o direito positivo enfrentando dificuldades 

progressivas na edição de normas vinculantes para regulamentar os distintos campos da vida 

socioeconômica. Diante desse cenário, as regras de mudança que, na maioria das vezes 

afiançavam a operacionalização e a funcionalidade do sistema jurídico, passaram a se 

demonstrar por vezes ineficazes340. 

Desse modo, os conceitos jurídicos outrora consolidados na teoria jurídica vêm sendo 

esvaziados e problematizados pela globalização com uma rapidez impressionante. Com efeito, 

os códigos interpretativos se demonstram cada vez mais carentes de operacionalidade e 

funcionalidade341.  

Estaríamos vivenciando um momento de crise do direito, configurada quando as 

racionalidades não mais se articulam entre si, provocando distorções estruturais para a 

consecução do equilíbrio social. Essa ideia de crise representa a sociedade como eivada de 

incoerências e contradições, na qual a ordem jurídica depara-se com eventos inéditos para os 

quais não consegue oferecer soluções eficazes342, como ocorre com a economia do 

compartilhamento.  

Momentos como o presente, quando é recorrente a ausência de regras e questionamentos 

acerca do teor, da configuração, e do alcance do direito, são também oportunidades de catarse 

e de autocritica que consiste em uma verdadeira oportunidade de revolução paradigmática343. 

É nesse contexto de mudança paradigmática que devemos perscrutar a existência de um 

arcabouço jurídico que se demonstre mais adequado para amparar o consumidor nas relações 

de consumo instituídas na constância da economia do compartilhamento, seja aplicando o CDC 

ou concebendo um novo marco regulatório para dispor especificamente tais relações jurídicas, 
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pensado a partir das suas particularidades em prol do equilíbrio desse tipo de relação de 

consumo ainda mais diante do fato de, na dinâmica da economia do compartilhamento, dois 

dos seus agentes puderem ocupar situação de vulnerabilidade. 

Se avaliarmos a economia do compartilhamento enquanto expressão da sociedade 

moderna tão somente com um olhar inerente aos métodos tradicionais, provavelmente não 

seremos capazes de descobrir todas as oportunidades que esse novo cenário pode oferecer. Por 

essa razão, todas as partes interessadas nesse processo devem de redobrar seus esforços para 

lidar com as questões levantadas pela inovação tecnológica344. 

Fato é que tal modelo econômico viabilizado pelas tecnologias, em geral, se associa ao 

melhor interesse do usuário, posto que possibilita aos indivíduos acesso a uma maior gama de 

produtos e serviços, inclusive, com bens e utilidades de maior custo, além de oportunizar a 

otimização de bens ociosos.  

No mesmo sentido, o compartilhamento econômico também fomenta a concorrência dos 

setores tradicionais da economia que são impulsionados a melhorar suas práticas frente ao 

surgimento de novos concorrentes que apresentam mecanismos modernos, mais acessíveis para 

os usuários e que acabam os aproximando das plataformas do compartilhamento em detrimento 

dos fornecedores de bens e serviços tradicionais.  

Sem mencionar a possibilidade dos usuários de avaliarem o produto ou serviço 

fornecido através do sistema de reputações online, mecanismo amplamente utilizados pelas 

plataformas que dão voz ao usuário, ao mesmo tempo que funciona como parâmetro para outros 

usuários interessados, além de como uma forma de pressão para os fornecedores de bens ou 

serviços. 

Como visto, no plano normativo, não existe no nosso ordenamento jurídico norma legal 

que verse sobre a economia do compartilhamento, com seus institutos e variadas expressões, 

de modo específico. Do mesmo modo, o CDC demonstra-se aquém a dinâmica negocial da 

economia do compartilhamento, especialmente, no que concerne aos seus sujeitos, sendo 

insuficiente em amparar o consumidor da economia do compartilhamento de modo eficaz, de 

maneira tal que sua aplicação do CDC resta prejudicada. 

Porquanto, para que o código consumerista possuísse perfeita aplicação nas relações 

jurídicas realizadas no esteio da economia do compartilhamento, necessário seria que houvesse 
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uma mudança legislativa no sentido de suplantar o conceito de fornecedor com o fito de inserir 

a figura do usuário/provedor. Essa mudança repercutiria diretamente na questão da 

responsabilização por pretensos vícios ou fatos que maculem o direito do consumidor345.   

Além disso, o CDC também traz uma definição limitada de quem é o destinatário final 

da cadeia produtiva e, caso não se confira uma interpretação extensiva de tal conceito, se 

aplicado à economia do compartilhamento, acabaria excluindo o usuário que se utiliza do 

serviço compartilhado da figura de consumidor.  

Uma saída para que o CDC possa assegurar a adequada proteção da confiança 

despertada pelas novas tecnologias, como a economia do compartilhamento, seria com o 

diálogo com outras fontes jurídicas, como por exemplo, com o Marco Civil da Internet para 

que, assim, pudesse inovar os papéis de consumidor e de fornecedor em rede, o uso 

compartilhado de produtos e serviços, sem perder os direitos básicos já assentados 

adaptando-se à nova economia digital346. 

Inobstante, por hora, sabe-se que se o CDC for aplicado nas relações da economia do 

compartilhamento, além de dificultar ou inviabilizar a livre expressão do novo modelo 

econômico, pode culminar não protegendo o consumidor efetivamente, por não prever várias 

das particularidades intrínsecas a economia do compartilhamento. 

Mas, como visto acima, o consumidor da economia do compartilhamento possui amparo 

constitucional merecendo a devida proteção determinada pelo mandamento constitucional, 

nesse sentido vislumbra-se perquirir quais os meios e maneiras mais adequadas para proteger 

os consumidores da economia do compartilhamento. Assim, a economia do compartilhamento 

permeia mais um desafio, agora, um de natureza política-regulatória.  

Substancialmente, o primeiro obstáculo a se ultrapassar é ter o correto discernimento 

acerca da real necessidade de estabelecer regulação para os mercados de economia do 

compartilhamento. Para tanto, a discussão a seguir pretende apresentar os desafios que 

permeiam a regulação, a fim de que, ao final, possa-se dimensionar qual a resposta para tal 

questão. 

 

4.5.1 Considerações favoráveis à regulação especifica da economia do compartilhamento  

 

Já ficou consubstanciado que o usuário provedor das plataformas de compartilhamento 

não possui a mesma estrutura profissional que os fornecedores do modelo econômico clássico. 

                                                 
345 MARTINS, João Victor Ruiz; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira, op. cit., p. 13. 
346 MIRAGEM, Bruno; MARQUES, Claudia L, op. cit. 
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Como não seria diferente, o mesmo ocorre com os encargos legais, vez que não aparenta ser 

razoável que aqueles suportem o mesmo peso legal impostos para o exercício das atividades 

profissionais no modelo de consumo tradicional. 

Isso gera externalidades práticas que podem ser consideradas positivas para os 

consumidores, pela pratica de preços mais baixos por exemplo, mas que também podem ser 

negativas para os fornecedores tradicionais que passaram a atuar no mercado com uma nova 

concorrência que, embora na maioria das vezes forneçam o mesmo produto/serviço, o fazem 

de modo mais ágil, mais barato e, ao utilizar-se de recursos tecnológicos, possuem menor custo 

de transação e ainda despertando uma sensação de maior prestação nos consumidores.  

Os efeitos positivos não são percebidos apenas pelos usuários que usam as plataformas 

como destinatários finais, mas também pelos próprios fornecedores provedores, como 

novamente pode-se observar com o caso da Uber em que os motoristas estão aproveitando a 

flexibilidade que a economia do compartilhamento oferece prestando serviço por meio período, 

ou quando está se locomovendo para o trabalho, variando suas horas semana a semana 

significadamente347.  

Nesse âmbito, é de se observar que a economia do compartilhamento cresce em 

proporções geométricas que aparenta ter conquistado permanente no mercado, provocando 

distorções entre o limite entre pessoa e comercial, ameaçando os mercados e modelos 

regulatórios existentes e se tornando componente cada vez mais importante de nossos negócios 

e estilos de vida348. 

Para tanto, configura-se momento propício para os reguladores se posicionarem com o 

azo de acompanhar os avanços tecnológicos, evitando o cerceamento da inovação ou, mesmo a 

longo prazo, a própria obsolescência da lei ao mesmo tempo que resguarde o direito aos 

cidadãos. 

É visível que as empresas de compartilhamento, em um primeiro momento, 

conseguiram safar-se de muitos dos requisitos de licenciamento específicos e regras de saúde e 

segurança que os provedores tradicionais são submetidos, de modo que mediante a inexistência 

de reforma regulatória, muitas plataformas de compartilhamento violavam as normas locais349.  

                                                 
347 JOHAL, Sunil; ZON, Noah, op. cit., p. 17. 
348 PWC, Pricewaterhouse Coopers. Outlook for the sharing economy in the uk 2016. London, 2016. Disponivel 

em: 

https://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/collisions/sharingeconomy/outlook-for-the-sharing-economy-in-the-

uk-2016.html Acesso em: 16 maio 2018. 
349 KATZ, Vanessa, op. cit., p. 20. 
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Nesse sentido, algumas jurisdições tentaram banir determinadas plataformas, outros já 

concederam licenças experimentais para certas plataformas antes de emitir regras formais, e 

muitas cidades aprovaram legislação específicos para abarcar as plataformas350. 

Como reflexo das controvérsias ocasionadas, instaurou-se um esforço regulatório 

adotado por algumas cidades, mas ainda é muito cedo para saber se surtiram efeitos positivos. 

Opostamente, outras cidades e Estados escolheram aplicar leis já existentes no sentido de 

proibir as empresas de economia do compartilhamento, ao invés de rever os códigos locais para 

acomoda-las. De todo modo, alguns governos nacionais e locais, especialmente nos Estados 

Unidos, as plataformas de compartilhamento foram alvos de cartas de cessar-e-ordens para 

desistirem, de multas e de processos judiciais351.  

Apesar dos esforços dispensados, as plataformas continuaram em livre desempenho, 

seja de modo ilegal, ignorando as ordens de cessar e desistir ou porque, mesmo sem reformas 

legislativas, operaram ilegalmente atuando nas brechas legais. Frente a isso, os reguladores não 

podem se omitir frente a economia do compartilhamento e, se quiserem evitar a cerceamento 

da inovação, ou mesmo a longo prazo, sua própria obsolescência, a melhor alternativa em vista 

é priorizar a legalização de plataformas de compartilhamento, seja com revisão das regras 

existentes ou a criação de novas leis352. 

Para os políticos reguladores tal momento abarca grande embate e pressão, pois, versa 

sobre a colisão de interesses de grupos econômicos de forte influência político-econômica, tais 

quais as grandes empresas organizadas no modelo tradicional. A reação dessas empresas 

tradicionais foi rápida e fortemente concentrada em todo o mundo para se opor as novas 

empresas surgidas sob a forma de economia do compartilhamento, pressionando o setor político 

na tentativa de coibir o desenvolvimento das mesmas com a promulgação de rígidas 

legislações353.   

Por outro lado, há a importância de acompanhar a inovação, assim como de agir em 

prol dos interesses mais amplos e difusos, no caso, os dos consumidores que são justamente os 

seus eleitores354. E é nesse sentido que funciona o lobby das empresas de compartilhamento que 

se utilizam da sua popularidade com os consumidores para obter a liberdade de operar de forma 

tão ampla quanto possível, sem interferência do governo355. 

                                                 
350 Ibid., p. 20. 
351 Ibid., p. 21-22. 
352 Ibid., p 22. 
353 JOHAL, Sunil; ZON, Noah, op. cit., p. 19. 
354 JOHAL, Sunil; ZON, Noah, op. cit., p. 19. 
355 RAUCH, Daniel E.; SCHLEICHER, David, op. cit., p. 1. 
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Um dos fortes argumentos pró regulação é justamente a defesa do melhor interesse dos 

consumidores, afinal, a regulação tem como finalidade proteger os consumidores das 

externalidades, concorrência inadequada, manipulação de preços, informação assimétrica, 

poder de barganha, e uma série de outras "falhas de mercado" percebidas356, contudo, esse 

argumento é controverso, pois colida com o fato dos mecanismos da economia do 

compartilhamento, via de regra, ampliarem o direito dos consumidores por si só.  

Destarte, a regulamentação se destinaria a proteger os consumidores, especialmente os 

mais vulneráveis, vítimas da assimetria de informação em relação as empresas que detêm maior 

vantagem informacional. Porém, para os críticos, tal regulamentação laboraria em favor dos 

interesses das empresas tradicionais eliminando a concorrência. Muitos economistas são 

inteiramente simpáticos à ideia de que uma nova entrada, concorrência, e os avanços 

tecnológicos geram mais beneficiar os consumidores357. 

Todavia, para outra parte da doutrina uma regulamentação responsável da dinâmica 

envolta as plataformas de compartilhamento é uma necessidade e não uma opção. E isso pode 

ser visto por experiências regulatórias já iniciadas que podem servir  como base informativa 

para os futuros regulamentos358.  

Tratar-se-ia, pois, de uma regulação disruptiva, já que a regra existente, adaptada para a 

relação jurídica estabelecida entre dois participantes, não possui aplicação direta as 

necessidades da relação havida entre três participantes, assim como os modelos existentes de 

responsabilidade intermediária consagrado pelo próprio CDC, possui estruturação viável a 

mensurar a responsabilidade da plataforma de compartilhamento359. 

Para tanto, é imprescindível que a regulação compreenda a economia do 

compartilhamento como uma inovação como de fato é, vez que não é razoável que se pretenda 

aplicar ao novo modelo de negócio os preceitos legais apropriado apenas para as práticas 

comerciais tradicionais de que se assemelham360. 

Apesar do principal argumento em prol da regulação ser a necessidade de proteção aos 

consumidores no suprimento de lacunas do mercado, alguns especialista observaram a partir de 

analise empíricas da regulações já vigentes que tais leis não surtiam o fim pretendido ou não 

possuíam verdadeira relevância na dinâmica da economia do compartilhamento, opostamente, 

chegaram à conclusão que, na maioria das vezes, existem um conjunto de elementos que 

                                                 
356 KOOPMAN, Christopher; MITCHELL, Matthew; THIERER, Adam, op. cit., p. 5. 
357 EINAV, Liran; FARRONATO, Chiara; LEVIN, Jonathan, op. cit., p. 14. 
358 KATZ, Vanessa, op. cit., p. 61. 
359 Ibid., p. 19. 
360 SILVA, Raphael Andrade; PAIVA, Matheus Silva de; DINIX, Gustavo Saad, op. cit., p. 14. 
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parecem ser melhor habilitado ao invés da própria regulação361 e sobre esse aspecto que melhor 

se debruçará o tópico subsequente. 

4.5.2. Economia do compartilhamento e os mecanismos de autorregulação  

 

As plataformas de compartilhamento, por ser modalidade substancialmente diversa do 

modelo tradicional, não possuem norma reguladora especifica, nem se enquadra perfeitamente 

aos quadros regulatórios existentes e, em alguns casos, até enfrentam a insegurança 

proporcionada por lacunas ou ambiguidades na lei. Frente a isso, muitas plataformas têm 

defendido fortemente novas regras especificadas para disciplinar tal modalidade de consumo 

que não necessariamente relacionadas à regulação362.  

Quem se opõe a regulamentação aduz que outros elementos também devem ser levados 

em consideração no debate a esse despeito. Vários são os argumentos suscitados conexos com 

questões que suscitam a desconfiança da eficiência da regulação estatal, como o crescente 

distanciamento entre legislação e realidade; as dificuldades em aplicar os programas dos 

Estados; e a relativização de público e privado caraterísticos dos Estados contemporâneos363. 

Um dos elementos a ser considerado trata-se do denominado “captura regulamentar” 

que consiste na influência desempenhada pelas empresas detentoras de poderio econômico 

sobre os políticos reguladores em troca da percepção de vantagens, em que o dinheiro e votos 

privados que a indústrias podem fornecer aos políticos através de subornos em dinheiro ou 

doações de campanha é fato corrente e notório em todo mundo364. 

Inclusive, destaca-se que a superioridade organizacional e informacional coloca as 

empresas tradicionais em situação de vantagem em relação não só ao consumidor, mas também 

aos regulares que tem interesse no domínio informacional pertencentes as empresas o que, 

inclusive, torna-se moeda de troca em relação a influência reguladora desejada, assim, não raras 

vezes, empresas economicamente influentes acabam por "capturar" o sistema regulatório que 

deveria constrangê-los 365. 

Nesse sentindo, o enfoque argumentativo é que os reguladores, na maior parte das vezes, 

não atuam em nome do interesse público e difuso dos consumidores, mas como árbitro para 

                                                 
361 RANCHORDÁS, Sofa. Does sharing mean caring? Regulating innovation in the sharing economy. Minnesota 

Journal of Law, Science and Technology, Minnesota, v. 16, 2015, p. 413-476. 
361 SILVA, Raphael Andrade; PAIVA, Matheus Silva de; DINIX, Gustavo Saad, op. cit., p. 13. 
362 KATZ, Vanessa, op. cit., p. 11. 
363 FARIAS, José Eduardo, op. cit., p. 15.  
364 KOOPMAN, Christopher; MITCHELL, Matthew; THIERER, Adam, op. cit., p. 8. 
365 KOOPMAN, Christopher; MITCHELL, Matthew; THIERER, Adam, op. cit., p. 8-9. 
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satisfazer grupos de interesses. Nessa dinâmica, as empresas saem em vantagem, enquanto os 

consumidores acabam arcando com os custos no final, assim, a regulação finda por prejudicar 

o consumidor366. De tal modo, os argumentos de que as propostas de regulação da economia do 

compartilhamento têm como principal objetivo proteger os consumidores devem ser 

considerados com ceticismo367. 

Nesses termos, observa-se que, ao invés de destinarem esforços para conceber novas 

formas de criar valor, os empreendedores preocupam-se em manter esses privilégios 

regulamentares, criando barreiras à inovação e empreendedorismo, além de reforçar o total 

desinteresse em resguardar os interesses difusos dos consumidores368. 

Ademais, o excesso de regulamentação específica poderia inibir a formação de um 

ambiente seguro para inovação que afugente os agentes econômicos, mediante a temeridade 

em saber se os novos modelos de negócios serão aceitos pelos reguladores ou, em caso de 

aceitação, se os seus modelos de negócios não serão alvos de constantes revisões legislativas 

ou judiciais a respeito desses modelos369. 

Em via de consequência, argumenta-se também que frequentemente a regulamentação 

poderia minar a concorrência, através da limitação da entrada de novos concorrentes com 

homogeneização de preço e da qualidade do produto/serviço. Assim, isoladas da concorrência 

de novos operadores, as empresas tradicionais podem exercer um monopólio ou poder de 

precificação. Com efeito, algumas consequências são geradas como a alta de preço, diminuição 

de oferta e os serviços tendendo a ser de menor qualidade e alheios a modernização, tudo isso 

em detrimento do bem-estar do consumidor e em prol do lucro do produtor consolidado370. 

Revela-se, assim, uma relação simbiótica de interesses recíprocos entre reguladores e 

setor privado, no qual os reguladores fornecem barreiras ao novo modelo de negócio em troca 

em troca de recursos e apoio político. Contudo, como não poderia ser diferente, a economia do 

compartilhamento vem subvertendo tais barreiras, pois as plataformas atuam reiteradamente 

ignorando as limitações regulamentares e vem ampliando cada vez mais sua rede de usuários371. 

De outro modo, para garantir sua plena sobrevivência naquele mercado, algumas 

plataformas são flexíveis em amoldar seus modelos de negócios as particularidades legais de 

cidades e estados, preocupando-se com a opinião pública se elidindo das críticas de que estaria 
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atuando a margem da legalidade e, por isso, sofrer as consequências legais ou rejeição da 

comunidade. 

Esse foi o caso do Airbnb e sua atuação em alguns locais do Estados Unidos em que, 

proativamente, a plataforma passou a agir no sentido de ajudar aos legisladores a elaborar ou 

ajustar a legislação, deixando bem claro aos seus usuários que nesses locais os anfitriões estão 

sujeitos as leis locais. Uma das iniciativas foi a cobrança direta do imposto incidente sobre 

serviços hoteleiros dos usuários anfitriões em nome das autoridades, aplicada em cidades como 

Washington e São Francisco, que recebem diretamente da plataforma os fundos coletados, em 

um nítido sinal de equiparação jurídica e dinâmica na qual todos saem ganhando, embora 

nenhuma legislação tenha sido necessária para tanto372. 

Assim, quem se opõe a regulamentação aduz que não se pode olvidar que os mercados 

são dinâmicos e, mediante o cenário no qual inexistam proteções legais aos consumidores, 

chega-se à conclusão de que o próprio mercado se encarregaria em providenciar mecanismos e 

instrumentos de proteção ao consumidor373.  

Nesse pórtico, uma regulação iria na contramão dos pensamentos capitalistas mais 

liberais, pois representa a interferência do Estado no mercado econômico contradizendo 

completamente a lógica liberal capitalista. A tendência é que a própria economia de mercado 

sofra novas mutações e com isso novos problemas jurídicos também surgirão, nesse sentido, 

surge o questionamento se um novo marco regulatório iria acompanhar essas novas expressões 

de relação jurídica ou, além disso, se o mesmo já não nasceria fadado a obsolescência. 

Do mesmo modo, importante considerar que a economia do compartilhamento passou 

a integrar o mercado e, mesmo sem a existência de nenhuma regulamentação especifica, vem 

conquistando e fidelizando novos consumidores, o que demonstra a confiabilidade despertada 

nos mesmos. De modo tal,  a própria necessidade de regulação é posta em xeque, já que 

preocupações que ensejavam demasiada regulação não são mais relevantes no novo modelo de 

negócio374.  

Essa confiabilidade decorre dos mecanismos disponibilizados pelas plataformas que 

possibilitam, a grosso modo, a avaliações da qualidade de bens e serviços e da reputação das 

empresas ou indivíduos provedores, que diminuem a incerteza e se demonstram eficientes de 
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06013/2016/DF/COGUN/SEAE/MF. Fev/2016, op. cit. 



115 

 

proteção ao consumidor, muitas vezes, até mais do que as leis e políticas implantadas pelo poder 

público375
. 

A supramencionada cobrança direta de impostos sem a interferência das autoridades 

pelo Airbnb também é uma expressão desses mecanismos e consiste em uma espécie de 

cooperação em que, apesar das pressões desempenhadas pelas autoridades, é operada 

livremente pela plataforma376.   

Nesse cenário, espécies de proteções não-jurídicas se insurgiram em um nítido 

processo autorregulatório com iniciativas que já são preliminarmente praticadas pelas 

plataformas de compartilhamento. Exemplos disso é a própria vigência de novos modelos 

contratuais como de termos de uso, a ampliação de garantias aos consumidores contra a má 

prestação de bens/serviços e, nesses casos, com a criação de espécies de seguros próprios das 

plataformas instituídos para auxiliar seus consumidores377.  

Na perspectiva do consumidor, tem-se que os mecanismos também despertam uma 

sensação de segurança, pois ao possibilitar a forma de pagamento por meio de cartão de crédito, 

através de um clique no aplicativo, permite-se que o usuário não fique transitando com dinheiro 

físico e que não perca tempo pagando ou recebendo troco. Além do mais, as plataformas 

divulgam as informações relacionadas ao usuário provedor, necessários para que o consumidor 

tenha prévio contato com mesmo, o que passa uma sensação de segurança, ainda mais se o 

serviço for prestado em cidades mais violentas, como comumente o é no Brasil378. 

No mais, o sistema de classificação que possibilita que os consumidores embasem sua 

escolha por determinada empresa a partir da reputação aferida por outros consumidores e, como 

naturalmente ocorre na livre concorrência, as plataformas acabam tratando melhor seus 

consumidores para não os perder379. Dá-se assim a relevância dos mecanismos de reputação e 

dos feedbacks anônimos. 

Nesses termos, aparentemente, a proteção ao direito do consumidor se dá mais 

incisivamente pelos mecanismos propiciados pelas inovações tecnológicas dos que pela própria 

regulação especifica vigente, vez que aqueles oferecem uma gama expandida de produtos e 
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serviços, disponibilizam mais aos consumidores e estabelecem fortes incentivos de reputação 

para as empresas melhorarem o nível de serviço fornecido380. 

 Considera-se também que, de fato, a aplicação de regulações defasadas ou 

aparentemente inócuas, podem surtir efeitos contraproducentes inibindo o livre 

desenvolvimento da economia do compartilhamento podendo representar, por fim, em mais 

uma forma de boicotar o melhor interesse do consumidor. Nesses termos, também justificados 

pela garantia do melhor interesse do consumidor, que apoiadores tendem a suportar a 

autorregulação definida pelo próprio mercado. 

Ressalte-se, pois, que desregulamentar é diferente de autorregular, vez que aquela é a 

total inexistência de regras delimitadoras de uma atividade, enquanto essa trata-se de um 

processo em que grupos de empresas de um determinado setor que concordam em agir de 

maneira prescrita, de acordo com um conjunto de regras ou princípios, em que a participação 

de empresas nos grupos é geralmente voluntária, mas também pode ser legalmente exigida381. 

Cientes que a regulação da economia do compartilhamento é um ajuste desafiador dada 

a velocidade com que as interações sociais mudam, as limitações das modelos regulatórios, e 

os aspectos políticos e culturais que a influenciam, contudo, a regulação se demonstra como 

melhor opção para enfrentar a complexidade envolvida no tema, especialmente em comparação 

à total desregulamentação, conforme será a seguir demonstrado. A regulação, assim, é um 

complexo problema sem uma solução fácil382. 

 

4.5.3 Influências à regulação específica da economia do compartilhamento 

 

A redução do custo de obter informações e as facilidades de seu acesso 

possibilitado pelas inovações tecnológicas endereçaram novas questões acerca da proteção dos 

direitos dos consumidores, ensejando o debate para eleger a melhor maneira de lidar com as 

questões envolvidas e, mais concretamente, a melhor forma de regular as interações havidas na 

economia do compartilhamento. 

Para muitos a saída é aplicação extensiva de regras pré-existentes para abarcar as 

plataformas de economia do compartilhamento, uns acreditam que desregulamentar é a melhor 

alternativa, outros sugerem a criação de esquemas de autorregulação383, enquanto a grande 
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maioria apoia uma regulação própria que consiga extrair o melhor a economia do 

compartilhamento tem a oferecer, especialmente no que pertence aos direitos do consumidor. 

Primordialmente, deve-se considerar que o presente debate não se limita à análise 

maniqueísta entre a influência desempenhada por empresas tradicionais e a ameaça provocada 

às plataformas de compartilhamento, já que as empresas startups proprietárias das plataformas 

de compartilhamento, via de regra, também são grandes empresas detentoras de significativo 

poder econômico e, assim como as empresas tradicionais, também querem manter seu lugar no 

mercado visando os lucros gerados384.    

Para além disso, a verdadeira problemática discutida refere-se a um já conhecido dilema 

enfrentado pelos governos, qual seja a necessidade de equilibrar os incentivo das inovações 

tecnológicas, em virtude dos inúmeros benefícios gerados, inclusive aos consumidores, ao 

passo que também deve resguardar os direitos dos mesmos, garantindo que estejam respaldados 

por uma estrutura regulatória que confira uma política clara, estável e igualitária que garanta 

um nível adequado de segurança em todas as esferas, seja tributária, previdenciária e, 

especialmente, na defesa do consumidor385.  

Nesse sentido, o debate regulatório não deve ser reduzido em averiguar se a economia 

do compartilhamento é positiva ou negativa, pois, como inerente a dinâmica capitalista, tem 

seus efeitos positivos para uns e negativos para outros. Opostamente, a economia do 

compartilhamento já demonstrou que está incrustada na nossa sociedade e que continuará 

gerando seus efeitos jurídicos. Racionalmente, para elaborar políticas que realmente sejam de 

interesse público, os governos precisam ultrapassar tais questões e considerar os vários 

interesses em questão e como eles serão afetados386.  

Partindo desses pressupostos, deve-se definir qual o tamanho ideal da regulamentação, 

considerando se uma regulação mais restritiva não acabaria impactando na desenvoltura das 

plataformas ou inibindo a formação de um ambiente propicio à inovação. Assim, deve-se 

observar se uma regulação excessiva poderia engessar uma plataforma como a Uber, gerando 

a diminuição na oferta de carros disponíveis que culminaria no aumento dos preços das corridas 

e na diminuição do excedente do consumidor387. 

                                                 
384 RANCHORDÁS, Sofa, op. cit., p. 413-476. 
385 ARRIBAS, Gracia Vara; STEIBLE, Bettina; DE BONDT, Anthony, op. cit., p. 68. 
386 JOHAL, Sunil; ZON, Noah, op. cit., p. 13. 
387 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Acompanhamento Econômico. Nota Técnica nº 
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A saída para tal conflito consiste em averiguar qual o tipo de regulação seria a mais 

adequada: a autorregulação promovida pelas próprias plataformas ou a regulação 

desempenhada pelo poder público. 

Muitos argumentam que a autorregulação é o grande diferencial das plataformas de 

compartilhamento, posto que o afrouxamento das regulações tradicionais provoca maior bem-

estar aos consumidores do que a regulação vigente. Portanto, é correto afirmar que uma 

legislação fechada em si mesma, seja ela de qualquer natureza, estará indubitavelmente fadada 

à inaptidão para disciplinar o modo em que se adequam os fatos sociais e econômicos marcados 

pelas incertezas trazidas pela inovação como é na economia do compartilhamento388. 

Efetivamente, a intervenção estatal pode parecer desencorajar a inovação com a 

imposição de pesados ônus aos agentes econômicos389. Por outro lado, a total inexistência de 

normas disciplinadoras pode implicar na negligência de outros valores também tutelados pelo 

ordenamento jurídico. Nesse sentido, a regulação governamental, também caracterizada por ser 

de cima para baixo, propõe-se a maximizar o bem-estar social ao intervir nas deficiências de 

mercado e, assim, promover maior segurança nas transações390. 

Para resolver tal problemática, primeiro, importa definir qual o papel que os governos 

precisam desempenhar nestes mercados, mensurando os interesses políticos e culturais, bem 

como incentivando uma regulamentação com abordagens modernas391. Assim, os governos 

poderão estabelecer uma estrutura operacional estratégica que sirva como base para tomar 

decisões políticas específicas, avaliar essas decisões e fazer ajustes no meio do curso392. 

Há quem afirme também que os interessados em regular a economia do 

compartilhamento, devem enfrentá-la não como algo que se deve regulamentar por 

regulamentar, mas encara-la refletindo como será a expressão de economia do 

compartilhamento que querem conceber. Após isso, todos interessados poderão desenvolver 

uma estratégia proativa para atingir a expressão economia do compartilhamento desejada393.  

Acredita-se que tais medidas se complementam, pois, o primeiro para melhor enfrentar 

a questão da regulação na economia do compartilhamento deve-se planejar o cenário que se 

pretende obter holisticamente. Nesses termos a regulamentação pelo estado não precisa ser 

                                                 
388 SILVA, Raphael Andrade; PAIVA, Matheus Silva de; DINIX, Gustavo Saad, op. cit., p. 20. 
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392 Ibid., p. 22. 
393 VAN DEN STEENHOVEN, Joeri et al., op. cit., p. 13. 



119 

 

necessariamente verticalizada, de cima para baixo, podendo muito bem ser fruto de um diálogo 

entre os mecanismos das plataformas e as leis.  

Como visto, a criação de um marco regulatório aparenta ser a medida mais acertada a 

compor a problemática, porém, no âmbito da economia do compartilhamento, conceber essa 

regulação apenas pelas mãos do Poder Público trata-se de grande incoerência, pois, além de 

desvirtuar a própria livre iniciativa e, corre-se o risco de comprometer todos os avanços obtidas 

pela economia do compartilhamento no sentido de conferir efetividade aos princípios 

estruturantes e às finalidades da ordem econômica brasileira, especialmente, a relativa a 

proteção do consumidor394. 

Vislumbra-se que adotar respostas regulatórias mais inteligentes consiste na 

alternativa mais plausível, pois, além de ser capaz de suprir questões estruturais de modo 

pormenorizado, ainda atende a urgente necessidade de repensar o modo que os governos 

pensam a regulação. A maioria dessas questões é anterior à economia do compartilhamento e 

resulta de um longo processo de criação de regras para reger o mercado econômico, mas que 

consistem em regulamentos inócuos e defasados395. 

Essa regulação mais inteligente consistiria em criar leis mais eficazes na gestão de 

tecnologias e de dados, por exemplo, matéria sobre qual, inclusive, as empresas de economia 

do compartilhamento possuem grande domínio e que não deveria ser alheio aos governos. Os 

governos devem acompanhar a marcha mundial aproximando-se mais das tecnologias e 

modernizando seus institutos a fim de também dispor de dados de maneira inteligente para criar 

mais valor público gerando menos custos396. E um começo para isso seria utilizar-se dos 

mecanismos instituídos pela própria economia do compartilhamento.  

Nesse contexto, os juristas são postos a encarar de frente o desafio de acompanhar os 

fenômenos impostos pelas inovações tecnológicas de modo a maximizar as oportunidades 

ofertadas lançando um olhar que se sobreponha aos institutos tradicionalmente consolidados397. 

As plataformas de compartilhamento são vistas positivamente por considerar-se que 

ampliaram os direitos dos consumidores, mas, como é intrínseco a toda relação de consumo, 

também podem gerar riscos aos mesmos. Destaque-se que os problemas de proteção aos 

consumidores apresentados pelas plataformas são novos, de outras naturezas, e por isso também 

                                                 
394 PINTARELLI, Camila Külh. As bases constitucionais da economia do compartilhamento no Brasil. 2017. Tese 
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demandam novas abordagens que não àquelas cabíveis aos prestadores de serviços tradicionais, 

até por que os riscos gerados não são considerados extremados ou inaceitáveis398. 

Nesses termos, a regulação da economia do compartilhamento com seus padrões 

técnicos e econômicos e regras gerais pode ser perfeitamente definida pelo Estado, porém, essa 

regulação estaria limitada ao estabelecimento de regras gerais editadas à luz constitucional e 

deveria conversar com a autorregulação promovida pelas próprias plataformas de 

compartilhamento399. 

Indo um pouco mais além, algumas medidas que podem ser adotadas pelos legisladores 

com o supedâneo de equalizar os ônus da regulação, e ainda usufruir dos benefícios da 

inovação, podem ser tomadas como: adotar esquemas regulatórios diferenciados para os 

usuários provedores ante a sua anterior inexistência, designar os limites da responsabilidade 

intermediária das plataformas estabelecendo deveres às plataformas e provedores por danos 

causados a terceiros, dentro outros400. 

Uma preocupação também insurgente que acaba repercutindo negativamente nos 

interesses dos consumidores é a questão da concorrência, especialmente, entre plataformas de 

compartilhamento. Pois, além de desferir acurada atenção nas falhas de prestação de serviços 

aos consumidores, os reguladores devem ter cuidado para que o excesso de regulação não 

restrinja a concorrência entre plataformas afins401. 

Garantir o equilíbrio concorrencial entre as empresas do modelo tradicional e as 

plataformas de compartilhamento é assunto relevante, mas priorizar a equidade entre as próprias 

plataformas é medida que se faz necessária.  

Como dito, muitas empresas que comandam as plataformas de compartilhamento são 

detentoras de grande poder econômico e poder de influência, podendo muito bem utilizarem-se 

de medidas predatórios para inibir a entrada de outras plataformas de menor porte do mercado, 

como por exemplo, recrutar maior quantidade de usuários provedores oferecendo maiores 

vantagens402.  

Tomar as medidas adequadas para preservar um mercado competitivo pode, em última 

instancia, além de incentivar o surgimento de plataformas locais e de baixo custo a entrarem no 

mercado, pode também melhorar a capacidade de escolha do consumidor. Nesse sentido, os 

                                                 
398 KATZ, Vanessa, op. cit., p. 60-61. 
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401 Ibid., p. 56. 
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reguladores podem definir regras de combate preventivo a essas ameaças como a criação de 

incentivos fiscais ou outros subsídios para pequenas plataformas403.  

Ao decretar regras para proteger os consumidores, os reguladores devem proteger 

também os consumidores dos possíveis abusos do sistema de classificação, ante a retenção de 

dados dos usuários pelas plataformas. De um modo geral, as plataformas de compartilhamento 

mantêm sistemas de reputação dos seus usuários, mas além das externalidades positivas que há 

nisso, alguns abusos também podem ocorrer e a regulação não pode se omitir a tal questão. 

Um exemplo disso é o fato de algumas plataformas não permitirem que os usuários 

vejam sua própria pontuação de reputação, impedindo-os de descobrir e enfrentar abusos que 

possam ocorrer. Os legisladores devem, portanto, considerar a promulgação de regras que 

requeiram maior transparência, bem como proibir expressamente qualquer tipo de 

classificações discriminatórias404.  

Outra preocupação que precisa ser encarada é a questão da violação do direito à 

privacidade dos usuários, mediante a grande quantidade de dados de usuários que a plataformas 

dispõe e manuseiam, podendo até utiliza-las como moeda de troca para alguma transação. 

Como exposto, os dados pessoais dos indivíduos tem sido alvo de grande interesse no mercado 

e, embora as pessoas ainda não encarem a segurança de dados com a importância que merece, 

os efeitos negativos das reiteradas invasões de privacidades no tratamento de dados só serão 

mais efetivamente sentidos no futuro.  

Sabendo disso, os reguladores podem preventivamente instituir uma política de 

privacidade adaptada à nova realidade econômica. Isto é, que respeite as políticas de 

privacidade e manuseio de dados pelas plataformas, mas que assegure o direito dos usuários, 

criando disposições flexíveis que exijam que as plataformas não divulguem informações 

pessoais em situações que ameacem a segurança e a privacidade de usuários ou provedores405. 

A conclusão que se chega é que a instituição de um novo marco regulatório é medida 

que se impõe como meio de modernizar o ordenamento jurídico a fim de que acompanhe os 

avanços tecnológicos e reflita em novas e melhores opções na proteção aos direitos dos 

consumidores. Inobstante, necessário que se desenvolva um novo modelo regulatório que seja 

mais inteligente e que não crie barreiras inviabilizadoras ao modelo de operação da economia 

do compartilhamento. 
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404 Ibid., p. 56. 
405 Ibid., p. 50. 
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CONCLUSÕES 

 

A economia do compartilhamento é um novo modelo de negócio que dissociou o 

consumo da necessidade de aquisição da propriedade de bens e na formação de patrimônio 

individual, baseando-se no uso compartilhado das utilidades oferecidas por um mesmo bem. O 

presente estudo destina-se a observar como se dá a proteção do consumidor nas relações 

estabelecidas nessa nova dinâmica negocial a luz do ordenamento jurídico vigente, observando 

se há a necessidade de uma regulação jurídica específica. 

Porquanto, ao promover o rompimento de postulados clássicos do capitalismo que 

repercute, consequentemente, na insegurança na aplicação dos princípios e das normas no 

âmbito jurídico, por outro lado, a economia do compartilhamento também conferiu 

finalidade econômica a diversos bens considerados subutilizados ou descartáveis, 

contrapondo todo a dinâmica envolvida no processo de produção e distribuição das indústrias 

baseadas no modelo capitalista clássico de negócio.  

Destarte, a economia do compartilhamento não mudou os produtos ou serviços 

oferecidos, isto é, os objetos das relações de consumo, mas inovou quanto à forma como os 

mesmos são prestados, contudo, é nítida a observação do instituto da conexidade contratual, 

onde verifica-se um consumo de algo mediante espécie de contrapartida econômica, ensejando 

na aferição de um bem/produto pelo consumidor.  

Assim, diante as semelhanças existentes entre a economia do compartilhamento e a 

dinâmica inerente a clássica relação de consumo, natural se demonstra a intitulação das relações 

ocorridas na economia do compartilhamento como sendo relação de consumo, assim como a 

presença da figura do consumidor ensejando a consequente tutela dos seus interesses. 

Nesse pórtico, relevante se demonstrou perquirir o contexto socioeconômico que 

propiciou o surgimento da economia do compartilhamento, o qual o presente trabalho optou 

por relevar o protagonismo de dois fatores que se demonstraram importantes na delimitação 

dos contornos favoráveis ao surgimento e desenvolvimento do fenômeno estudado, sendo esses 

a saturação de uma sociedade de consumo em crise somada a um momento tecnológico 

revolucionário propício. Trouxe como contribuição teórica a categorização 

Porquanto, a sociedade pós-moderna de valores baseados na propriedade de 

bens/serviços com consumação frenética e fugaz que obedece a um ciclo de consumismo 

desmedido tendo em vista um inatingível ideal de felicidade, impulsionados pela crise 

econômica de 2008, fez emergir uma oportunidade para manter o acesso a bens, sem 

necessariamente adquirir sua propriedade, através da economia do compartilhamento. 
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Desse modo, cientes que momentos de crise são reconhecidamente oportunidades de 

reflexão, pois, no mínimo, revelam a insustentabilidade da forma como a sociedade econômica 

se organiza, essa nova modalidade econômica só foi possível graças a popularização e a 

disseminação em rede do compartilhamento de arquivos, viabilizados pelo avanço das TIC, 

que se tornou prática generalizada, especialmente entre os jovens, ao difundir o 

compartilhamento através da Internet. 

Nesse cenário favorável, o melhor aproveitamento de bens ociosos, com destinação 

econômica ou não, ganhou outra nuance e amplitude com a virtualização do mercado e as 

possibilidades trazidas pela Internet. As ligações através das redes fizeram com que interesses 

antes distantes se aproximassem através da conexão de pares, culminando na ampliação das 

liberdades dos agentes econômicos. 

O consumo compartilhado, a partir do uso da Internet, nitidamente apresenta benefícios 

econômicos, como a diminuição dos custos transacionais, maior eficiência e, por conseguinte, 

o aumento de lucros, mas, para além disso, a partir das características apresentadas, conclui-

se que os benefícios gerados pela economia do compartilhamento expandem-se sob várias 

perspectivas. 

Como ocorrido com as benesses contraídas pelo usuário provedor, quando possibilita 

que pessoas “comuns” passem a atuar no mercado de negócio em condições de paridade com 

grandes empresas e instituições consolidadas. Ou quando incentiva a máxima utilização dos 

benefícios que um bem/serviço pode proporcionar, conferindo valor econômico para bens 

ociosos ou subutilizados, gerando também benefícios ao proprietário daquele bem que 

adquiriu a possibilidade de auferir alguma renda, vivenciar alguma nova experiências, ou 

conhecer novas pessoas. 

No contexto do usuário consumidor, tem-se que a economia do compartilhamento 

também ampliou a gama de oferta de bens de consumo, o que, segundo a lógica capitalista 

de mercado, culmina na intensificação da concorrência entre fornecedores que tendem a 

melhorar suas práticas, impulsionando na diminuição dos preços, assim como a oferta de 

bens/serviços também tende a melhorar. 

Assim, pode-se afirmar que, de um modo geral, a economia do compartilhamento 

apresenta saldo positivo, seja por também proporcionar a reaproximação interpessoal, 

acompanhada por uma maior confiabilidade entregue pelos sistemas de avaliação,  e ainda, 

por oportunizar o acesso a bens/serviços de um modo mais vantajoso economicamente que, 

muitas vezes, eram inatingíveis na conjuntura de sociedade de consumo em massa.  
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Todavia, isso não elide as dificuldades esbarradas na internalização dessa nova 

modalidade econômica no nosso ordenamento jurídico na perspectiva de proteger os agentes 

de direitos que necessitam da tutela jurisdicional, nesse caso o consumidor. A primeira 

grande dissonância observada está no fato de que ao passo que na relação de consumo 

consagrada pelo CDC a relação é instituída entre dois agentes, na economia do 

compartilhamento a relação é estabelecida entre três polos e isso, de plano, já evidencia a 

dificuldade do CDC em efetivamente compor os conflitos porventura havidos na economia do 

compartilhamento. 

Contudo, indispensável se fez entender como a Constituição Federal protegeu o 

consumidor no seu arcabouço normativo, a partir de onde se extraiu que a proteção do 

consumidor recebeu uma dupla proteção constitucional, sendo categorizado como direito 

fundamental (art. 5, XXXII) e como princípio informador da ordem econômica (art. 170), isto 

é, consiste em um vetor para garantir a dignidade da pessoa humana. 

Além disso, a Constituição Federal, dotada da programaticidade que lhe é característica, 

também elencou a proteção do direito do consumidor como um direito a ser implementado pelo 

Estado que, inclusive, recebeu a obrigação de criar um código específico para a proteção dos 

direitos dos consumidores, conforme disposto no art. 48 da ADCT. 

Atendendo a esse mandamento constitucional, o CDC foi criado para conferir eficácia 

as normas constitucionais de eficácia limitada e, como trata-se da lei nacional vigente relativa 

a proteção dos consumidores no plano infraconstitucional, é com base nesse microssistema que 

pôde-se observar se nas relações jurídicas estabelecidas na economia do compartilhamento há 

relação de consumo e, nesse sentido, se enseja a proteção constitucional na defesa do 

consumidor aos usuários das plataformas de compartilhamento. 

Isso porque, para que efetivamente haja relação de consumo, necessário que os 

elementos caracterizadores estipulados pelo CDC estejam simultaneamente conformados, 

sendo esses o elemento subjetivo (consumidor e fornecedor), objetivo (prestação de um 

bem/serviço) e o nexo de causalidade entre ambos elementos. Como visto, após conhecidas as 

conceituações de tais elementos conforme dispõem a doutrina e jurisprudência, e quando 

aplicadas a dinâmica da economia do compartilhamento, pode-se chegar as conclusões que 

seguem.  

Lançando olhar sobre o usuário que utiliza o bem/serviço através da plataforma de 

compartilhamento, pôde-se concluir que, a partir de uma interpretação extensiva do próprio 

CDC, o mesmo pode ser classificado como consumidor, pois, apesar de nem sempre adquirir 

um bem/serviço como destinatário final de acordo com os padrões da corrente finalística, 
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notadamente a mais aceita, via de regra, os usuários das plataformas se utilizam de 

bens/serviços compartilhados como destinatários fáticos, além de que ocupam situação de 

maior vulnerabilidade. 

Destarte, apesar do critério da vulnerabilidade ser utilizado como exceção pelos nossos 

tribunais pátrios na aferição da configuração da figura do consumidor, entende-se que na 

economia do compartilhamento tal critério deve ganhar acentuado relevo ante a nítida situação 

de superioridade da plataforma em relação ao seu usuário consumidor, especialmente, no 

aspecto tecnológico-informacional.   

Em seguida, mesmo com essas considerações, tal usuário não for enquadrado como 

consumidor nos termos do CDC, deve-se mergulhar no que dispõe o art. 29 desse mesmo 

microssistema, cuja determinação equipara aos consumidores todas as pessoas, determináveis 

ou não, expostas às práticas previstas no código acerca do mercado de consumo. 

Assim, por mais que o CDC não disponha literalmente sobre as práticas de consumo na 

economia do compartilhamento, ela protege os consumidores sujeitos a práticas abusivas no 

mercado de consumo, universo no qual a economia do compartilhamento certamente faz parte, 

mas que como sabido ainda tem recente expressão. 

Passando a análise para as plataformas de compartilhamento, nitidamente, é possível 

observar sua adequação na tipicidade de fornecedor do CDC, contudo, deve-se pormenorizar 

qual a natureza jurídica do serviço prestado, pois, isso é determinante na configuração da 

problemática constituída. 

Isso porque, segundo o que designa as próprias plataformas, essas são empresas de 

tecnologia que desempenham atividade de criação, manutenção e garantia de um ambiente 

virtual capaz de intermediar a conexão entre demanda e oferta, de um modo mais rápido, barato 

e sem entraves.  

Desse modo, as plataformas não prestam os serviços diretamente, sendo supostamente 

essa atribuição dos usuários provedores que, segundo o que argumentam as plataformas, 

deveriam ser responsabilizados pelos eventuais danos causados aos consumidores ocasionados 

na constância da prestação do bem/serviço, já que não teriam contribuído diretamente para a 

realização do dano. 

Levando à análise do usuário provedor, conclui-se que tal figura possui natureza híbrida, 

pois tanto atua como uma espécie de consumidor da plataforma, utilizando-a para encontrar 

uma outra pessoa que tenha interesse no bem/serviço que está prestando, como também age 

provendo a prestação de um bem/serviço aos usuários diretamente.  
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Assim, instaura-se uma grande imprecisão na classificação de tal agente econômico nos 

termos trazidos pelo CDC, pois tal usuário não se enquadra perfeitamente na figura de 

consumidor, já que presta um serviço e não pode se isentar das responsabilidades que lhes são 

implícitas, assim como não se vislumbra razoável recair a mesma responsabilização equivalente 

a prestador baseado no modelo de consumo tradicional. 

Isto, pois, os agentes de direitos ora analisados, via de regra, são pessoas físicas que não 

tem a expertise das empresas ou não atuam na plataforma profissionalmente e, sobretudo porque 

ocupam também posição de vulnerabilidade em relação a plataforma de compartilhamento, em 

mesmo grau do que os usuários que usufruem dos seus bens/serviços prestados.     

Nesse cenário, constata-se haver uma grande lacuna no nosso ordenamento jurídico, em 

virtude da inexistência de instituto capaz de conformar a dupla necessidade do agente de direito 

estudado deflagrando como problemática em detectar os limites desses direitos e deveres 

insurgentes, bem como de saber qual instrumento jurídico mais adequado para regê-lo. 

Nesse ponto, também se conclui que na relação da economia do compartilhamento 

também há duplo elemento objetivo, pois há uma prestação de serviço fornecido pela 

plataforma e outro bem/serviço provido pelo usuário provedor intermediado pela plataforma. 

De tal modo, revela-se uma relevante inadequação entre o CDC e a dinâmica presente na 

economia do compartilhamento, já que diante de uma situação de litígio não reta claramente 

delimitado quem deve figurar no polo passivo, a plataforma de compartilhamento que propiciou 

o encontro entre os usuários ou o usuário que prestou o serviço. 

Pelo exposto, a partir de uma interpretação extensiva, conclui-se que os usuários 

consumidores podem ser considerados consumidores em relação a plataforma, essa que atua na 

capacidade de fornecedora, havendo, em alguma medida, a existência de relação jurídica. 

Porém, constata-se que, nas relações estabelecidas diretamente entre os usuário consumidor e 

provedor há uma limitação do CDC em definir e tutelar os interesses dos usuários envolvidos, 

o que é completamente compreensível, pois, as disposições do microssistema consumerista 

foram concebidas para amparar uma relação bilateral.  

A despeito disso, constata-se que a economia do compartilhamento encontra respaldo 

na Constituição Federal em virtude da tutela ao próprio direito do consumidor, amplamente 

consagrado na Carta Maior, já que o consumidor do comercio online é o mesmo consumidor 

do modelo capitalista de consumo clássico que migrou para um novo meio e modo de consumir. 

Agora, o consumidor passou a atuar em um cenário virtualizado, com a relativização de tempo 

e espaço, porém, continua reclamando, para todos os efeitos, no mínimo, a mesma proteção 

jurídica do que a destinada para os consumidores dos mercados tradicionais. 
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Observa-se que os avanços tecnológicos provocaram profundas alterações na sociedade 

e, por via de consequência, nas relações jurídicas, porém, o arcabouço normativo encontra 

intensa dificuldade em acompanhar essas mudanças, se tornando insuficiente e inepto para 

proteger os consumidores efetivamente. E é nesse contexto que a Constituição esbarra no 

relevante desafio de adaptar-se para suprir as novas demandas surgidas. 

Contudo, as lacunas existentes podem repercutir negativamente na esfera do próprio 

consumidor, pois, mediante a inexistência de norma jurídica efetivamente protetiva em pretenso 

caso de ofensa a direitos, tem-se o seguinte cenário: sobre a plataforma não recai precisamente 

a responsabilização em razão de prestação de serviço de intermediação em ambiente virtual, ao 

passo que o usuário fornecedor não detém a mesma envergadura técnica e econômica que a 

plataforma e, via de regra, possui a mesmo status de sujeição e vulnerabilidade que o 

consumidor. 

Como visto, conclui-se que o CDC não se revela como sistema normativo suficiente 

para reger as relações havidas na economia do compartilhamento. Opostamente, para suprir o 

mandamento constitucional demonstra-se adequado uma reformulação normativa, tendo em 

vista atingir o mesmo fim para o qual o CDC foi criado, qual seja garantir a defesa dos direitos 

dos consumidores.  

Porém, tal processo não pode olvidar os direitos básicos que já foram alcançados 

através de duras penas, mas sim, deve ir além, de modo a construir um direito adaptado à 

nova economia globalização e com conexões digitais.  

Pelo exposto, em que pese o direito ainda não possuir respostas bem definidas para 

as demandas que porventura surgidas nas relações jurídicas realizadas na dinâmica da 

economia do compartilhamento, inserida na transnacionalização dos mercados, de acordo 

com o explicitado nesse trabalho dissertativo, o melhor meio para amparar o usuário dessa 

modalidade econômica de compartilhamento consiste na instituição de um marco regulatório 

inteligente destinado propriamente a suprir as particularidades da economia do 

compartilhamento, capaz de equalizar os direitos dos consumidores com os interesses das 

plataformas manterem seu pleno desenvolvimento. 

Almeja-se, assim, um ambiente regulatório adaptado para a economia do 

compartilhamento, apoiado nas inovações e no empreendedorismo que confira estabilidade 

suficientemente tanto para a inovações e os empreendedores, como para os consumidores, 

conferindo apropriada proteção para eventuais externalidades negativas geradas pelas 

inovadoras plataformas. 
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Não se olvide que, porém, tal marco regulatório trata-se de um grande desafio para o 

direito pois é, sobretudo é um chamado para abraçar as inovações tecnológicas e aponta para 

uma urgente necessidade de desenvolvimento político e científico da área, a fim de que os 

tomadores de decisões não somente apliquem cegamente modelos regulatórios concebidos sob 

premissas obsoletas.  

Reconhece-se, porém, a relevância e os efeitos positivos que os mecanismos surtiram 

na esfera do consumidor, motivo pelo qual positivo seria se os avanços gerados na esfera dos 

direitos dos consumidores oportunizados pelas tecnologias pudessem ser internalizados no 

nosso ordenamento jurídico. 

De tal modo, a economia do compartilhamento sinaliza para o Estado e outras partes 

interessadas não só pensarem como algo para se responder reativamente em virtude do seu 

meteórico surgimento e dos efeitos gerados, mas concebê-la tendo em vista definir qual a 

melhor forma de aproveitamento que a economia do compartilhamento pode oferecer a todos.  

É fato que não há uma solução única para um problema complexo como o pautado que, 

de pronto esbarra em compreender toda dinâmica inerente a economia do compartilhamento, 

porém, o que não se pode negar, é que para compreender tamanha complexidade todos os atores 

envolvidos nessa nova modalidade econômica devem se empenhar a pensar que tipo de 

economia do compartilhamento a sociedade quer ter. 

Imprime-se que a economia do compartilhamento possui um grande potencial na 

persecução de soluções inovadoras para problemas locais mais prementes, como consiste na 

influência da Uber na questão da mobilidade urbana do Brasil. Nesses termos, se bem planejada 

e destinada, as iniciativas de economia do compartilhamento podem proporcionar diversos 

benefícios a favor da sociedade.  

Por fim, deve-se ressalvar que esse trabalho tem como limitação a investigação a fundo 

de qual seria a relação jurídica estabelecida entre o usuário provedor e a plataforma de 

compartilhamento ante a necessidade de envolvimento de outras áreas jurídicas, 

principalmente, como o Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, tendo em vista as novas 

eminentes relações instituídas, cuja análise jurídica excede os limites objetivos do presente 

trabalho.  

Ao longo da pesquisa pode-se observar também que as plataformas de economia de 

compartilhamento apresentam muitos pontos de confluência com o comércio online, em que se 

pode inclusive afirmar que a economia do compartilhamento é espécie pertencente ao gênero 

comercio online. Porém, como o trabalho limitou-se a compreender a proteção do consumidor 

na nova dinâmica econômica no âmbito jurídico consumerista nacional, outra sugestão para 
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posterior estudo consiste na análise da correlação entre a economia de compartilhamento e o 

comércio online, com o fim de observar em quais pontos eles se assemelham e se dissociam e 

em que medida os aspectos jurídicos de um podem ser aplicáveis ao outro. 

Nada obstante, impele ressaltar que a economia do compartilhamento corresponde a um 

universo que compreende vários formatos de modelo de negócio, de modo que, por tratar-se de 

expressão econômica ainda muito recente, não há, por hora, um termo único ou definição que 

delimite universalmente toda a complexidade afeita ao tema. 

Como visto, para fins didáticos, o presente trabalho dissertativo elegeu o termo 

economia do compartilhamento como paradigma, a fim de uniformizar sua narrativa. Desse 

modo, entendeu o estudo por não perquirir qual o termo mais adequado, sendo essa uma das 

limitações encontrados, em virtude de tratar-se de debate ainda muito inócuo, sem uma 

conclusão pratica e sob pena de engessamento na abordagem do fenômeno, dada a amplitude 

de vários outros fenômenos que o compõe. Para dirimir essa lacuna, recomenda-se um posterior 

estudo bibliométrico que reúna os termos mais utilizados em artigos de alto impacto que 

envolvam essa temática, não só sob a perspectiva jurídica.  

Por fim, há uma outra limitação encontrada relativa a análise pormenorizada da forma 

como se daria responsabilização de cada agente fornecedor na economia do compartilhamento, 

matéria que merece estudo apartado e específico dado a sua complexidade e que, pelo que se 

entende, deve ser posterior as noções introduzidas no presente trabalho, pois as classificações 

dos agentes econômicos e as considerações sobre a questão regulatória para alcançar o melhor 

entendimento pode servir como base para futuros estudos acadêmicos. 
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