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Resumo 

O crescimento explosivo do Serviço de Alojamento entre pares (P2P) apresenta uma 

transformação potencial no setor do turismo.  

A presente dissertação tem como objetivo identificar i) as motivações que influenciam a 

utilização de Plataformas de Alojamento P2P (Peer-to-Peer) do lado da procura e ii) o perfil 

dos utilizadores de Plataformas P2P; para assim, melhor explicar o fenómeno do Consumo 

Colaborativo. Este objetivo segue as linhas de investigação sugeridas por estudos 

anteriores, nomeadamente o foco num setor de atividade e num modelo económico 

específico, preenchendo um gap na literatura. Para além de existir pouca literatura sobre 

este tema, acontece, nalguns estudos, considerarem práticas de CC e de EP como iguais 

fazendo com que os resultados dos mesmos não possam ser generalizados. 

Para esta investigação foi utilizado um inquérito que contou com 235 respostas válidas, de 

utilizadores e não utilizadores. Foram recolhidas as respostas de não utilizadores para 

sustentar uma comparação das características demográficas dos dois grupos. Através do 

inquérito foi possível a recolha de informação, na qual foi aplicada um modelo de 

investigação que averigua o peso de cada uma das motivações na utilização de plataformas 

de alojamento P2P e permite delinear o perfil do utilizador. 

Os resultados desta investigação permitiram concluir que i) as motivações da 

sustentabilidade, do sentimento de pertença, de benefícios económicos e da conveniência 

influenciam a utilização de plataformas de alojamento P2P e ii) os indivíduos com 

habilitações académicas mais altas, são mais propensos a optar por este tipo de consumo.  

Com esta investigação contribui-se para o aumento de conhecimento sobre esta temática, 

assim como se fornece informação relevante para os profissionais da indústria delinearem a 

melhor estratégia para irem ao encontro das necessidades do mercado. 

 

Palavras-chave: Alojamento; Consumo Colaborativo; Economia da Partilha; Perfil; 

Motivações internas; Motivações externas; Plataformas P2P, Turismo; Acesso; Co-

utilização 
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Abstract 

The explosive growth of the Peer Accommodation Service (P2P) presents a potential 

transformation in the tourism sector. 

This dissertation aims to identify i) the motivations that influence the use of P2P (Peer-to-

Peer) Accommodation Platforms on the demand side and ii) the profile of users of P2P 

Platforms; to better explain the phenomenon of Collaborative Consumption. This 

objective follows the lines of investigation suggested by previous studies, namely the focus 

on a sector of activity and a specific economic model, filling a gap in the literature. In 

addition to the fact that there is little literature on this topic, it happens in some studies that 

Collaborative Consumption and Sharing Economy practices are considered the same, so 

that their results cannot be generalized. 

For this investigation, a survey was used, it had 235 valid responses, from users and non-

users. Responses from non-users were collected to support a comparison of the 

demographic characteristics of the two groups. Through the survey, it was possible to 

collect information, in which a research model was applied that investigates the weight of 

each of the motivations in the use of P2P accommodation platforms and allows the user 

profile to be delineated. 

The results of this investigation allowed us to conclude that i) the motivations of 

sustainability, a sense of belonging, economic benefits and convenience influence the use 

of P2P accommodation platforms and ii) individuals with higher academic qualifications 

are more likely to opt for this type of consumption. 

This research contributes to increasing knowledge on this topic, as well as providing 

relevant information for industry professionals to outline the best strategy to meet market 

needs. 

Keywords: Accommodation; Collaborative Consumption; Sharing Economy; Profile; 

Internal motivations; External motivations; P2P platforms, Tourism; Access; Co-use  
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1. Introdução 

Botsman & Rogers (2011) e Dervojan et al. (2013) apontam as novas tecnologias de 

informação, as crises económicas globais e o aumento de preocupações ligadas à 

sustentabilidade como principais impulsionadores de um mercado disposto a partilhar bens 

e serviços, ao invés de possui-los. É neste contexto que a Economia da Partilha e o 

Consumo Colaborativo ganham cada vez mais expressão na economia dos países, surgindo 

como uma resposta a esta tendência de mercado. O crescimento e difusão destes modelos, 

não só justificam o interesse e pertinência de estudos sobre os mesmos, como também dos 

motivos que influenciam a sua adoção por parte do mercado. 

A Economia da Partilha pode ser definida como um modelo económico no qual os 

indivíduos permitem o acesso temporário de bens subutilizados a outros indivíduos, sem 

obrigatoriedade de uma compensação monetária (Frenken et al., 2015). Quando 

observamos o Consumo Colaborativo, Hamari et al. (2016) argumentam que o termo se 

relaciona com o fenómeno da Economia da Partilha, uma vez que também assenta na 

partilha entre pares. Contudo, no Consumo Colaborativo, estas trocas são coordenadas por 

meio de serviços online baseados em comunidades também online e existe uma compensação 

por essa troca. É esta última característica que diferencia os dois modelos, a compensação 

envolvida na transação. A Economia da Partilha e o Consumo Colaborativo, repartem-se 

por diversas atividades como a de alojamento, com o CouchSurfing1 e a Airbnb2, de 

transportes, com Uber3 e Lyft 4e de entretenimento através do Spotify5 e SoundCloud6, 

entre outros.  

Ao longo deste estudo vai ser explorado com maior detalhe o Consumo 

Colaborativo, distanciando das práticas tradicionais e da Economia da Partilha. Nesta 

dissertação, foram considerados serviços turísticos tradicionais todos os que não se 

enquadram no CC nem EP, e que, por isso, não dependem de trocas P2P. O CC no setor 

do Turismo surge como uma solução disruptiva que, na área do alojamento, permite que 

destinos turísticos durante a época alta disponibilizem opções de estadia alternativas para 

 
1 https://about.couchsurfing.com/about/about-us/ 
2 https://news.airbnb.com/what-makes-airbnb-airbnb/ 
3 https://www.uber.com/pt/pt-pt/about/ 
4 https://www.lyft.com/ 
5 https://www.spotify.com/us/about-us/contact/ 
6 https://soundcloud.com/pages/contact 
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acompanhar o aumento procura, conseguindo retirar maior proveito do turismo (Mondal 

& Samaddar, 2022). 

Uma vez que, o Consumo Colaborativo só se torna relevante se existirem 

consumidores interessados em realizar trocas, a participação dos utilizadores desempenha 

um papel fundamental, assim sendo, a determinação dos motivos que os influenciam a 

optar por este consumo e o seu perfil é essencial. No entanto, os estudos que investigam o 

efeito da interação de fatores pessoais e estímulos externos na participação dos clientes não 

são conclusivos, muitas vezes, estudam ambos os conceitos de Economia da Partilha e 

Consumo Colaborativo na mesma investigação (Bock et al., 2005, Ek Styvén & Mariani, 

2020, Hamari et al., 2016; Hennunh-Thurau et al., 2007, Hwang & Griffiths, 2017, Kim & 

Yoon, 2021; Kwon & Wen, 2010, Lamberton & Rose, 2012 e Seiders et al., 2007). 

Consequentemente, este estudo visa colmatar essa lacuna, investigando o papel das 

motivações intrínsecas e extrínsecas na utilização de plataformas P2P pelo consumidor, 

focando a atenção no campo específico do turismo, mais propriamente no alojamento e 

caracterizando o perfil do consumidor.  

Após análise da literatura relacionada com a Economia da Partilha e o Consumo 

Colaborativo, foi possível identificar quais as motivações mais relevantes e analisadas, 

sendo que esta dissertação aborda as motivações associadas à sustentabilidade, ao 

sentimentos de pertença, aos benefícios económicos e à conveniência. Desta forma, a 

presente dissertação tem como objetivo identificar i) como é que estas quatro motivações 

influenciam a utilização de Plataformas de Alojamento P2P do lado da procura e ii) o perfil 

dos utilizadores de Plataformas P2P. A originalidade do estudo prende-se com a análise de 

motivações que ainda não foram combinadas em literatura anterior, considerando práticas 

de Consumo Colaborativo, com foco num só mercado, alojamento P2P, e estudando 

apenas o lado da procura. Dando seguimento a sugestões de investigações anteriores. 

Com esta investigação procura-se não só criar conhecimento académico que possa 

ser utilizado para futuras investigações sobre esta temática, mas também partilhar 

informação com os profissionais do setor para que os mesmos possam tomar uma decisão 

mais informada quanto à estratégia a adotar. Este objetivo é alcançado através da 

apresentação de uma visão menos abrangente e abstrata desta temática, tornando mais fácil 

a adaptação à realidade. 
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Esta dissertação está organizada e dividida em quatro capítulos, sendo que este é o 

primeiro. No segundo capítulo, Revisão de Literatura, é feito um levantamento e 

enquadramento da literatura e evidência científica sobre este tema. Posteriormente, no 

capítulo três, é apresentado o método de investigação utilizado e no capítulo 4, são 

apresentadas as principais conclusões. 
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2. Revisão de literatura 

O presente capítulo apresenta a análise à revisão de literatura que sustenta a 

investigação que vai ser realizada, para tal abordam-se os conceitos de Economia da 

Partilha, Consumo Colaborativo e Plataformas entre Pares. No final do capítulo é 

apresentada uma contextualização das motivações que influenciam os indivíduos a 

participar no Consumo Colaborativo. 

2.1. Economia da Partilha e Consumo Colaborativo 

O desenvolvimento da internet e da Web 2.0 (Möhlmann, 2015) facilitou o equilíbrio 

entre a oferta e a procura, permitindo novos meios de interação económica e social (Belk, 

2014). Estes meios de interação rapidamente captaram utilizadores, dando origem à 

Economia da Partilha (EP) e ao Consumo Colaborativo (CC). Apesar da similaridade entre 

estes conceitos, os mesmos representam modelos económicos distintos, a principal 

diferença entre ambos relaciona-se com a definição de “partilha” (Belk, 2014). 

Segundo Belk (2007), na base do modelo económico da EP localiza-se a relação entre 

pares, quer seja através da cedência de algo que lhes pertence para que outra pessoa possa 

tirar proveito, quer seja através da utilização de um ativo de outra pessoa para satisfazer as 

próprias necessidades. Algo que importa esclarecer relativamente a estas cedências, é que 

não existe a transferência de propriedade do objeto da partilha, este pertence sempre ao seu 

proprietário, independentemente de quem o esteja a utilizar num dado momento. Tendo 

como base as ideias descritas anteriormente, e em jeito de resumo, Frenken (2017) 

apresenta três princípios fundamentais da EP: primeiro, é necessário que existam trocas e 

interações entre os pares envolvidos neste modelo, em segundo lugar, a partilha é 

temporária, ou seja, o objeto da partilha é cedido durante um período de tempo combinado 

entre as partes, posteriormente a essa utilização este é devolvido ao proprietário, por 

último, a EP garante que se consiga tirar maior proveito de bens subutilizados, uma vez 

que, apesar de o proprietário dos mesmos não o estar a utilizar num dado momento, pode 

ceder a sua utilização a outra pessoa. Os bens subutilizados são ativos que não estão a ser 

aproveitados no seu exponencial máximo, no caso do alojamento, pode tomar a forma de 

um quarto vago numa casa, por exemplo. Tal como o nome deste modelo indica, existe 

uma “partilha” de ativos, e sendo a partilha um ato altruísta, os atores deste mercado não 

recebem uma compensação pela mesma (Benkler, 2004). Como exemplo de uma prática de 

EP, existe a cedência de um espaço em casa para que um amigo que esteja de visita possa 
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ficar alojado, não é expectável que este ato seja cobrado. O mesmo já não acontece quando 

se anuncia esse mesmo espaço disponível para que outra pessoa, com a qual não temos 

relacionamento, o possa utilizar, neste caso, já é expectável que exista um pagamento 

envolvido. Este segundo caso, apesar de se assemelhar, em teoria, à dinâmica da EP, difere 

pelo facto de existir uma recompensa associada às trocas, neste tipo de práticas estamos 

perante o Consumo Colaborativo (Belk, 2014). 

Na definição de Belk (2014), o CC surge como um intermédio entre a partilha 

gratuita, associada à EP, e a transação monetária, tal como a EP, o CC envolve a cedência e 

utilização de ativos entre pares, mas no último acresce a necessidade de pagar por essa 

cedência. 

Apesar de o CC ter tido o seu maior desenvolvimento após a crise económica global, 

não se pode afirmar que apenas é uma alternativa de consumo interessante quando se 

deseja obter benefícios económicos (Guttentag, 2013). Há autores (Gansky, 2010, Botsman 

& Rogers, 2011 e John, 2013) que defendem que podem existir outras motivações para a 

preferência deste tipo de consumo, uma vez que os consumidores não se preocupam 

apenas com questões económicas, mas também querem experimentar novas marcas, de 

qualquer tipo de produto, são mais conscientes do meio ambiente e dão mais importância à 

comunidade. Assim, a participação no CC está relacionada com uma necessidade específica 

do consumidor e pode-se sugerir que o comportamento do mesmo depende da satisfação e 

dos benefícios recebidos (Tussyadiah, 2016). Além disso, e de acordo com Bellotti et al. 

(2015), a participação vai depender de motivações extrínsecas e intrínsecas. O quadro 1 

apresenta as principais motivações presentes na literatura associadas ao CC e suporta a 

ideia de que existem mais motivos, para além de financeiros, a influenciar a adoção de 

práticas desta forma de consumo. 

Motivações 

  

Moeller e 

Wittkowski 

(2010) 

Gansky, 

(2010) 

Botsman 

e Rogers 

(2011) 

Bardhi e 

Eckhart 

(2012) 

Cohen e 

Kietzmann 

(2014) 

Belk 

(2014) 

Mohlmann 

(2015) 

Hamari 

et al 

(2016) 

Acesso a mais 

produtos 
x      x  

Benefícios 

Económicos 
x x x x  x x x 

Confiança       x  

Conveniência x  x x x  x  

Experiência x  x     x 

Qualidade       x  

Sentimento de 

Pertença 
      x x 

Sustentabilidade x x x x x x x x 

Quadro 1 Motivações para a Participação no CC, adaptado de Oliveira (2017) 
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As práticas de CC estendem-se para várias áreas de negócio, contudo, onde este 

modelo apresenta um maior volume de receitas é no alojamento, nos transportes, nos 

serviços domésticos às famílias, nos serviços profissionais e no financiamento colaborativo 

(Vaughan & Daverio, 2016). No quadro 2 são apresentadas as atividades de CC associadas 

a cada tipo de consumo, segundo os autores Vaughan & Daverio (2016). 

 

Área de Negócio Atividades de CC 

Alojamento 

O CC utiliza plataformas digitais para permitir que indivíduos 

aluguem o acesso às suas acomodações não utilizadas ou subutilizadas. 

Isso pode incluir o acesso a uma parte de sua residência principal (por 

exemplo, um sofá ou um quarto vago), toda a residência principal ou 

uma residência secundária (por exemplo, uma casa de férias). 

 

Transportes 

O CC utiliza plataformas digitais para conectar passageiros e 

condutores com opções de viagem de curta e longa distâncias, os 

serviços fornecidos podem incluir a partilha de um lugar livre num 

carro que viaje para o mesmo destino ou então a utilização de um 

serviço online de transporte. 

Serviços 
Domésticos 

O CC utiliza organizações de economia colaborativa para permitir que 

as famílias acedam a serviços de tarefas domésticas e de entrega sob 

procura. 

Serviços 
Profissionais 

O CC são plataformas online que permitem que indivíduos e empresas, 

que necessitam da realização de tarefas ou de conhecimentos 

específicos, localizem freelancers com capacidade ociosa. A capacidade 

ociosa relaciona-se com a subutilização de recursos, no caso, os 

freelancers têm como recursos conhecimentos e tempo disponível, e 

não estão a tirar o máximo proveito dessas capacidades.  

Financiamento 

O CC permite que indivíduos e empresas realizem transações 

financeiras entre si, em vez de recorrer a intermediários tradicionais, 

como bancos. Ao fazer isso, essas plataformas exploram o mercado 

para obter capital, em vez de recorrer a um só investidor bem 

definido. 

Quadro 2 Atividades de CC, adaptado de Vaughan & Daverio (2016) 
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2.1.1. Consumo Colaborativo no setor do Turismo 

O crescimento dos mercados de CC e do volume das suas transações e receitas é 

significativo, especialmente no setor do turismo (Pizam, 2014; Ypma et al., 2018; Vaughan 

& Daverio, 2016), que engloba atividades como o alojamento, a partilha de transporte, de 

refeições, de cultura e de tradições (Cheng, 2016).  

O CC, introduziu profundas mudanças estruturais e influenciando vários aspetos 

como custo, competição e marketing (Oskam & Boswijk, 2016) e o crescimento deste 

modelo aplicada ao setor do Turismo, surge como uma resposta a várias falhas no mercado 

do turismo, Dredge (2015) identificou quatro principais falhas. 

A primeira falha apontada é a redundância que está presente nos sistemas de turismo 

tradicionais na forma de capital morto, ativos ociosos e expertise latente. Estes ativos 

subutilizados, que agora são oferecidos no CC, não só agregam diversidade de produtos, 

como também podem proporcionar aos atores locais, antes excluídos da economia do 

turismo, a oportunidade de gerar benefícios económicos. Como exemplo de 

aproveitamento de expertise latente apresenta-se o facto de os habitantes poderem atuar 

como guias turísticos, uma vez que já têm conhecimento sobre a localidade e o podem 

partilhar. Como exemplo de capital morto e ativos ociosos surgem as casas de férias que só 

são utilizadas durante um curto período ou uma divisão livre numa acomodação principal.  

Em segundo lugar, no setor tradicional, existem muitos processos instaurados que o 

consumidor tem de respeitar, faltando por vezes a flexibilidade que é proveniente de outras 

soluções de consumo, impactando de forma negativa a satisfação do viajante. No entanto, 

quando comparando com as soluções do CC, os atores do setor de Turismo afirmam que 

ferramentas como o feedback entre pares, onde fornecedores e consumidores são avaliados, 

permite a construção de confiança e adaptabilidade, que facilita o surgimento de relações 

autênticas entre ambos, não alcançáveis nos sistemas tradicionais de turismo. 

Terceiro, as assimetrias de regulamentação impediam a inovação, permitindo que 

alguns produtores capturassem e tirassem vantagem das regulamentações e restringissem a 

entrada de novos empreendedores e ideias no mercado (Koopman et al, 2014). A 

regulamentação funciona como um travão à inovação, enquanto a colaboração baseada em 

plataformas digitais oferece maior flexibilidade e acesso ao mercado, uma vez que as 

barreiras de entrada são praticamente inexistentes. 
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Quarto, o mercado, fruto da inovação tecnológica tem acesso a informações que 

antes não eram tão facilmente acedidas, por isso os seus gostos também foram alterados. O 

turista agora procura outras alternativas de consumo que estejam totalmente alinhadas com 

o seu gosto e preferências, quase como uma experiência personalizada, o que dificilmente é 

encontrado na oferta tradicional. A nova geração de turistas procura desviar-se de um 

turismo mais típico e tradicional, e quando procura por atividades e pontos de interesse já 

não se dirige a intermediários do setor, mas sim aos pares, uma vez que acredita que estes 

lhe vão dar melhores sugestões e adaptada às suas preferências (IPK International, 2014).  

Após apresentadas as falhas do mercado e as vantagens associadas CC, é fácil 

compreender que o alojamento, como o maior e mais presente subsetor na economia do 

Turismo (Sharpley, 2000), foi abalado pelas plataformas P2P. Empresas como Airbnb, 

Vrbo7 e Couchsurfing criaram oportunidades online para indivíduos alugarem as suas casas 

ou quartos para viajantes que procuram alternativas à acomodação tradicional (Tussyadiah 

& Zach, 2017). Tussyadiah (2016) argumentou que as plataformas P2P, para além de serem 

fruto da alteração das necessidades do mercado, estas também afetam potencialmente os 

padrões de viagens dos turistas e trazem desafios para o setor.  

Recordando as falhas apresentadas por Dredge (2015), com o CC é possível 

apresentar uma oferta mais diversificada, uma vez que todos os habitantes podem entrar 

como fornecedores, não assume a necessidade de novos investimentos e potencia a 

interação dentro do mercado. Para além de colmatar os problemas do setor tradicional do 

Turismo, Swig (2014) afirmou que o notável crescimento do alojamento P2P pode estar 

relacionado com viajantes millennial8. Estes viajantes quando se posicionam do lado da 

procura, aspiram autenticidade do destino e acomodação barata e quando se posicionam do 

lado da oferta apreciam a oportunidade de se tornarem empresários em tempo parcial, de 

forma temporária e com horário flexível. 

No entanto, apesar dos benefícios associados ao CC, existem preocupações 

substanciais quanto aos impactos das Plataformas de Alojamento P2P nas casas para 

aluguer e nas comunidades de destino, devido à substituição de moradores por visitantes 

(Gössling & Hall, 2019). Considerando o ponto de vista dos senhorios, pode ser mais 

 
7 https://www.vrbo.com/pt-pt/sobre/ 
8 Segundo Pew Research Center (2022), consideramos millenials, as pessoas nascidas entre 
1981 e 1995 
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rentável ter vários viajantes a usufruir das suas instalações durante os meses de verão, do 

que um ocupante fixo durante esse mesmo tempo, uma vez que pode praticar preços mais 

elevados para os viajantes e complementar a estadia com serviços extra.  

A natureza dos serviços turísticos e a sua elevada variedade no CC propiciam o 

crescimento dos mesmos. Para além das características desta modalidade, e contribuindo 

para o fenómeno de difusão, verificou-se, uma alteração das atitudes dos consumidores 

perante o consumo feito dentro do setor e das expectativas dos viajantes (Tussyadiah & 

Zach, 2017). Atualmente, os viajantes apresentam uma maior recetividade para organizar as 

próprias viagens e pretendem viver experiências exclusivas, à sua medida e acessíveis do 

ponto de vista económico (Banco BPI & CaixaBank, 2018).  

Estes fatores fazem com que o CC se posicione como uma alternativa de consumo 

interessante, contudo é necessário reconhecer o impacto de desaceleração que a pandemia 

da Covid-19 trouxe ao CC e à forma como é percecionado.  O CC encontrava-se numa 

fase de crescimento e difusão quando a pandemia da Covid-19, justificou que fossem 

impostas restrições legais que impactaram as diversas atividades turísticas. Estas imposições 

externas e clima de insegurança fez com que muitos consumidores alterassem os seus 

hábitos de consumo e evitassem a partilha de ativos (Matiza, 2020), fazendo com que, de 

forma geral, houvesse uma diminuição de consumo e oferta no CC. Atualmente, com a 

situação pandémica numa fase de desaceleração e as regulações ao nível de circulação e 

prestação de serviços a reduzirem, os turistas voltaram a circular e a optar por soluções de 

CC (Mondal & Samaddar, 2022). Na próxima secção são apresentadas as principais 

características demográficas dos consumidores que optam por este tipo de consumo. 

 

2.1.1.1.Consumo Colaborativo – Características Demográficas dos 
Consumidores 

Pesquisas anteriores (Hellwiget et al., 2015 e Sands et al., 2019) demonstraram que 

indivíduos com características demográficas comuns podem partilhar comportamentos 

semelhantes entre si, fazendo com que estas sejam capazes de influenciar hábitos de 

consumo. Alguns exemplos de características apontadas como capazes de afetar o 

comportamento do consumidor são: género, educação e idade. Estas variáveis 

demográficas são relevantes na identificação do perfil de um determinado segmento 

(Konus et al, 2008 e Sands et al, 2016), neste caso, o segmento dos adotantes do CC. 
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Relativamente ao género, a investigação conduzida por Bäro et al. (2022) revela que 

as mulheres têm maior presença que os homens no consumo baseado no acesso, consumo 

onde não existe a transmissão de posse. A ideologia da partilha é mais frequente no papel 

social e familiar ocupado pela mulher, voltado para a solidariedade, altruísmo e 

preocupação do bem-estar das pessoas à sua volta, fazendo com que se identifique mais 

com práticas de CC que o sexo masculino (Bäro et al., 2022). 

Quanto à educação, esta característica também se relaciona com o CC, quando esta 

opção de consumo é interpretada pelos indivíduos como mais sustentável que as 

alternativas. Isto porque, indivíduos com habilitações académicas superiores tendem a ter 

uma maior preocupação social (Bäro et al., 2022). Pesquisas anteriores conseguiram 

comprovar esta relação, indivíduos com escolaridade mais alta e que percecionam o CC 

como benéfico para a sociedade, têm maior propensão para o adotar (Brieger et al., 2018). 

Por último, a idade dos indivíduos influencia a adoção do CC devido à familiarização 

com as novas tecnologias (Konus et al, 2008 e Sands et al, 2016). Ou seja, as gerações mais 

jovens cresceram numa época onde a digitalização assume um papel fulcral na economia, 

fazendo com que estejam mais contextualizados com os serviços realizados por este canal 

(Bäro et al., 2022). Indo mais além, Ranzini et al. (2017), defendem que a geração millennial 

tem um papel fundamental na continuidade e sucesso deste tipo de consumo, muito devido 

às suas necessidades mais complexas e diversificadas que as das gerações anteriores. As 

soluções tradicionais já não são compreendidas como suficientes para satisfazer as 

necessidades. 

Tendo em consideração o papel da digitalização na difusão do CC, no próximo 

capítulo vão ser apresentadas as Plataformas P2P, canal por onde ocorrem a maioria das 

trocas do CC. 

 

2.2. Plataformas P2P 

O consumo fortemente ligado ao acesso ao invés da posse não foi criado com a EP e 

com o CC, ainda antes destes modelos surgirem no mercado, já era comum encontrar este 

tipo de práticas, um exemplo disso, é a possibilidade de requisitar livros sem custos em 

bibliotecas públicas (Ozanne & Ballantine, 2010). A novidade que estes modelos trazem é 

que estas transações passam a ser feitas entre pares. Esta mudança foi possível através da 

inovação proveniente das tecnologias de informação e comunicação e do desenvolvimento 
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da Web 2.0. Estes acontecimentos alavancaram não só o consumo colaborativo, como 

forneceram ferramentas para que o mesmo fosse feito entre pares (Boros et al. 2018). 

Desta forma, a dinâmica entre consumidores e fornecedores foi alterada, abrindo portas a 

novas oportunidades de consumo, que conseguem tirar maior proveito de recursos já 

existentes e que impactaram várias indústrias (Botsman & Rogers, 2011). 

Pizam (2014), tal como Boros et al. (2018), apresenta a inovação criada através das 

tecnologias de informação e comunicação como o principal impulsionador do CC e, 

consequentemente, da criação de mercados P2P online. Nestes mercados online, as 

transações ocorrem por meio de uma plataforma que não pertence nem ao fornecedor, 

nem ao consumidor, mas sim a uma terceira parte (Botsman & Rogers, 2011; Dervojeda et 

al., 2013 e Pizam, 2014). As plataformas representam e contemplam todo o mercado e têm 

como objetivo estabelecer relações entre o lado da oferta (pares que detêm ativos 

subutilizados e que procuram conseguir tirar maior proveito dos mesmos) e o lado da 

procura (pares que têm necessidades que visam suprir) (Oliveira, 2017). Uma vez que estão 

a ser consideradas práticas de CC e não de EP, existe um pagamento envolvido, esse 

pagamento, normalmente, é facilitado pela própria plataforma, cujo rendimento é a 

comissão que cobra por permitir a ligação entre ambas as partes do mercado (Sundararajan, 

2014). Resumindo, as plataformas surgem como o canal onde as necessidades do mercado 

se cruzam e, por permitirem esse benefício, cobram uma comissão (fee) sobre as trocas 

efetuadas (Sundararajan, 2014). 

Uma ideia importante a reter relativamente às tecnologias que permitiram a criação 

das plataformas P2P surge de Blal et al (2018), defendendo que as mesmas não só 

permitiram a criação de novos mercados, mas também impactaram os já existentes, através 

da modernização dos mesmos. Esta criação e modernização materializaram-se na 

introdução de novas características, de maior diversidade na oferta e de novas ferramentas 

que acrescem conveniência no lado da procura.  

Um exemplo da criação de um novo mercado foi o alojamento P2P, anteriormente 

os turistas só podiam ficar hospedados em locais onde existissem hotéis ou outra solução 

de alojamento, contudo quando se cria a oportunidade de todos os indivíduos de uma 

localidade alugarem um espaço que tenham disponível na sua residência, a lista de 

possibilidades de estadia para os turistas aumenta e diversifica exponencialmente. Com isto 

é possível perceber que as transações P2P apresentam vantagens quando comparadas com 
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cadeias de valor tradicionais, por isso cadeias tradicionais tentam acompanhar as evoluções 

provenientes desta tendência, de forma a posicionar a sua oferta da melhor forma possível 

(Karlsson & Dolnicar, 2016). Ainda relacionado com o setor de turismo e como tentativa 

de acompanhar as tendências, identifica-se a modernização das cadeias de valor 

tradicionais, como é o caso da adição de novas características à oferta, nomeadamente 

questões ligadas à segurança e confiança (Blal et al., 2018). Ferramentas de feedback são 

agora frequentes nas páginas online dos hotéis, estas permitem que o consumidor partilhe e 

avalie a sua experiência de forma pública, ficando disponível para consulta por parte de 

possíveis clientes, que a podem ter em consideração no seu processo de decisão (Blal et al., 

2018). 

Em suma, as tecnologias de inovação permitiram uma revolução em vários setores 

do mercado através da criação e atualização da oferta (Belk, 2014), contudo o foco neste 

estudo prende-se na criação de um novo mercado através das plataformas P2P, na área do 

alojamento. 

As plataformas P2P têm duas vertentes principais, uma mais ligada à transação de 

ativos e outra mais ligada ao acesso, quer seja o acesso a bens, quer seja o acesso ao 

conhecimento de um profissional (Sundararajan, 2014). Os exemplos mais conhecidos da 

primeira geração de plataformas foram o eBay   e Craigslist  , que facilitam a venda de bens 

entre pares, estas plataformas permitiram que se criasse confiança neste canal e que desta 

forma o consumo através do mesmo fosse normalizado. A segunda geração de plataformas 

foi marcada pela Airbnb e Uber, onde o foco é a prestação de serviços (Botsman & Rogers, 

2011 e Ert et al., 2016), quer seja num contexto entre pares ou numa vertente mais 

tradicional. 

Neste tipo de plataforma, o valor da mesma aumenta à medida que cresce o número 

de utilizadores atraídos. Portanto, o sucesso das plataformas P2P depende da participação, 

disposição e disponibilidade dos membros da comunidade para partilhar os seus bens com 

outras pessoas (Parker et al., 2016). Daqui surge a relevância de identificar quais as 

motivações que mais influenciam a participação dos utilizadores nesta economia, que é o 

tema abordado no próximo capítulo. 

 

2.3. Motivações para utilizar Plataforma de Alojamento P2P 
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Tendo em conta o número de participantes atualmente envolvidos no CC (Botsman 

& Rogers, 2010) e a tendência positiva de crescimento para os próximos anos (PwC's, 

2015), o interesse em entender as motivações que influenciam o consumidor a optar por 

esta forma de consumo em detrimento de outras alternativas tem vindo a aumentar, não só 

por parte das empresas, como dos académicos (Benoit et al., 2017; Milanova & Maas, 2017; 

Tussyadiah, 2014). Segundo Benoit et al. (2015), a participação no CC pode depender de 

motivações intrínsecas e de motivações extrínsecas, sendo esse o tema explorado nesta 

secção. 

2.3.1. Motivações Intrínsecas  

Segundo Böcker & Meelen (2017), os comportamentos intrínsecos são motivações 

naturais e espontâneas que existem nos indivíduos, cujo principal propósito é alcançar 

sentimentos agradáveis e positivos. Neste caso de estudo, as motivações intrínsecas em 

análise são as associadas à sustentabilidade, onde o consumidor se sente agradado porque 

acredita estar a contribuir para uma causa que apoia, e ao sentimento de pertença, onde o 

consumidor fica agradado por conseguir fazer novas conexões com os seus pares. 

 
2.3.1.1. Sustentabilidade 

O consumo realizado dentro do CC supõe-se sustentável e ecológico (Prothero et al., 

2011, Sack, 2011). 

Phipps et al. (2013), sugerem que as plataformas de CC têm um propósito 

sustentável, uma vez que geram um impacto positivo no ambiente, na sociedade e na 

economia de um país, garantindo que as necessidades das gerações atuais são satisfeitas, 

mas sem comprometer as necessidades das gerações futuras (Luchs et al., 2013). Acresce a 

esta dimensão o facto de a participação neste tipo de consumo estar muitas vezes assente 

em motivos altruístas, conforme é defendido por Nov (2007) e Oreg & Nov (2008). Ou 

seja, quem participa no CC acredita que está a tomar uma decisão ética e consciente. 

Assim, a participação e a colaboração em plataformas online podem ser justificas por 

preocupações socioeconómicas e pela preferência por um consumo mais ecológico e 

sustentável (Hamari et al., 2016).  
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2.3.1.2. Sentimento de Pertença 

Estudos têm vindo a analisar o papel do sentimento de pertença e do sentimento de 

comunidade na adoção de atividades de CC (Botsman & Rogers, 2914, Hennunh-Thurau et 

al., 2007, Hwang and Griffiths, 2017; Lamberton & Rose, 2012). 

Botsman (2014) defende que existiu uma mudança no comportamento da sociedade, 

passando a existir cada vez mais a necessidade de interação, quer online quer offline, com 

pares que partilhem os mesmos gostos e interesses, criando assim uma comunidade. 

Albisson & Perera (2012) afirmam que a noção de comunidade é o principal impulsionador 

do CC, uma vez que os pares, por motivos práticos e ideológicos, já criam os seus nichos e 

tiram proveito das interações dentro dos mesmos para a partilha de bens e conhecimentos. 

No caso do alojamento esse sentimento de pertença pode ocorrer entre o anfitrião e os 

hóspedes ou entre diferentes hóspedes, uma vez que, devido à natureza do serviço 

prestado, existem interações que permitem a criação de laços (Botsman & Rogers, 2011). 

 
2.3.2. Motivações Extrínsecas 

Os comportamentos extrínsecos são aqueles realizados por pressão, não 

representativos de si mesmo (Bocker & Meelen, 2017) com um propósito externo, como 

uma recompensa. Neste caso, as motivações em análise são os benefícios económicos, 

onde a recompensa surge como ganhos ou poupança financeira e a conveniência, onde a 

recompensa pode ser o tempo ganho via este consumo. 

 
2.3.2.1. Benefícios Económicos  

Conforme observado por Pellegrini e De Canio (2017), o valor económico de uma 

transação neste tipo de economia é duplo, pois o consumidor pode atuar como provedor 

ou utilizador do recurso/serviço.  

Hamari et al., (2016) acreditam que a participação neste modelo de consumo pode 

ser estimulada por motivos racionais, por exemplo a redução da subutilização de ativos. O 

proprietário de um ativo pode evitar esta problemática da subutilização abandonando a 

posse exclusiva de um ativo, pela disponibilização do mesmo a terceiros e assim obter 

ganhos financeiros.  

No entanto, Bock et al (2016) que estudaram a influência de incentivos económicos 

na adoção de comportamentos, sugerem que os benefícios económicos podem ter um 

impacto tanto positivo como negativo na adoção desta forma consumo.  
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2.3.2.2. Conveniência 

Segundo Seiders et al. (2007), a conveniência relaciona-se com a perceção dos 

consumidores quanto ao tempo e esforços necessários para satisfazer uma necessidade. Os 

principais elementos, apresentados pelos autores, associados a esta motivação são: a 

facilidade de acesso, ou seja, se é fácil identificar e usufruir do serviço pretendido, a 

adaptabilidade às necessidades pessoais, neste caso pode relacionar-se com as alternativas 

de pagamento disponíveis, e o tempo e esforço necessários para alcançar a satisfação.  

Um outro estudo levado a cabo por Moeller & Wittkowski (2010), que também 

analisou o impacto de várias dimensões da conveniência na adoção de um consumo 

baseado no acesso, permitiu chegar à mesma conclusão do de Seiders et al. (2007), que 

atributos de conveniência impactam positivamente a satisfação ao consumidor e por isso, 

influenciam a tomada de decisão.  
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3. Estudo Empírico 

Após a Revisão de Literatura, que permitiu a apresentação e esclarecimento dos 

principais conceitos relacionados com o tema em estudo, nomeadamente as principais 

motivações e características demográficas associadas ao Consumo Colaborativo, torna-se 

oportuno avançar para o estudo empírico. Desta forma, neste capítulo, vai ser apresentado 

o contexto, objetivos e hipóteses de investigação, a metodologia utilizada para a recolha de 

informações e as principais conclusões. 
 

3.1. Contexto e objetivos da investigação 

Oreg & Nov (2008) defendem que a participação em atividades colaborativas é 

influenciada por vários fatores, entre eles a reputação, o prazer, motivações intrínsecas e 

motivações extrínsecas. As motivações intrínsecas, segundo Hamari et al. (2015), estão 

relacionadas com o prazer experienciado ao realizar determinada atividade ou o prazer em 

agir de acordo com as normas pessoais, onde se incluem valores associados à 

sustentabilidade e ao sentimento de pertença. Por outro lado, segundo os mesmos autores, 

as motivações extrínsecas relacionam-se com pressões externas à atividade, como é o caso 

de obter benefícios económicos e conveniência. Retomando a ideia apresentada na 

introdução desta dissertação, o presente estudo tem dois principais objetivos, sendo um 

deles, investigar o papel das motivações intrínsecas e extrínsecas na utilização de 

plataformas P2P pelo consumidor, focando a atenção no campo específico do turismo, 

mais propriamente no alojamento e o outro, a determinação do perfil do utilizador destas 

plataformas.  

Assim, esta investigação visa identificar i) as motivações que influenciam a utilização 

de Plataformas de Alojamento P2P (Peer-to-Peer) do lado da procura e ii) o perfil dos 

utilizadores de Plataformas P2P. Isto posto, definiu-se cinco Hipóteses de Investigação e 

um modelo de investigação hipotético-dedutivo. Este tipo de modelo baseia-se no 

desenvolvimento de novas hipóteses com base em teoria comprovada já existente, para 

assim, posteriormente validar as mesmas e deduzir principais conclusões (Sekaran & 

Bougie, 2016). 

Para responder ao primeiro objetivo, foram analisadas as dimensões da 

sustentabilidade, do sentimento de pertença, dos benefícios económicos e da conveniência, 
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para responder ao segundo objetivo, analisaram-se as características demográficas obtidas 

através da ferramenta de recolha de dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo de investigação acima apresentado visa testar as seguintes HI: 

Hipótese Investigação 1 (HI1): A perceção de que a utilização de Plataformas de 

Alojamento P2P é uma forma de consumo mais sustentável influencia a motivação 

para a sua utilização. 

Segundo Hamari et al. (2015), a participação e colaboração em plataformas online não 

são apenas afetadas por ideologias e preocupações socioeconómicas (Henning-Thurau et 

al., 2007), mas também pela preferência por um consumo mais sustentável. Desta forma, 

os autores consideram que a sustentabilidade é uma motivação particularmente importante 

no contexto do CC e defendem que se trata de uma área em fase de crescimento. 

Hipótese de Investigação 2 (HI2): A perceção de que a utilização de Plataformas de 

Alojamento P2P é uma forma de consumo que permite o sentimento de pertença 

influencia a motivação para a sua utilização. 

Autores como Mohlmann (2015) destacam a importância do sentimento de pertença 

para a adoção de práticas de CC. A difusão deste modelo, tal como foi exposto 

anteriormente, relaciona-se profundamente com a evolução tecnológica e como esta 

permitiu uma maior conexão entre as pessoas. As tecnologias tiveram um papel importante 

na criação de comunidades digitais (Mohlmann, 2015) que são utilizadas, não só para a 

Motivação para utilizar 
Plataformas de 

Alojamento P2P 

Sustentabilidade 

Sentimento de Pertença 

Sentimento de Pertença 

Conveniência 

HI1 

HI2 

HI3 

HI4 

Figura 1 Modelo de Investigação (Elaboração Própria) 

HI5 

Demografia 
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partilha de ideias, como também para práticas de CC. Assim sendo, o sentimento de 

pertença a uma comunidade digital com ideais em comum, surge como um impulsionador 

de CC. 

Hipótese de Investigação 3 (HI3): A perceção de que a utilização de Plataformas de 

Alojamento P2P é uma forma de consumo que permite benefícios económicos 

influencia a motivação para a sua utilização.  

O CC para além de ser entendido como um comportamento ecologicamente correto 

e com um objetivo social, pode também ter a sua origem em motivos mais individualistas 

(Hamari et al., 2015), como é o caso de obter benefícios económicos. De facto, associadas 

a esta dimensão, existem duas principais vantagens, segundo Moeller & Wittkowski (2010) 

i) esta forma de consumo não prossupõe que o utilizador suporte gastos associados à 

posse, quer sejam do âmbito da manutenção, quer seja no âmbito da reparação; ii) através 

do CC é possível aceder a recursos de forma mais barata do que nas alternativas 

tradicionais. Estas vantagens acrescem benefícios económicos aos utilizadores. 

Hipótese de Investigação 4 (HI4): A perceção de que a utilização de Plataformas de 

Alojamento P2P é uma forma de consumo mais conveniente influencia a motivação 

para a sua utilização.  

Profissionais de marketing denotam um crescimento na procura de conveniência por 

parte dos clientes, quer esta esteja relacionada com transações, acessos, ou outras 

dimensões (Seiders et al., 2007). Ainda que a conveniência não seja uma motivação 

suficiente para alcançar a fidelização dos clientes, estudos demonstram que é uma condição 

necessária para atrair e manter o cliente (Keaveney, 1995).  

Hipótese de Investigação 5 (HI5): Existem diferenças significativas relativamente à 

utilização de Plataformas de Alojamento P2P mediante o a) sexo, b) grupo 

geracional, c) habilitações académicas, d) estado civil e e) área de residência. 

Segundo o que é defendido por Owyang et al. (2014), as variáveis demográficas dos 

indivíduos pode influenciar a sua predisposição para recorrer ao CC. 
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3.2. Metodologia da Investigação 

3.2.1. Tipo de Investigação 

Numa investigação podem ser utilizadas diferentes abordagens, nomeadamente a 

exploratória, a descritiva e a causal (Malhotra et al., 2017). Neste estudo, como se pretende 

testar hipóteses anteriormente desenvolvidas e comprovar possíveis relações de causa-

efeito, a metodologia causal é a mais apropriada (Sauders et al., 2017). Assim sendo, esta 

investigação opta por uma vertente quantitativa, assente numa abordagem dedutiva, em 

que o objetivo é, através da informação recolhida, comprovar ou não a teoria existente 

(Sauders et al., 2016). A revisão de literatura desempenhou um papel fundamental na 

recolha de motivações associadas ao CC e que serão testadas quantitativamente neste 

capítulo. 

Segundo Sauders et al (2016), num estudo quantitativo podemos recorrer a apenas 

uma ferramenta de recolha de dados, para esta dissertação foi utilizado o inquérito por 

questionário. A ferramenta questionário torna-se relevante quando o objetivo da 

investigação é a análise de fenómenos relacionados com o comportamento do consumidor, 

uma vez que respostas podem ser rapidamente quantificadas e analisadas (Saunders et al., 

2009). A principal desvantagem relaciona-se com a interpretação das questões, isto porque, 

como o questionário é respondido de forma autónoma não existe a possibilidade de 

clarificações complementares. Para este estudo, o questionário foi elaborado online, no 

Google Forms, e é constituído, na sua maior parte, por questões fechadas, este formato 

possibilita a recolha de dados primários de forma mais rápida e direta. A partilha foi feita 

por email, enviado a todos os membros da comunidade académica da Universidade do 

Porto, via redes sociais e por passa a palavra. 

Após a recolha de dados, estes foram trabalhados com recurso ao IBM SPSS Statistics 

28 e Microsoft Excel 2010, o que irá permitir responder às Hipóteses de Investigação 

apresentadas na secção anterior. 

 

3.2.2. Amostra 

A amostra equivale a um subgrupo da população que se pretende analisar (Malhotra 

et al, 2017), esta deve garantir representatividade da dita população de forma a garantir a 

validade da análise estatística (Marôco, 2010). Para este estudo considerou-se a sociedade 

em geral como população, a amostra conta com a resposta de 235, das quais 135 são de 

utilizadores e 100 de não utilizadores de Plataformas de Alojamento P2P. Optou-se por 
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recolher respostas de utilizadores e de não utilizadores para ser possível fazer uma 

comparação das suas características demográficas. 

Por questões de praticidade e timings foi utilizada uma técnica de amostragem não 

probabilística e não aleatória por conveniência, significa isto que os elementos da 

população não tiveram a mesma probabilidade de serem escolhidos (Marôco, 2010). Com 

consciência que uma amostra probabilista acresce mais rigor do que a não probabilística, 

devido aos custos de tempo e dinheiro relacionados com a mesma, não foi possível optar 

por esse caminho (Malhotra et al., 2017).  

Relativamente ao número de elementos na amostra, segundo Hair et al. (2019), para 

esta ter uma dimensão relevante, o número de indivíduos que a constituem tem de ser 

cinco vezes superior ao número de variáveis em estudo. Neste caso, existem 13 itens no 

questionário a avaliar as quatro motivações dos utilizadores, por isso uma amostra seria 

satisfatória a partir das 65 respostas. Como já destacado, a amostra desta investigação conta 

com 135 respostas dos utilizadores de Plataformas de Alojamento P2P, sendo assim uma 

amostra válida. 

 

3.2.3. Construção do inquérito 

A construção do inquérito assume grande importância num estudo, uma vez que é a 

partir do mesmo que é possível recolher informações e dados para posterior tratamento e 

análise, informação esta que vai fundamentar toda a investigação (Malhotra, 2014). Para 

criação deste questionário foi utilizado o Google Forms, e a partilha do mesmo decorreu 

através do email da Universidade do Porto e redes sociais. No final do questionário era 

solicitada a partilha do mesmo, de forma a aproveitar o fenómeno da bola de neve 

(Saunders et al, 2009) 

Para garantir que os respondentes entendiam o conceito que estava a ser investigado, 

antes de iniciarem as questões, foi incluída uma definição de consumo colaborativo, 

aplicada à realidade do Turismo, e apresentadas três plataformas exemplo (Airbnb, Vrbo e 

Holidu). A inclusão de exemplos de Plataformas tem o objetivo de permitir um mais fácil 

reconhecimento do conceito que estava a ser abordado. Após esta introdução, era 

apresentada uma nova secção, secção 1, onde era pedido que os respondentes 

descrevessem a sua experiência com Plataformas de Alojamento P2P, questionando se já 

tinha utilizado, com que plataformas estava familiarizado, há quanto tempo era utilizador e 

a frequência de utilização. Todas as questões da secção 1 eram de resposta fechada, 
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excetuando a que se referia às plataformas com que estava familiarizado, onde havia espaço 

para que adicionassem uma outra resposta.  

Após a secção 1, o questionário continha 13 itens, que se referem às quatro 

motivações em estudo (sustentabilidade, sentimento de pertença, benefícios económicos e 

conveniência), estes itens derivam de estudos anteriores. Na tabela 1 são apresentados os 

autores que estudaram cada uma das motivações e os itens correspondentes. Relativamente 

à primeira e quarta motivação, existiam 5 e 4 itens, respetivamente; quanto à segunda e 

terceira motivação, existiam 2 itens, respetivamente. As respostas foram apresentadas 

respeitando as escalas dos seus estudos base. Os inquiridos que na seção anterior tivessem 

assinalado que não utilizam Plataformas de Alojamento P2P avançavam esta seção e iam 

para a seguinte. Ver anexo 1 para maior detalhe da formulação dos itens. 

Terminada a secção anterior, surgem as questões demográficas, onde se pretende 

identificar o sexo, a idade e faixa etária, o estado civil, área de residência e habilitações 

académicas do respondente. Foram as respostas a estas questões que permitiram perceber 

se existem diferenças significativas no perfil do utilizador e não utilizador. 

O inquérito termina com uma pergunta facultativa, que permitia a partilha de algum 

comentário adicional relativo ao questionário ou ao tema em estudo. Nesta secção alguns 

inquiridos quiseram destacar outras motivações associadas à seleção desta forma de 

consumo, onde o convívio, conforto e acesso a recursos aparecem destacados. Abaixo são 

apresentadas algumas respostas retiradas do inquérito relativamente a este tópico: 

• “Essas plataformas são ótimas porque oferecem recursos adicionais que não 

são oferecidos em hotéis, tipo cozinha, sala, possibilidade de recepção de 

outras pessoas no ambiente.” 

• “… uma questão, ao meu ver, mais relevante de todas sobre eu escolher o 

Airbnb: por que permite-me ter uma experiência completa em como seria 

viver naquela cidade. Não vivencio a experiência como hospede a ser servida, 

mas de agir como se estivesse a morar no local (...) Enfim, a mim parece-me 

um super propósito desta modalidade que não está a ser investigado. 

• “Também uso Airbnb porque posso estar com a família, onde cozinho, onde 

"cabemos" todos e nos sentimos numa casa. Quando vou sozinha, prefiro 

um apartamento do que a solidão de um quarto de hotel.” 
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Contudo, ainda nesta questão, houve inquiridos que quiseram destacar os fatores que 

os fazem estar reticentes em optar por esta forma de consumo, dos quais destaco as 

seguintes respostas: 

• “…oferecem extrema instabilidade, as vezes não é como mostrava na foto, e 

para reclamar ou cancelar o serviço é bem mais burocrático do que outras 

alternativas como hotéis ou aluguel via agência imobiliária. Também, devido 

ao preço ser estabelecido pelo proprietário, muitas vezes tem preços mais 

elevados que os hotéis.” 

• “…prefiro as propostas tradicionais de alojamento, dado que são mais 

sustentáveis em todos os sentidos (económico, social, ambiental).” 

De forma a garantir que as perguntas estavam percetíveis e reduzindo a principal 

falha deste método, inexistência de esclarecimentos durante preenchimento do mesmo, foi 

realizado um pré-teste a 10 indivíduos que permitiu que fossem recolhidas sugestões de 

melhoria e a posterior incorporação das mesmas no questionário final. O inquérito por 

questionário pode ser consultado no Anexo 2. 

 

Questões Itens Adaptado de Variável 
correspondente 

Escala 

S1 
… Permitem a preservação 

de recursos naturais. 

Hamari et al., 
2016 

Sustentabilidade 

7 pontos de 
Likert, 

 (de “Discordo 
Totalmente” a 

“Concordo 
Totalmente”) 

S2 … São uma forma de 
consumo sustentável. 

S3 … São ecológicas. 

S4 

… São eficientes 
relativamente ao 
consume energético. 

S5 
… São uma solução amiga 

do ambiente. 

P1 

… Permitem-me pertencer 
a um grupo com 
interesses similares. 

Hennunh-
Thurau et al 
(2007), 
Lamberton 
and Rose 
(2012) (apud 
Mohlmann, 
2015) 

Sentimento de 
Pertença 

7 pontos de Likert 

+ “não sei dizer” 

(de “Discordo 

Totalmente” a 

“Concordo 

Totalmente”) 
P2 

… Permitem que faça 
parte de um grupo com 
pessoas que partilham 
das minhas opiniões. 

E1 
… Consigo economizar 

dinheiro. 
Hamari et al., 

2016 
Benefícios 

Económicos 

7 pontos de Likert  
(de “Discordo 
Totalmente” a 

“Concordo 
Totalmente”) 

E2 

… Conseguem melhorar a 
minha situação 
financeira. 
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C1 

…Consigo perceber, à 
priori, se a oferta é 
adequada para satisfazer 
as minhas necessidades. 

Seiders et al., 
2007 

Conveniência 

5 pontos de Likert 
(de “Discordo 
Totalmente” a 

“Concordo 
Totalmente”)   

C2 
…O processo é rápido e 

fácil. 

C3 

…Consigo opções de 
alojamento deforma 
rápida e simples. 

C4 
…O processo de 

pagamento é rápido. 

Tabela 1 Formulação e adaptação dos Itens do Inquérito (Elaboração Própria) 

 
 

3.3. Resultados 

Esta secção é dedicada à caracterização da amostra e à exposição e interpretação dos 

resultados recolhidos. Os dados foram estudados com recurso ao Microsoft Excel 2010 e 

IBM SPSS Statistics 28. 

 
3.3.1. Caracterização da amostra 

O questionário online este ativo desde 13 de abril de 2022 até 8 de maio de 2022, 

contando com um total de 235 respostas válidas.  

A amostra deste estudo é composta maioritariamente por utilizadores de Plataformas 

de Alojamento P2P, somando 135 utilizadores (57%) versus 100 não utilizadores (43%). 

As plataformas de Alojamento P2P mais indicadas pelos respondentes foram a 

Airbnb (147 utilizadores), Vrbo (2 utilizadores) Booking.com (1 utilizador) e 

HomeExchange (1 utilizador), sendo que podiam indicar uma ou mais plataformas. Destes 

utilizadores, 76% já utiliza estas plataformas há mais de 1 ano, 12% entre 6 meses e 1 ano e 

13% há menos de 6 meses. Relativamente aos hábitos de utilização, a maioria (57%) utiliza 

raramente, 39% utilizam algumas vezes por ano e apenas 4% utilizam frequentemente. 

Quanto ao sexo e geração dos inquiridos, a amostra é constituída por 68% dos 

indivíduos (159 pessoas) do sexo feminino e 21% (76 pessoas) do sexo masculino e, 

maioritariamente, por indivíduos da Geração Z, 55% (195 inquiridos), ou seja, pessoas 

nascidas entre 1996 e 2010. O estado civil com maior representatividade na amostra é o 

Solteiro/a, com um peso de 77% (182 indivíduos).  

 Ao observar as habilitações académicas dos inquiridos é possível perceber que a 

amostra, na sua maioria, possui algum nível de estudo universitário. De facto, 33% possui 
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uma licenciatura, 27% possui um mestrado e 11% um doutoramento, apenas 26% possuí 

um nível académico abaixo da licenciatura (ensino secundário e 3º Ciclo ou equivalente ao 

9ª ano).   

 A última variável considerada na caracterização demográfica foi a área de 

residência, onde, grande parte devido aos canais de divulgação selecionados, o distrito do 

Porto foi o mais presente, seguido por Aveiro e Braga. No Anexo 3 é apresentada uma 

tabela com a frequência de cada área de residência. 

Na tabela 4 apresenta-se a informação deste capítulo de forma sumarizada e 

esquematizada, tendo em consideração os dois tipos de grupo, utilizadores e não 

utilizadores de Plataformas de Alojamento P2P.  Através da análise conseguimos concluir 

que o grupo dos utilizadores tem uma escolaridade mais alta, relativamente às outras 

características, estas têm proporções semelhante. Só os utilizadores destas plataformas é 

que avançavam para o resto do questionário, cuja análise será feita na próxima seção.  

 

 Utilizador Não Utilizador 

Percentagem Média Percentagem Média 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

70% 

30%  

64% 

36%  

Idade  31,33  28,52 

Grupo Geracional     

Geração Z 48%  65%  

Millennials 27%  18%  

Geração X 18%  10%  

Geração Baby Boomers 7%  10%  

Estado Civil     

Solteiro/a 75%  81%  

Casado/a 19%  16%  

Divorciado/a 6%  3%  

Viúvo/a <1%  0  

Habilitações     

3º ciclo 2%  0  

Secundário 14%  40%  



25 
 

Licenciatura 36%  28%  

Mestrado 33%  18%  

Pós-Graduação 4%  3%  

Doutoramento 11%  11%  

Área de Residência     

Porto 73%  71%  

Aveiro 13%  12%  

Braga 6%  4%  

Tabela 2 Descrição da Amostra (Elaboração Própria) 

 

3.3.2. Análise Descritiva 

Nesta secção é apresentada uma análise descritiva dos vários itens que representam 

os quatro construtos em análise: sustentabilidade, sentimento de pertença, benefícios 

económicos e conveniência. Para uma melhor análise, foi construída a Tabela 3, que reúne 

a mínimo, máximo média, desvio padrão e primeiro (Q1) e terceiro quartil (Q3) de cada um 

dos itens. Uma vez que as variáveis foram representadas por diferentes escalas de Likert (5 

e 7 pontos), no anexo 4 pode ser consultado a análise descritiva padronizada. 

Os itens com média mais alta são “Utilizo Plataformas P2P porque consigo 

economizar dinheiro” (5,47) e “Utilizo Plataformas P2P porque conseguem melhorar a 

minha situação financeira” (4,49), ambos pertencem à motivação dos benefícios 

económicos. O terceiro item com média mais elevada é “Utilizo Plataformas P2P porque 

consigo opções de alojamento de forma rápida e simples.” (4,31), da motivação 

conveniência. É pertinente destacar que as motivações externas têm média mais elevada 

que as motivações internas, reforça-se ainda que em todas as motivações a escala era de 

nível 7, excetuando a conveniência em que a escala era de nível 5.  

Por outro lado, os itens com a média mais baixa pertencem todos à mesma 

motivação, sentimento de pertença, sendo eles “Utilizo Plataformas P2P porque permitem 

que faça parte de um grupo com pessoas que partilham das minhas opiniões.” (2,89) 

seguido de “Utilizo Plataformas P2P porque permitem-me pertencer a um grupo com 

interesses similares.” (2,98). Significando que, em média, as motivações externas têm uma 

pontuação superior do que as motivações internas.  
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O desvio padrão permite perceber como os dados se dispersam em relação à média, 

quanto maior estes valores, maior o intervalo das respostas. Neste caso, a motivação com 

menor dispersão foi a Conveniência, contudo esta também tinha uma escala menor. 

 

 Mínimo Máximo Média Desvio padrão Q1 Q3 

Sustentabilidade - Utilizo Plataformas P2P 

porque:       

S1 – Permitem a preservação de recursos 

naturais 
1 7 3,12 1,66 2 4 

S2 - São uma forma de consumo sustentável. 1 7 3,39 1,70 2 5 

S3 - São ecológicas. 1 7 3,08 1,62 2 4 

S4 - São eficientes relativamente ao consumo 

energético. 
1 7 3,13 1,58 2 4 

S5 - São uma solução amiga do ambiente. 1 7 3,13 1,58 2 4 

       

Sentimento de Pertença - Utilizo Plataformas 

P2P porque       

P1 - Permitem-me pertencer a um grupo com 

interesses similares 
- 7 2,98 1,85 1 4 

P2 - Permitem que faça parte de um grupo 

com pessoas que partilham das minhas opiniões. 
- 7 2,89 1,80 1 4 

       

Benefícios Económicos - Utilizo Plataformas 

P2P porque: 
      

E1 - Consigo economizar dinheiro. 1 7 5,47 1,54 5 7 

E2 - Conseguem melhorar a minha situação 

financeira. 
1 7 4,49 1,78 3 6 

       

Conveniência - Utilizo Plataformas P2P porque:       

C1 - Consigo perceber, à priori, se a oferta é 

adequada para satisfazer as minhas necessidades. 
1 5 3,88 0,91 3 5 

C2 - O processo é rápido e fácil. 2 5 4,16 0,81 4 5 

C3 - Consigo opções de alojamento deforma 

rápida e simples. 
2 5 4,31 0,80 4 5 

O processo de pagamento é rápido. 2 5 4,16 0,89 4 5 

 

Tabela 3 Análise Descritiva (Elaboração Própria) 

Ao observar o valor mínimo e máximo de cada item, é possível concluir que as 

respostas de distribuem ao longo de toda a escala de Likert, havendo pessoas a discordar 

(1) e a concordar (5/7) completamente do mesmo item. Isto só não se verificou no C2 a 

C4, onde ninguém “discordou completamente” das afirmações. No sentimento de pertença 
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a opção “não sei dizer” foi codificada como 0 durante a passagem dos dados para o SPSS, 

por isso esse valor foi colocado como “omisso” durante os cálculos. 

Por último, considerando os Q1 e Q3, nos itens associados à Sustentabilidade, 25% 

dos indivíduos “discordaram parcialmente” das afirmações e 50% das respostas localizam-

se entre os itens 2 e 4, com exceção do S2. Relativamente aos itens do Sentimento de 

Pertença, 50% das respostas posiciona-se entre 1 (Discordo completamente) e 4 

(Concordo). Ao analisar os benefícios económicos e a conveniência os resultados já são 

diferentes e mais elevados. No item E1, apenas 25% dos indivíduos deram uma pontuação 

abaixo de 5 e 25% deu uma pontuação de 7 (concordância máxima). As respostas 

associadas à Conveniência também têm uma pontuação bastante positiva, 25% das 

respostas foram acima de 4, sendo que a escala era de 5 pontos. (Anexo 5) 

 

3.3.3. Análise Fatorial 

Neste capítulo pretende-se entender se as variáveis que compõem cada uma das 

motivações em análise se relacionam entre si, procurando desta forma reduzir, em número, 

as várias variáveis. Para tal, recorreu-se à análise fatorial, uma ferramenta estatística que 

permite reconhecer a relação entre as variáveis e a sua transformação num conjunto mais 

reduzido de fatores (Maroco, 2007). 

 
3.3.3.1. Análise Fatorial das variáveis independentes 

Com o teste de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) verifica-se se a análise fatorial é pertinente 

para esta base de dados. O valor de KMO tem de ser superior a 0,5 para se considerar este 

tipo de análise adequada, neste estudo o valor é 0,785.  

O teste de esfericidade de Bartlett, indica se a correlação entre as variáveis é 

suficientemente relevante para recorrer à análise fatorial. Por regra, este valor tem de ser 

inferior a 0,05, neste estudo é inferior a 0,01, logo fica provada a relevância da utilização da 

análise fatorial. 

Após a prova que a análise fatorial é adequada para esta amostra, foi calculado o valor 

das comunalidades, que indica a variabilidade explicada de cada variável, quando agrupada 

em fatores (Pasquali, 2003 e Pereira, 2001). O valor das comunalidades, para ser 

considerado válido, deve ser sempre superior a 0,6, o que acontece em todos os itens, 

exceto no C1, onde o valor é 0,586. Apesar desta situação, este item não vai ser extraído, 
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uma vez que os seus valores na matriz de correlação anti imagem e a carga fatorial, 

justificam a sua permanência. 

A matriz de correlação anti imagem permite identificar a adequação de cada variável da 

amostra, este valor tem de ser superior a 0,5 para a adequabilidade ficar comprovada. 

Todas as variáveis têm valores superiores a 0,5, com especial destaque para o C1, que 

apesar de ter um valor da comunalidade baixo, nesta matriz tem um valor elevado (0,926), 

comprovando que é adequado para a amostra. 

Recorreu-se ainda à matriz de componentes rotacionada (MCR), que indica as cargas 

fatoriais associadas a cada variável, neste caso os valores posicionam-se entre 0,703 e 0,915. 

Todas as variáveis têm uma carga elevada, ou seja, todas têm peso no fator em que se 

posicionam, nenhuma será retirada. Nesta matriz também é possível comprovar que os 13 

itens correspondem a 4 fatores, e que as mesmas se agrupam como estava previsto. Ou 

seja, agruparam-se os itens associados à sustentabilidade (S1, S2, S3, S4 e S5), os itens 

associados ao sentimento de pertença (P1 e P2), os itens associados aos benefícios 

económicos (E1 e E2) e os itens associados à conveniência (C1, C2, C3 e C4). Ver Anexo 6 

para informação mais detalhada. 

A confiabilidade composta (CR) e o alfa de Cronbach são medidas de consistência 

interna dos itens da escala (Netemeyer, 2003). O alfa de Cronbach permite avaliar a 

confiabilidade de um questionário, quando o valor é superior a 0,8 considera-se quase 

perfeita. Desta forma, com alfa igual a 0,852 podemos considerar que o questionário tem 

uma confiabilidade positiva.  Relativamente à CR, recomenda-se que o valor de um 

construto seja superior a 0,70, o que se verifica neste estudo. A alta confiabilidade 

composta é uma indicação muito boa de que todos os itens medem constantemente o 

mesmo construto (Oliveira, 2017).  (Anexo 6) 

A variância média extraída (AVE) mede a quantidade de variância que é capturada por 

um construto em relação à quantidade de variância devido ao erro de medição. Por norma, 

para garantir uma convergência adequada, é aconselhado que a AVE seja superior a 0,50 

(Analysis INN, 2020). Neste estudo, a AVE é superior a 0,5 em todos os itens. 

A tabela 4 agrupa e resume a informação desta secção. 
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Item KMO 
Esfericidade de 

Bartlett 
Comunalidades 

Valor 

MCAI 

Cargas 

Fatorias 

Alfa de 

Cronbach 
CR AVE 

S1 

0,785 <0,001 

0,776 0,0863 0,845 

0,852 

0,892 0,785 

S2 0,850 0,892 0,905 

S3 0,842 0,831 0,894 

S4 0,795 0,890 0,870 

S5 0,880 0,805 0,915 

P1 0,865 0,693 0,824 

0,858 0,72 
P2 0,888 0,669 0,872 

E1 0,773 0,658 0,794 

0,855 0,714 
E2 0,828 0,622 0,893 

C1 0,576 0,929 0,703 

0,82 0,647 

C2 0,752 0,643 0,853 

C3 0,747 0,769 0,836 

C4 0,600 0,719 0,821 

Tabela 4 Análise Fatorial (Elaboração Própria) 

 
3.3.4. Análise das hipóteses de investigação 

Com o objetivo de comprovar a veracidade das hipóteses de investigação apresentadas 

anteriormente, foram realizados vários testes estatísticos, que vão ser apresentados nas 

secções seguintes. 

 
3.3.4.1. Verificar H1 a H4 

De maneira a perceber o peso das quatro motivações – sustentabilidade, sentimento de 

pertença, benefícios económicos e conveniência, que se posicionam como variáveis 

independentes, na utilização de plataformas (variável dependente), foi aplicada a Regressão 

Linear Múltipla. 

3.3.4.1.1. Regressão Linear Múltipla 

De acordo com Mâroco (2011), pode-se recorrer ao mecanismo de regressão quando se 

procura prever o comportamento de uma variável dependente, tendo em consideração uma 

ou mais variáveis independentes. Neste caso, como existem quatro variáveis independentes, 

foi realizada uma regressão linear múltipla suportada pelo software SPSS. Para comprovar a 

correta adaptação deste modelo, foram verificados vários pressupostos associados à 

regressão, nomeadamente:  
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• Homogeneidade dos resíduos: Através da média e do desvio-padrão é possível 

confirmar esta condição, ou seja, validar se os resíduos são variáveis aleatórias 

de média igual a 0 e a variância constante (Bispo & Mâroco, 2005). 

• Independência dos resíduos – Através do Teste de Durbin-Watson, é verificada 

a correlação entre os erros (Anderson et al., 1998). Segundo Chagas (2016) os 

resultados podem variar de 0 a 4, onde valores de 2 indicam que os resíduos 

não se correlacionam, que é o desejável.  

• Ausência de Multicolinearidade – Nas regressões lineares múltiplas é 

considerada mais do que um variável independente, desta forma é pertinente 

avaliar a relação entre as mesmas (Chagas, 2016). Esta relação é visível através 

do fator de inflação da variância (VIF), que, segundo Marôco (2003), para não 

ocorrer uma situação de multicolineariedade, tem de ser inferior a 5. 

Antes de se proceder à Regressão Linear Múltipla, como as variáveis são representadas 

por escalas de Likert com níveis diferentes, foi realizada uma estandardização dos valores 

das mesmas, em relação à média.  

Segundo Bispo & Mâroco (2005), o pressuposto da homogeneidade dos resíduos é 

validado pelo facto de o valor da média ser igual a zero e o desvio padrão igual a 1. Para 

este estudo esse pressuposto foi verificado, conclui-se que os resíduos são variáveis 

aleatórias de média nula e variância constante. 

Para verificar a independência dos resíduos foi aplicado o teste de Durbin-Watson, que 

permite verificar a existência de correlação entre resíduos sucessivos (Marôco, 2014). O 

valor deste teste foi de 1,952, sendo um valor próximo de 2 e por isso favorável para o 

estudo. Como mencionado anteriormente para valores próximos a 2 os resíduos não são 

correlacionados entre si (Chagas, 2016) sendo independentes e, portanto, a suposição da 

independência dos erros foi igualmente validada. 

Nesta investigação, os valores de VIF (Variance Inflation Factor) são inferiores a 5 

(Tabela 10) para as quatro variáveis independentes, desta forma, fica validada a ausência de 

multicolineariedade nas quatro motivações, ou seja, não existe uma relação perfeitamente 

linear entre elas. Para a Sustentabilidade o valor é 1,520, para o Sentimento de Pertença o 

valor é 1,531, para os Benefícios Económicos o valor é 1,197 e para a Conveniência o valor 

é 1,209. 
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Com todos os pressupostos validados, foi possível aplicar a Regressão Linear Múltipla 

entre a “Motivação para utilizar Plataformas de Alojamento P2P” (variável dependente) e 

as quatro motivações em análise (variáveis independentes).  

Nas tabelas 6 e 7 podem ser consultados os resultados da Regressão Linear Múltipla. 

Através do valor do R quadrado (R2) ajustado (1) fica demonstrado que a variabilidade da 

Motivação para utilizar Plataformas de Alojamento P2P é totalmente explicada pelas 

variáveis independentes.  

Ao analisar a significância (sig) dos coeficientes das variáveis independentes, é possível 

concluir que nenhuma variável é rejeitada, uma vez que todos os valores são inferiores a 

0,05 (0,000). 

Por último, também é possível identificar as contribuições de cada uma das quatro 

motivações na motivação para utilizar Plataformas de Alojamento P2P, onde o valor de beta 

para as 4 motivações é significativo. A variável com maior peso é a sustentabilidade que 

explica mais de 50% (0,579) da Motivação para utilizar Plataformas de Alojamento P2P. 

(Anexo 7). 

R R2 R2 Ajustado Durbin-Watson Sig 

1 1 1 1,952 0,000 
Tabela 5 Análise Regressão Linear Múltipla (Elaboração Própria) 

Coeficientes B Erro Padrão Beta t Sig VIF 

Constante -2,941 ,004  -654,257 ,000  

Sustentabilidade ,234 ,001 ,579 392,504 ,000 1,520 

Sentimento Pertença ,083 ,001 ,243 164,021 ,000 1,531 

Benefícios Económicos ,093 ,001 ,225 171,899 ,000 1,197 

Conveniência ,364 ,001 ,421 319,877 ,000 1,209 
Tabela 6 Análise Regressão Linear Múltipla – Coeficientes (Elaboração Própria) 

 

3.3.4.1.2. Conclusões 

Como um dos objetivos desta investigação consiste na determinação do peso que as 

variáveis independentes têm sobre a variável dependente e após comprovada a 

possibilidade de utilização da Regressão Linear Múltipla, recorreu-se ao cálculo dos 

coeficientes de beta (coeficientes de regressão estandardizados). 

Através da figura 2, entende-se a contribuição que cada uma das motivações tem na 

utilização de plataformas P2P. Neste caso é de destacar a motivação da Sustentabilidade, 
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motivação interna, como a motivação com mais peso, contudo esta motivação é seguida 

pela da Conveniência, motivação externa, que apesar de ter um valor β inferior, é também 

relevante. Acresce a nota que as outras duas motivações, Sentimento de Pertença e 

Benefícios Económicos, apesar de menos influentes, se posicionam de forma bastante 

equilibrada. 

Em jeito de conclusão, a “Motivação para utilizar Plataformas de Alojamento P2P” que 

os utilizadores das Plataformas de Alojamento P2P mais destacam é a Sustentabilidade, 

contudo também fica demonstrado o peso das restantes 3 motivações na utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.1. Perfil do utilizador 

Segundo Maroco (2007), o teste mais apropriado para verificar se duas populações 

independentes diferem entre si segundo uma dada característica, é o Qui-Quadrado. Para 

esta dissertação, o objetivo é entender se as características demográficas (sexo, estado civil, 

grupo geracional, habilitações académicas e área de residência) diferem entre o grupo dos 

utilizadores e não utilizadores de Plataformas de Alojamento P2P. Para tal, vai ser 

determinada a existência de associação entre as características demográficas e o perfil de 

utilização ao nível de significância de 5%.  

O teste de Qui-Quadrado só pode ser aplicado quando as variáveis em análise são 

constituídas por itens com frequência igual ou superior a 5. Neste caso, foi necessário 

reagrupar itens associados ao estado civil e às habilitações académicas para cumprir esse 

critério. No estado civil, a resposta “viúvo/a” tinha uma frequência inferior a 5, por isso 

estas respostas foram agrupadas com “divorciado/a”. Nas habilitações académicas, a opção 

Motivação para utilizar 
Plataformas de 

Alojamento P2P 
 

Sustentabilidade  

Sentimento de Pertença 

Sentimento de Pertença 

Conveniência 

β=0,579 

β=0,243 

β=0,225 

β=0,421 

Figura 2 Coeficiente de β (Elaboração Própria) 
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“3º ciclo” tinha frequência inferior a 5, por isso foi criada a categoria “ensino não superior” 

que agrupa o 3º ciclo e o ensino secundário. Uma vez que os dados referentes à área 

geográfica se encontram enviesados, não vão ser considerados na análise do perfil. O 

objetivo destes passos é garantir que o estudo tem significado e rigor científico. 

Conforme observável na Tabela 8, as características “sexo”, “estado civil”, “grupo 

geracional” têm significância marginal superior a 0,05, comprovando que a utilização é 

independente destas características. Não existem diferenças na utilização de Plataformas de 

Alojamento P2P mediante estas características demográficas, não se rejeita H0. Contudo 

realça-se o facto de o grupo geracional ter um valor próximo a 0,05, se fosse utilizada uma 

significância de 10% já existira uma relação entre o grupo geracional e a utilização das 

plataformas em análise.  

Por sua vez, a característica “habilitação académicas” tem um p-value inferior a 0,05, 

demonstrando que a utilização de Plataformas de Alojamento P2P não é independente 

desta característica. A utilização destas plataformas difere segundo as habilitações 

académicas, para esta dimensão, rejeita-se H0. 

Em suma, do estudo realizado e para a amostra em análise, a única característica 

demográfica que não é independente entre o grupo de utilizadores e o grupo de não 

utilizadores são as habilitações académicas. (Anexo 8 a 11) 

Características Demográficas Valor 
Grau de 

Liberdade 
p-value 

Sexo 1,065 1 ,302 

Grupo Geracional 7,242 3 ,065 

Habilitações Académicas 20,830 4 <,001 

Estado Civil 2,005 2 ,367 

Área de Residência - - - 

Tabela 7 Perfil – Valores p-value (Elaboração Própria) 
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3.3.5. Discussão de Resultados 

Quanto às motivações, as motivações de sustentabilidade, com β=0,579 e as de 

conveniência, com β=0,421, são as que mais influenciam a utilização de Plataformas de 

Alojamento P2P. Observando de uma forma individualizada cada uma das motivações e a 

sua relação com a utilização de plataformas percebe-se que: 

1) A sustentabilidade é a motivação que mais contribui para a variável dependente, 

Motivação para utilização de Plataformas de Alojamento P2P. O que significa que, 

a utilização destas plataformas online pode ter a sua base em preocupações 

ambientais e pela preferência de um consumo mais sustentável, tal como defendido 

por Hamari et al. (2016). 

2) A conveniência é a segunda motivação que mais contribui para a utilização das 

plataformas em análise. Ou seja, após a vertente da sustentabilidade, é o facto de os 

consumidores percecionarem que esta forma de consumo reduz o tempo e esforço 

necessário para suprir uma necessidade (Seiders at al., 2007), que faz com que 

optem pela mesma. 

3) O sentimento de pertença é a terceira motivação que mais influencia a utilização 

destas Plataformas P2P. Apesar de ter existido uma mudança social que criou uma 

maior necessidade de interação, quer online quer offline, esta não tem elevado valor 

na utilização destas plataformas, o que pode ser justificado pelo facto de as 

interações dentro da mesma não serem obrigatórias. Isto é, quando se utiliza 

Plataformas de Alojamento P2P, o utilizador pode optar por uma vertente em que 

a residência não esteja a ser dividida com outros hóspedes ou anfitrião, e nesses 

casos, já não existe interação e por isso o Sentimento de Pertença não é associado a 

esta forma de consumo. 

4) Os benefícios económicos são a motivação cujo contributo menos influencia a 

utilização de Plataformas de Alojamento P2P. Contrariamente ao que é defendido 

por Hamari et al. (2016), para esta amostra, a escolha por formas de consumo 

colaborativo não é estimulada por motivos racionais ligados a ganhos financeiros. 

Esta conclusão surge como uma surpresa, permitindo perceber que, apesar de esta 

forma de consumo poder ser financeiramente mais económica que as alternativas 

tradicionais, não é isso que condiciona a sua utilização. Mostrando que, tal como 

referido por Dredge (2015), o turista atual interessa-se em ter uma experiência 
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única e personalizada, fazendo com que a dimensão económica não seja tão 

valorizada como em estudos anteriores. 

Hipóteses Descrição Resultado 

HI1 
Os utilizadores de Plataformas de Alojamento P2P consideram 

esta forma de consumo sustentável. 
Validado 

HI2 
Os utilizadores de Plataformas de Alojamento P2P consideram 

que esta forma de consumo estimula o sentimento de 
pertença. 

Validado 

HI3 
Os utilizadores de Plataformas de Alojamento P2P consideram 

que esta forma de consumo lhe permite obter benefícios 
económicos. 

Validado 

HI4 
Os utilizadores de Plataformas de Alojamento P2P consideram 

que esta forma de consumo é conveniente.  
Validado 

Quadro 3 Validação HI1 a HI4 (Elaboração Própria) 

Relativamente às características demográficas (perfil) do utilizador versus não utilizador, 

os resultados da investigação demonstraram que, o sexo, estado civil e grupo geracional são 

independentes. Ou seja, não existe associação entre estas características e pertencer a um 

dos grupos (utilizadores e não utilizadores). A área de residência não foi analisada, uma vez 

que os dados relativos a essa característica, neste estudo, se encontravam enviesados. 

O mesmo já não acontece quando abordamos as habilitações académicas, esta 

característica já não é independente entre os dois grupos. Conforme os resultados 

apresentados anteriormente, parece existir uma maior adesão às plataformas em análise, 

por parte dos indivíduos com habilitações académicas mais elevadas, o que pode ser 

justificado por estes terem maior facilidade de adaptação às novas tecnologias (Weijters et 

al., 2007). Autores como Rogers (1995) e Zeithmil & Gilly (1987) apontam o nível de 

escolaridade mais alta como um fator que potencia a adoção de comportamentos mais 

inovadores e disruptivos, justificando que estas pessoas têm um melhor entendimento do 

que lhes é apresentado e que conseguem mais rapidamente perceber as vantagens da 

adoção desse comportamento. 
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Hipóteses Descrição Resultado 

HI5a 
Existem diferenças significativas relativamente à utilização de 

Plataformas de Alojamento P2P mediante o sexo. 
Não 

validado 

HI5b 
Existem diferenças significativas relativamente à utilização de 

Plataformas de Alojamento P2P mediante o grupo 
geracional. 

Não 
validado 

HI5c 
Existem diferenças significativas relativamente à utilização de 

Plataformas de Alojamento P2P mediante as habilitações 
académicas. 

Não 
validado 

HI5d 
Existem diferenças significativas relativamente à utilização de 

Plataformas de Alojamento P2P mediante o estado civil. 
Validado 

HI5e 
Existem diferenças significativas relativamente à utilização de 

Plataformas de Alojamento P2P mediante o estado civil. 
Não 

estudado 
Quadro 4 Validação HI5 (Elaboração Própria) 
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4. Conclusões 

Neste capítulo são apresentadas as considerações finais da investigação realizada, os 

contributos teóricos que esta trouxe, as limitações e recomendações para futuras 

investigações. 

 
4.1. Considerações finais 

Nesta etapa importa apresentar as principais conclusões provenientes da dissertação, 

para tal é relevante relembrar o objetivo da mesma: identificar i) as motivações que 

influenciam a utilização de Plataformas de Alojamento P2P (Peer-to-Peer) do lado da 

procura e ii) o perfil dos utilizadores dessas Plataformas P2P. 

A escolha deste objetivo teve em vista aumentar o conhecimento relativo ao 

comportamento do consumidor na área do consumo colaborativo, uma vez que, de 

momento, a literatura que combina estes tópicos ainda é reduzida. Para além da diminuta 

literatura, acontece nalguns estudos, não diferenciarem práticas de CC, onde existe um 

pagamento envolvido na transação, das de EP, onde não existe um pagamento envolvido, 

fazendo com que os resultados dos mesmos não possam ser generalizados. 

Comprovando estudos anteriores (Hamari et al., 2016, Mohlmann, 2015 e Seiders et al., 

2007) as motivações sustentabilidade, sentimento de pertença, benefícios económicos e 

conveniência, demonstram ter peso na utilização das Plataformas de Alojamento P2P em 

análise. Sendo que as motivações que têm uma maior influência na utilização são as da 

sustentabilidade e da conveniência, as dimensões relacionadas com o sentimento de 

pertença e os benefícios económicos têm um impacto inferior às anteriores, mas 

semelhante entre si. Esta conclusão demonstra que a decisão de utilização não depende 

apenas de motivos intrínsecos ou extrínsecos, mas sim da combinação de ambos. 

Para a amostra desta investigação, os resultados sugerem que o nível das habilitações 

académicas não é independente do grupo ao qual o individuo pertence, utilizador ou não 

utilizador. Existe uma maior propensão para este tipo de consumo por pessoas com 

escolaridade mais elevada, que pode ser justificada pelo facto de estarem mais 

familiarizados com as novas tecnologias e por isso estarem dotadas de maiores 

competências digitais, o que faz com que se sintam mais à-vontade em as utilizar.  
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4.2. Contributos Académicos e para a área de Gestão 

Conforme apresentado em capítulos anteriores, o Consumo Colaborativo tem bastante 

relevo na economia de um país, apresentando-se como uma alternativa ao consumo mais 

tradicional. Este relevo é justificado pelo número de atores no modelo económico, 

contudo, para manter esta tendência, fidelizar os atuais clientes e atrair novos 

consumidores é necessário perceber quais as motivações que influenciam a decisão de 

utilização. Tendo esta necessidade em mente, esta dissertação identificou motivações que 

influenciam os utilizadores a optar por este tipo de consumo e o perfil de utilizador das 

Plataformas de Alojamento P2P, para assim acrescentar um melhor entendimento do 

consumo colaborativo. 

A nível académico, esta investigação agrega valor à literatura já existente, pois tal como 

referido, apesar de já existirem variados estudos sobre o tema, os mesmos não apresentam 

uma clara distinção do consumo englobado em práticas de EP e o CC. Esta dissertação 

considera apenas práticas de CC, ou seja, trocas entre pares suportadas por um pagamento, 

e que sejam realizadas por via de plataformas online.  

Do ponto de vista da gestão, esta investigação dota os profissionais de marketing com 

conhecimento sobre o consumo realizado neste modelo económico, em particular no setor 

do alojamento turístico. Este conhecimento irá promover decisões mais fundamentadas 

por parte dos profissionais do setor, quer estejam a atuar do lado do negócio P2P, quer 

estejam a atuar no lado do negócio tradicional, uma vez que tal como explorado 

anteriormente, algumas características do CC podem ser aplicadas aos modelos mais 

tradicionais, agregando-lhes valor.  

As motivações sustentabilidade, sentimento de pertença, benefícios económicos e 

conveniência foram identificadas como significativas na adoção de práticas de CC, o que 

mostra aos gestores quais as dimensões mais valorizadas pelos clientes, e por isso, quais as 

dimensões que mais devem ser trabalhadas e comunicadas.  

Neste estudo, a dimensão da sustentabilidade foi a que demonstrou ter maior 

relevância, o que faz com que os provedores de serviços se devam preocupar em criar 

formas de consumo alinhadas com o valor da ecologia e sustentabilidade social. Este 

objetivo pode ser atingido através de parcerias com outras empresas que já tenham estes 
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valores na sua génese, e que os mesmos sejam reconhecidos pelo mercado, ou então pela 

adoção de práticas que o mercado considere sustentáveis.  

A conveniência também foi apontada como uma das motivações mais importantes para 

quem utiliza Plataformas de Alojamento P2P, o que faz com que as empresas se devam 

preocupar em disponibilizar os seus serviços de uma forma intuitiva para o utilizador. Um 

exemplo de uma prática que pode afetar a conveniência é o facto de um website / 

plataforma ser ou não responsivo, isto é, se se adapta de forma automática às características 

do ecrã onde está a ser visualizado. Outro ponto a ter em consideração é de disponibilizar 

ao consumidor toda a informação que ele precisa para a tomada de decisão, quer seja no 

website quer seja na aplicação, a informação relevante para a decisão tem de ser 

disponibilizada de forma simples, direta e atualizada. 

Ainda que com um menor peso, a dimensão sentimento de pertença não deve ser 

descorada. No caso do setor do alojamento, sempre que o consumidor opte por uma 

opção que permita a interação com outros indivíduos, é importante fazer com que a mesma 

seja o mais agradável possível para ambos os lados. Este sentimento pode ser alcançado 

através da clarificação de como é suposto cada parte interagir e o que é esperado de ambos 

os lados, o que pode ser apresentado numa secção de perguntas e respostas. Quando, pela 

tipologia do serviço não é possível a interação física entre os indivíduos, uma forma de 

estimular o sentimento de pertença é a através de um fórum ou grupo nas redes sociais, 

onde cada hóspede pode partilhar a sua experiência e onde a interação com conteúdo 

disponível seja permitida. 

Por último, a dimensão dos benefícios económicos também é valorizada pelo 

consumidor deste modelo. Neste caso, o gestor deve-se preocupar em perceber se as 

expectativas financeiras do lado da oferta e da procura estão equilibradas, e se existe um 

meio para estas se cruzarem (plataformas, por exemplo) e se este também se encontra 

satisfeito. Nos casos em que o mercado recorre às plataformas para servir de intermediário, 

é pertinente procurar alcançar economias de escala, isso é possível através do aumento das 

transações efetuadas na mesma, uma vez que influenciam diretamente o fee. Quanto mais 

consumidores e prestadores de serviços estiverem interessados em utilizar uma dada 

plataforma, mais rentáveis se tornam as trocas efetuadas através da mesma. 

O facto de, entre o perfil do utilizador e o perfil do não utilizador, não se terem 

verificado diferenças ao nível do sexo, grupo geracional e estado civil demonstra que este 
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tipo de consumo não é dirigido para um segmento em concreto. Por isso, é importante 

perceber que os utilizadores de Plataformas de Alojamento P2P não são um grupo com 

características muito particulares e específicas, mas sim um mercado com características 

bastantes diferentes. Este fator demonstra a possibilidade de crescimento deste modelo, 

provando que não se trata de um consumo de nicho com poucos consumidores e muito 

particulares, mas sim um consumo largamente espalhado pela sociedade e com bastante 

potencial a explorar. 

Para concluir, destaca-se ainda a maior recetividade por parte de indivíduos com 

escolaridade mais alta para optar por esta forma de consumo, justificável pelo facto de se 

estarem mais familiarizados com novas tecnologias ou por terem uma maior consciência 

social. Desta forma, de maneira a alcançar os indivíduos que não tenham tantas habilitações 

académicas, é necessário que os gestores posicionem a sua oferta de uma maneira simples e 

clara, criando formas de facilitar alguns processos, nomeadamente o do pagamento, visto 

que esta transação monetária acarreta algum receio e ansiedade. Para além disso, é 

importante dotar as plataformas/websites de mecanismos que permitam o rápido 

esclarecimento de uma questão que surja, quer seja com uma assistente virtual, secção de 

perguntas frequentemente perguntadas ou encaminhando para o contacto telefónico. 

 

4.3. Limitações do estudo e recomendações para investigação futura 

Neste ponto é importante reconhecer que, apesar de se ter obtido resposta para as 

cinco Hipóteses de Investigação levantadas e por isso esta investigação ter aumentado o 

conhecimento sobre esta temática, existiram algumas limitações na mesma, que podem ser 

encaradas como sugestões para futuras investigações 

A primeira limitação apontada é o facto de ter utilizado uma amostra por conveniência, 

apesar de ter sido necessário optar por esta tipologia devido aos prazos da investigação, as 

generalizações das conclusões deste estudo precisam de interpretadas de forma cautelosa 

(Marôco, 2014). Esta limitação apresenta especial relevância para as conclusões retiradas na 

HI5 que considera as características demográficas da amostra. A sugestão para 

investigações futuras é que seja utilizado outro mecanismo de amostragem mais rigoroso, o 

que permitirá avaliar de forma mais fidedigna o impacto destas mesmas características.  
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Relativamente às motivações selecionadas para a investigação, foram escolhidas as que 

apresentam maior relevância na literatura da área, contudo existiam outras motivações 

destacadas na literatura que poderiam ser analisadas, como a confiança (Mohlmann, 2015), 

a experiência (Moeller & Wittkowski, 2010, Botsman & Rogers, 2011 e Hamari et al., 2016) 

e a qualidade (Mohlmann, 2015).  Estas motivações que não foram consideradas podem ser 

incluídas em futuros estudos, assim como, procurar outras motivações que estejam 

presentes em estudos mais recentes. Uma vez que a investigação deste tema ainda se 

encontra numa fase inicial, podem ter sido reconhecidas novas motivações associadas a 

este forma de consumo. Ainda ligado às motivações, neste estudo foram consideradas 

apenas as motivações do utilizador, ou seja, do lado da procura, futuros estudos podem 

avaliar o impacto destas mesmas motivações do lado da oferta e até perceber como é que 

as mesmas motivações influenciam cada um dos lados.  

Outra sugestão para investigação futura que pode agregar conhecimento interessante 

sobre este tipo de consumo é a comparação dos resultados obtidos para o setor de 

Alojamento com outro setor, ou ainda comparar os resultados obtidos para o mesmo setor, 

mas noutro país com cultura diferente. Neste caso seria interessante perceber se as 

características demográficas influenciam a utilização/consumo da mesma forma que 

acontece nesta investigação e se as motivações analisadas têm o mesmo impacto.  

Nesta investigação, não foi estudado o impacto da pandemia da Covid-19 no CC, a 

literatura sobre este tema ainda se encontra numa fase inicial por este ser um evento 

recente. Contudo, para o futuro, pode ser relevante perceber se as motivações para optar 

por este tipo de consumo se alteraram com a pandemia, assim como, estudar se o perfil de 

utilizador também sofreu alterações. 

Por último, tal como referido na parte introdutória da presente dissertação, os 

conceitos da economia da partilha e do consumo colaborativo ainda geram discussão na 

comunidade académica, a distinção entre estes modelos ainda não está muito vincada. 

Desta forma, pode ser interessante perceber se o perfil dos consumidores da Economia da 

Partilha e do Consumo Colaborativo são semelhantes. Assim como perceber se as mesmas 

motivações têm o mesmo peso quando estamos perante praticas da Economia da Partilha e 

do Consumo Colaborativo. Este tipo de análise irá permitir que se crie uma maior distinção 

entre estes dois conceitos, que tantas vezes são utilizados como sinónimos. 
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Anexos 

Anexo 1 – Formulação dos Itens do Questionário 

 

 

Item  Adaptado de Autor 
S1 Utilizo Plataformas de Alojamento P2P 

porque permitem a preservação de recursos 
naturais. 
 

Collaborative consumption helps 
save natural resources 

Hamari et al., 
2016 

S2 Utilizo Plataformas de Alojamento P2P 
porque são uma forma de consumo 
sustentável. 
 

Collaborative consumption is a 
sustainable mode of consumption  

S3 Utilizo Plataformas de Alojamento P2P 
porque são ecológicas. 
 

Collaborative consumption is 
ecological 

S4 Utilizo Plataformas de Alojamento P2P 
porque são eficientes relativamente ao 
consume energético. 
 

Collaborative consumption is 
efficient in terms of using energy. 

S5 Utilizo Plataformas de Alojamento P2P 
porque são uma solução amiga do ambiente. 
 

Collaborative consumption is 
environmentally friendly. 

P1 Utilizo Plataformas de Alojamento P2P 
porque permitem que faça parte de um 
grupo com pessoas que partilham das 
minhas opiniões. 
 

The use of CC allows me to be part 
of a group of liked-minded people. 
 

Hennunh- 
Mohlmann, 
2015) P2 Utilizo Plataformas de Alojamento P2P 

porque permitem-me pertencer a um grupo 
com interesses similares. 
 

The use of CC allows me to belong 
to a group of people with similar 
interests. 

E1 Utilizo Plataformas de Alojamento P2P 
porque consigo economizar dinheiro. 
 

I can save money if I participate in 
collaborative consumption. 

Hamari et al., 
2016 

E2 Utilizo Plataformas de Alojamento P2P 
porque conseguem melhorar a minha 
situação financeira. 
 

My participation in collaborative 
consumption can improve my 
economic situation. 

C1 Utilizo Plataformas de Alojamento P2P 
porque consigo perceber, à priori, se a oferta 
é adequada para satisfazer as minhas 
necessidades. 
 

I can easily determine priori to 
shopping whether sharing economy 
will offer what I need. 

Seiders et al., 
2007 

C2 Utilizo Plataformas de Alojamento P2P 
porque o processo é rápido e fácil. 
 

I am able to get to SR quickly and 
easily. 

C3 Utilizo Plataformas de Alojamento P2P 
porque consigo opções de alojamento de 
forma rápida e simples. 
 

The merchandise I want at Sharing 
Economy can be located quickly. 

C4 Utilizo Plataformas de Alojamento P2P 
porque o processo de pagamento é 
rápido. 

I am able to complete my purchase 
quickly at Sharing Economy. 
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Anexo 2 – Questionário 

 

Plataformas de Alojamento P2P 
Este questionário tem como objetivo identificar as motivações que influenciam a utilização de 

Plataformas de Alojamento entre pares, por parte de quem usufrui o serviço, ou seja, do consumidor. 

 

O questionário encontra-se implementado numa conta Google abrangida pela licença subscrita pela 

Universidade do Porto. Ao longo do inquérito, não será solicitada informação que permita identificá-

lo(a). Os dados recolhidos serão tratados de forma confidencial e utilizados apenas para efeitos do 

presente estudo. A participação é totalmente voluntária e o preenchimento do questionário tem uma 

duração estimada de 5 minutos. 

 

Se aceitar colaborar neste estudo, de acordo com os termos acima expostos, prossiga com o 

preenchimento do questionário. 

Caso surja alguma questão, pode entrar em contacto: up202000930@edu.fep.up.pt. Obrigada pela sua 

colaboração! 

Ana Catarina Delgado 

 

*Obrigatório 

 

Consumo 

Colaborativo 

Este questionário aborda o Consumo Colaborativo no 

Alojamento tornando-se importante esclarecer este 

conceito antes de avançar para as questões. 

O consumo colaborativo é um modelo económico digital 

assente em trocas temporárias entre pares (indivíduos) e 

onde existe um pagamento envolvido, no setor do 

alojamento permite o aluguer do acesso a acomodações 

não utilizadas. Alguns exemplos de Plataformas de 

Alojamento entre pares são a Airbnb,  a  Holidu  e Vrbo. 

 

Por favor, responda de forma objetiva às questões que vão 

ser apresentadas de seguida. Muito obrigada pela sua 

colaboração! 

 

 

1. Utiliza plataformas de alojamento P2P? * 
Marcar apenas uma oval. 

 Sim  

 Não Avançar para a pergunta 9 
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2. Que plataformas de alojamento P2P utiliza ou que já utilizou? 
Marcar tudo o que for aplicável. 

 Airbnb  

 Holidu  

 Vrbo  

 9flats  

 HomeExchange  

 Outra  

 
 

3. Há quanto tempo utiliza essas Plataformas? 
Marcar apenas uma oval. 

 Menos de 6 meses  

 Entre 6 meses a 1 ano  

 Mais de 1 ano  

 

4. Com que frequência utiliza essas Plataformas? 
Marcar apenas uma oval. 

 Frequentemente  

 Algumas vezes por ano  

 Raramente  

 

Plataformas de Alojamento P2P - Motivações 

5. Utilizo Plataformas de Alojamento P2P porque:* 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 Discordo 
Totalmente 

2 3 4 5 6 Concordo 
Totalmente 

Permitem a preservação de 
recursos naturais. 

       

São uma forma de consumo 
sustentável. 

       

São ecológicas        

São eficientes relativamente 
ao consumo energético. 

       

São uma solução amiga do 
ambiente 
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6. Utilizo Plataformas de Alojamento P2P porque:* 

Marcar apenas uma oval por linha. 

 Discordo 
Totalmente 

2 3 4 5 6 Concordo 
Totalmente 

Não sei / 
Não 
respondo 

Permitem-me pertencer a 
um grupo com interesses 
similares. 

       
 

Permitem que faça parte de 
um grupo com pessoas que 
partilham das minhas 
opiniões. 

       

 

 
 

7. Utilizo Plataformas de Alojamento P2P porque:* 

Marcar apenas uma oval por linha. 

 Discordo 
Totalmente 

2 3 4 5 6 Concordo 
Totalmente 

Consigo economizar 
dinheiro. 

       

Conseguem melhorar a 
minha situação financeira. 

       

 
 

8. Utilizo Plataformas de Alojamento P2P porque:* 

Marcar apenas uma oval por linha. 

 Discordo 
Totalmente 

2 3 4 Concordo 
Totalmente 

Consigo perceber, à priori, se 
a oferta é adequada para 
satisfazer as minhas 
necessidades. 

   
  

O processo é rápido e fácil.      

Consigo opções de 
alojamento deforma rápida e 
simples. 

     

O processo de pagamento é 
rápido. 
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Caracterização Demográfica 

9. Sexo* 

Marcar apenas uma oval. 
 Masculino  

 Feminino  

 Outra  

 

 
10. Indique a sua idade, utilizando apenas o alfabeto alfanumérico: * 

 
________________________________________ 

 
 

11. Há quanto tempo utiliza essas Plataformas? * 

Marcar apenas uma oval. 
 Geração Baby Boomers (1945-1964)  

 Geração X (1965-1980)  

 Millennials (1981-1995)  

 Geração Z (1996-2010)  

 

12. Indique o seu estado civil. * 

Marcar apenas uma oval. 
 Solteiro/a  

 Casado/a  

 Divorciado/a  

 Viúvo/a  

 

13. Qual é a sua área de residência? * 

Marcar apenas uma oval. 
 Aveiro  

 Beja  

 Braga  

 Bragança  

 Castelo Branco  

 Coimbra  

 Évora  

 Faro  
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 Guarda  

 Leiria  

 Lisboa  

 Portalegre  

 Porto  

 Santarém  

 Setúbal  

 Viana do Castelo  

 Vila Real  

 Viseu  

 Arquipélago da Madeira  

 Arquipélago dos Açores  

 

14. Quais são as suas habilitações académicas? * 

Marcar apenas uma oval. 
 1º ciclo (equivalente à primária)  

 2º ciclo (equivalente ao 6º ano)  

 3º ciclo (equivalente ao 9º ano)  

 Licenciatura  

 Pós-graduação  

 Mestrado  

 Doutoramento  

 
 

15. Tem algum comentário adicional em relação ao questionário e/ou ao tema? * 

 

Conclusão do 

Questionário 

 

Clique em "Enviar" para a sua resposta ser registada. 

Agradecemos a sua participação. 

A equipa. 
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Anexo 3 – Contagem Área de Residência 

Área de Residência 
Grupo 

Utilizador (n) Não utilizador (n) 

Porto 98 71 
Aveiro 18 12 
Braga 8 4 
Lisboa 3 0 
Viseu 2 2 
Castelo Branco 1 1 
Viana do Castelo 3 0 
Guarda 0 1 
Bragança 0 1 
Vila Real 0 1 
Beja 0 1 
Setúbal 1 0 
Santarém 0 1 
Coimbra 0 1 
Faro 0 1 
Leiria 0 1 
Arquipélago da Madeira 0 1 
Arquipélago dos Açores 1 1 
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Anexo 4 – Análise descritiva Z - Score 

 

 
Mínimo Máximo Média 

Desvio 

padrão 
Q1 Q3 

Sustentabilidade - Utilizo Plataformas P2P porque: 
      

Permitem a preservação de recursos naturais -1,275 2,336 ,00000 

0,91 

-,673 ,530 

São uma forma de consumo sustentável. -1,409 2,125 ,00000 -,820 ,947 

São ecológicas. -1,284 2,417 ,00000 -,667 ,567 

São eficientes relativamente ao consumo 

energético. 
-1,333 2,429 ,00000 -,706 ,548 

São uma solução amiga do ambiente. -1,349 2,458 ,00000 -,714 ,555 

       

Sentimento de Pertença - Utilizo Plataformas P2P 

porque 
      

Permitem-me pertencer a um grupo com 

interesses similares 
-1,546 2,172 ,00000 

0,94 

-

1,015 
,578 

Permitem que faça parte de um grupo com 

pessoas que partilham das minhas opiniões. 
-1,519 2,278 ,00000 -,976 ,651 

       

Benefícios Económicos - Utilizo Plataformas P2P 

porque: 

      

Consigo economizar dinheiro. -2,901 ,996 ,00000 
 

0,88 
-,303 ,996 

Conseguem melhorar a minha situação 

financeira. 

-1,962 1,412 ,00000 -,837 ,850 

       

Conveniência - Utilizo Plataformas P2P porque:       

Consigo perceber, à priori, se a oferta é adequada 

para satisfazer as minhas necessidades. 

-3,150 1,223 ,00000 

0,82 

-,964 1,223 

O processo é rápido e fácil. -2,663 1,030 ,00000 -,201 1,030 

Consigo opções de alojamento deforma rápida e 

simples. 

-2,903 ,865 ,00000 -,391 ,865 

O processo de pagamento é rápido. -2,427 ,951 ,00000 -,175 ,951 
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Anexo 5 – Outputs Análise descritiva  

 

Estatísticas Descritivas 

 N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

S1 135 1,00 7,00 3,12 1,66 

S2 135 1,00 7,00 3,39 1,70 

S3 135 1,00 7,00 3,08 1,62 

S4 135 1,00 7,00 3,13 1,59 

S5 135 1,00 7,00 3,13 1,58 

P1 135 - 7,00 2,98 1,85 

P2 135 - 7,00 2,89 1,80 

E1 135 1,00 7,00 5,47 1,54 

E2 135 1,00 7,00 4,49 1,78 

C1 135 1,00 5,00 3,88 ,91 

C2 135 2,00 5,00 4,16 ,81 

C3 135 2,00 5,00 4,31 ,80 

C4 135 2,00 5,00 4,16 ,89 

N válido (de lista) 135     

 

 

 Desvio padrão Percentil 25 Percentil 75 

S1 1,66 2,00 4,00 

S2 1,70 2,00 5,00 

S3 1,62 2,00 4,00 

S4 1,59 2,00 4,00 

S5 1,58 2,00 4,00 

P1 1,88 1,00 4,00 

P2 1,84 1,00 4,00 

E1 1,54 5,00 7,00 

E2 1,78 3,00 6,00 

C1 ,91 3,00 5,00 

C2 ,81 4,00 5,00 

C3 ,80 4,00 5,00 

C4 ,89 4,00 5,00 
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Anexo 6 – Outputs análise fatorial variáveis independentes 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,785 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 1217,252 

gl 78 

Sig. <,001 

 

 

Comunalidades 

 Inicial Extração 

S2 1,000 ,850 

S3 1,000 ,842 

S4 1,000 ,795 

S5 1,000 ,880 

P1 1,000 ,865 

P2 1,000 ,888 

E1 1,000 ,773 

E2 1,000 ,828 

C1 1,000 ,576 

C2 1,000 ,752 

C3 1,000 ,747 

C4 1,000 ,699 

S1 1,000 ,776 

Método de Extração: análise de Componente Principal. 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach com 

base em itens 

padronizados N de itens 

,855 ,852 13 
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Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais 

Somas de extração de carregamentos 

ao quadrado 

Total 

% de 

variância % cumulativa Total 

% de 

variância % cumulativa 

1 5,147 39,591 39,591 5,147 39,591 39,591 

2 2,984 22,954 62,544 2,984 22,954 62,544 

3 1,129 8,686 71,231 1,129 8,686 71,231 

4 1,010 7,770 79,001 1,010 7,770 79,001 

5 ,571 4,393 83,394    

6 ,497 3,823 87,217    

7 ,441 3,395 90,612    

8 ,381 2,928 93,540    

9 ,259 1,994 95,534    

10 ,203 1,564 97,099    

11 ,155 1,196 98,294    

12 ,139 1,067 99,362    

13 ,083 ,638 100,000    

Método de Extração: análise de Componente Principal. 

 

 

Matriz de componente rotativaa 

 

Componente 

1 2 3 4 

S2 ,905    

S3 ,894    

S4 ,870    

S5 ,915    

P1   ,824  

P2   ,872  

E1    ,794 

E2    ,893 

C1  ,703   

C2  ,853   

C3  ,836   

C4  ,821   

S1 ,845    

Método de Extração: análise de Componente Principal.  

 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.a 

a. Rotação convergida em 5 iterações. 
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Anexo 7 – Outputs Regressão Linear Múltipla 

 

Sumarização do modelob 

Modelo R R quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

Durbin-

Watson 

1 1,000a 1,000 1,000 ,00831 1,952 

a. Preditores: (Constante), Conveniência, Sustentabilidadev2, Benefícios_económicos, 

Sentimento_pertença 

b. Variável Dependente: Motivação_para_participação 

 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficie

ntes 

padroniz

ados 

t Sig. 

95,0% Intervalo de 

Confiança para B 

Estatísticas de 

colinearidade 

B 

Erro 

Padrão Beta 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Tolerân

cia VIF 

1 (Constante) -2,941 ,004 

 

-

654,2

57 

,000 -2,950 -2,932 

  

Sustentabilidad

ev2 

,234 ,001 ,579 392,5

04 

,000 ,233 ,235 ,658 1,520 

Sentimento_pe

rtença 

,083 ,001 ,243 164,0

21 

,000 ,082 ,084 ,653 1,531 

Benefícios_eco

nómicos 

,093 ,001 ,225 171,8

99 

,000 ,091 ,094 ,836 1,197 

Conveniência ,364 ,001 ,421 319,8

77 

,000 ,361 ,366 ,827 1,209 

a. Variável Dependente: Motivação_para_participação 

 

 

Estatísticas de resíduosa 

 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão N 

Valor predito -1,8485 1,7459 ,0000 ,60032 135 

Valor Predito Padrão -3,079 2,908 ,000 1,000 135 

Resíduo Padrão -3,146 2,823 ,000 ,985 135 

a. Variável Dependente: Motivação_para_participação 
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Anexo 8 – Outputs Análise Perfil - Sexo 

 

 

Tabulação cruzada Sexo * Utilizador 

 

Utilizador 

Total Sim Não 

N % N % N % 

Sexo Feminino 95 70,4% 64 64,0% 159 67,7% 

Masculino 40 29,6% 36 36,0% 76 32,3% 

Total 135 100,0% 100 100,0% 235 100,0% 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor df 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de 

Pearson 

1,065a 1 ,302 
  

Correção de 

continuidadeb 

,794 1 ,373 
  

Razão de 

verossimilhança 

1,061 1 ,303 
  

Teste Exato de Fisher    ,326 ,186 

Associação Linear por 

Linear 

1,061 1 ,303 
  

N de Casos Válidos 235     

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada 

é 32,34. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 
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Anexo 9 – Outputs Análise Perfil - Geração 

 

 

Tabulação cruzada Grupo.geracional * Utilizador 

 

Utilizador 

Total Sim Não 

N % N % N % 

Grupo.geracio

nal 

Geração Z (1996-

2010) 

65 48,1% 65 65,0% 130 55,3% 

Millennials (1981-

1995) 

36 26,7% 18 18,0% 54 23,0% 

Geração X (1965-

1980) 

24 17,8% 10 10,0% 34 14,5% 

Geração Baby 

Boomers (1945-

1964) 

10 7,4% 7 7,0% 17 7,2% 

Total 135 100,0% 100 100,0% 235 100,0% 

 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor df 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 7,242a 3 ,065 

Razão de verossimilhança 7,356 3 ,061 

Associação Linear por Linear 4,036 1 ,045 

N de Casos Válidos 235   

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada 

é 7,23. 
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Anexo 10 – Outputs Análise Perfil - Habilitações 

 
 

Tabulação cruzada habilitacoes2 * Utilizador 

 

Utilizador 

Total Sim Não 

N % N % N % 

habilitacoes2 Não Superior 20 14,8% 40 40,0% 60 25,5% 

Licenciatura 49 36,3% 28 28,0% 77 32,8% 

Mestrado 45 33,3% 18 18,0% 63 26,8% 

Pós 

Graduação 

6 4,4% 3 3,0% 9 3,8% 

Doutorament

o 

15 11,1% 11 11,0% 26 11,1% 

Total 135 100,0% 100 100,0% 235 100,0% 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor df 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 20,830a 4 <,001 

Razão de verossimilhança 20,956 4 <,001 

Associação Linear por Linear 11,273 1 <,001 

N de Casos Válidos 235   

a. 1 células (10,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada 

é 3,83. 
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Anexo 11 – Outputs Análise Perfil – Estado Civil 

 

 

Tabulação cruzada estadocivil2 * Utilizador 

 

Utilizador 

Total Sim Não 

N % N % N % 

estadocivil

2 

Solteiro 101 74,8% 81 81,0% 182 77,4% 

Casado 25 18,5% 16 16,0% 41 17,4% 

Divorciado ou 

viúvo 

9 6,7% 3 3,0% 12 5,1% 

Total 135 100,0% 100 100,0% 235 100,0% 

 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor df 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 2,005a 2 ,367 

Razão de verossimilhança 2,101 2 ,350 

Associação Linear por Linear 1,837 1 ,175 

N de Casos Válidos 235   

a. 0 células (0,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada 

é 5,11. 

 

 

 

 


