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RESUMO 

O objetivo do artigo é descrever e analisar o caso do Projeto Caronaê UFRJ, um sistema de 
caronas solidarias feito por alunos da UFRJ para atender a comunidade acadêmica, à luz dos 
conceitos da “economia do compartilhamento”. Analisaremos encarando-o como uma 
possibilidade de cooperativismo de plataforma, entendido como uma alternativa ao modelo 
dominante do capitalismo de plataforma. Por fim, serão analisados os processos tecnológicos 
ressaltando os aspectos que o conformam como tecnologia social de ação cooperativa dentro 
do espaço de uma instituição pública. 
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Cooperativismo digital – Uma análise sobre o compartilhamento de 
caronas na Cidade Universitária do Rio de Janeiro 

 

Introdução: 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto Caronaê UFRJ, relacionando-o 
com a recente discussão sobre “economia do compartilhamento” e “cooperativismo digital”. 
Vivemos hoje um momento de grandes mudanças proporcionadas pela inovação tecnológica 
em diversas áreas de nossas vidas. As interações sociais, políticas e econômicas são agora 
mediadas pela tecnologia digital, e nesse sentido se faz importante pensá-las de forma a 
buscar compreender seus aspectos indutores e os desdobramentos advindos de sua 
utilização. Pretendemos discutir as formas de apropriação das tecnologias de informação e 
comunicação digital por parte da sociedade de modo a criar alternativas de ação que 
ampliem a percepção da urbanidade contemporânea e propiciem uma participação ativa. 

Buscamos abordar as novas práticas de interação digital, sob a perspectiva econômica e 
social, entendendo as possibilidades de organização comunitárias na solução de diversos 
desafios urbanos. A ideia de cooperativa nos possibilita contrapor o modelo capitalista 
hegemônico a práticas ligadas à participação popular, economia solidária e à cidadania. A 
noção insurgente do “comum” se destaca cada vez mais, num contexto de crise, e aponta 
para práticas instituintes e colaborativas como forma de enfrentar os desafios que se 
colocam para a sociedade no contexto das disputas e conflitos urbanos. Se organizar 
coletivamente em torno de uma questão urbana com a intenção de responder 
positivamente aos problemas de uma comunidade, enfatiza o caráter cooperativo das 
iniciativas.  

O projeto Caronaê UFRJ parte de uma situação existente na comunidade acadêmica do 
campus Cidade Universitária: o compartilhamento de viagens com origem e destino na 
universidade. A dificuldade de deslocamento diário universidade-casa, causada pela 
precariedade do sistema de transporte público coletivo da cidade, leva grande parte da 
comunidade acadêmica a utilizar carros particulares. Como ação coletiva na produção da 
cidade, a iniciativa fortalece laços comunitários que permeiam âmbitos privados e públicos, 
gerando conhecimentos e saberes necessários para atender aos problemas enfrentados 
pelos atores envolvidos.  

Alguns autores observam que é importante apontar e categorizar projetos de inovação 
tecnológica que buscam construir alternativas de ação sobre a cidade, principalmente num 
contexto brasileiro, onde essa questão é ainda emergente. (PARAIZO e VILAS-BOAS, 2016; 
DE SOUZA E SILVA, 2013) 
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“O tema ainda é relativamente pouco estudado pelos pesquisadores nacionais, ainda mais 
em relação às cidades brasileiras, embora o alcance do fenômeno, com a popularização de 
smartphones, já se faça sentir em todo o território, em diferentes graus e de diferentes 
maneiras.” (PARAIZO E VILAS-BOAS, 2016) 

Entende-se que este é um tema recente e está em constante transformação, sendo 
importante chamar a atenção para as diversas formas de apropriação desses dispositivos em 
contextos periféricos numa escala mundial (DE SOUZA E SILVA, 2013), inclusive como forma 
de registro. O projeto aqui analisado revela algumas das diversas possibilidades de aplicação 
das tecnologias digitais na vida urbana. 

Podemos nos perguntar então: que particularidades possui o projeto estudado, que o 
diferencia de outros aplicativos dedicados ao “compartilhamento”?  

 

“Colaboração” na era digital: 

A “Economia do Compartilhamento” 

De acordo com Ascher, as relações sociais contemporâneas são marcadas por vínculos 
“frágeis e muito numerosos”, como uma “série de redes intercontectadas, que asseguram 
uma mobilidade crescente de pessoas, bens, informações”, fundamentalmente distinta das 
estruturas anteriores (2010, p. 45). Essas relações são mediadas pelas tecnologias de 
informação e comunicação de base digital, que permitem que novas relações de consumo e 
trabalho venham a se estabelecer, desafiando as estruturas e instituições mais tradicionais – 
e suas correspondentes salvaguardas históricas. 

Townsend (2014, pos. 57) usa o conceito de cidades inteligentes (smart cities) para designar 
lugares nos quais a tecnologia digital é usada para solucionar problemas novos e antigos, se 
adaptando de modo responsivo a novas condições de uso. Uma consequência notável 
apontada por Townsend é que a revolução digital, em lugar de tornar as cidades supérfluas, 
as valorizaram como lugares de encontro presencial (2014, pos. 182). Por outro lado, aponta 
a capacidade das pessoas para apropriação e mesmo subversão das tecnologias em prol de 
usos mais criativos e inesperados do que aqueles para as quais elas foram originalmente 
geradas. Como apontam Luque-Ayala e Marvin (2015), é preciso cautela para saber que 
futuro urbano se desenha na retórica das cidades inteligentes, lembrando que as tecnologias 
dependem de seu contexto sócio-cultural para serem colocadas em prática.  

Empresas como Uber, ou AirBnb, nascidas no século XXI, são emblemáticas da chamada 
“economia do compartilhamento” (no original, shared economy), ainda que se possa 
apontar o início do fenômeno ainda na década de 1980, no Estados Unidos e na Inglaterra. O 
termo começou a aparecer com mais frequência por volta dos anos 2000, mas somente foi 
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utilizado formalmente em 2008 por Lawrence Lessig, em seu quinto livro Remix. Em sua 
origem, a expressão foi empregada para se referir ao compartilhamento do acesso a bens e 
serviços baseado em processos colaborativos. No entanto, com o tempo, a expressão tem 
sido utilizada quando se fala de transações comercializadas que visam o lucro.  Uma 
eficiência no compartilhamento construída com base na “extração de valor para investidores 
e proprietários” (Scholz, 2016). Enquanto alguns a veem como panaceia econômica, outros a 
tratam com desconfiança, acusando-a de enfraquecer a atuação dos sindicatos de 
trabalhadores. É nesse sentido que Scholz se pergunta em seu livro Cooperativismo de 
Plataforma: “A inovação é gerada para extrair valor e crescer ou para circular esse valor 
entre as pessoas?”. Furchtgott-Roth (2016), por sua vez, assinala que a ênfase, na economia 
de compartilhamento, não é no compartilhamento em si, mas na redução dos custos de 
juntar fornecedores e compradores potenciais. Essa virtual eliminação do intermediário – ou 
sua invisibilidade, uma vez que passa a ser um controle automático gerido por algoritmos – 
também permite a individualização cada vez maior dos serviços ofertados.  

Sabe-se que importantes corporações da economia do compartilhamento usam diversas 
estratégias para levar uma grande massa de trabalhadores anônimos a trabalharem cada vez 
mais a serviço do crescimento corporativo da empresa. Scheiber (2017) aponta que uma 
empresa como a Uber, por exemplo, ao tratar os motoristas como trabalhadores 
independentes (ou mesmo empresários), diminui os custos trabalhistas, mas não pode 
garantir a disponibilidade do serviço a qualquer tempo ou em qualquer área; a companhia 
recorre, com isso, a experimentos comportamentais para regularizar a oferta, quando 
necessário.  Como lembra Ascher, “não se pode, pois, confundir o fim do industrialismo 
como fim da economia capitalista. As leis econômicas não são novas, mas se aplicam em um 
contexto diferente” (2010, p. 55).  

A economia GIG (em inglês, Gig Economy) também conhecida como “Freelance Economy“, 
“Economia sob demanda” ou “1099 Economy”, é o ambiente ou o mercado de trabalho que 
compreende, de um lado, trabalhadores temporários e sem vínculo empregatício 
(freelancers, autônomos) e, de outro, empresas que contratam estes trabalhadores 
independentes, para serviços pontuais, e ficam isentas de regras como número de horas 
trabalhadas, ou o chamado “horário comercial”, por exemplo. O termo não é novo, mas se 
tornou tendência mundial na era digital, impulsionado por empresas como Uber e Amazon. 

As diversas facilidades e simplicidades de acesso, possibilitadas pela internet e inovações 
tecnológicas, podem ser vistas, num primeiro momento, como dinâmicas de consumos mais 
democráticas e colaborativas. Porém, à sombra dessa facilidade, consolidam-se muitas vezes 
processos de precarização das condições de trabalho, sem regulamentação mínima, que 
aumentam os rendimentos daqueles que possuem as plataformas. A ideia de ‘colaboração’ e 
‘compartilhamento’ são então deturpadas, e usadas numa lógica mercadológica que 
“confunde quem legisla, quem trabalha e quem consome”. (RÜSCHE E SANTINI, 2016) 
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O “cooperativismo de plataforma” 

Diante dessa realidade,será possível pensar plataformas genuinamente colaborativas e 
solidárias, onde o valor a elas agregado seja compartilhado por aqueles que o produzem? 

De acordo com Scholz, essa é a base do “cooperativismo de plataforma”, conceito proposto 
em seu livro, que define plataformas “de propriedade coletiva, possuídas pelas pessoas que 
geram a maioria do valor nessas plataformas, [e que] podem revigorar essa mentalidade 
pública inicial.(2016, p. 78) 

A ideia de cooperativismo é aplicada às novas interações comerciais, mediadas pela internet 
e dispositivos tecnológicos. As cooperativas sempre representaram uma alternativa à 
relações de trabalho exploratórias e centralizadas, baseadas na propriedade privada, pelo 
menos em teoria. Da mesma forma, nas novas relações informatizadas, onde o discurso da 
“economia de compartilhamento” embala trabalhadores e consumidores, a organização de 
cooperativas em meio digital se torna uma alternativa real de produção coletiva. É pensar 
“como a Internet pode ser distribuída e governada de modo diferente e como a 
solidariedade pode ser fortalecida nesse processo.”(SCHOLZ, 2016)   

Na acepção de Scholz, o capitalismo de plataforma, descreve o capitalismo mediado pela 
tecnologia e redes digitais, colocando os usuários em posição de meros consumidores; em 
oposição a ele, Scholz desenvolve o conceito de “cooperativismo de plataforma”.  O conceito 
se divide em três partes principais: 1) A apropriação de modelos das plataformas 
dominantes para agregar valores genuinamente democráticos, com a mudança da 
propriedade das plataformas; 2) A questão da  solidariedade, por meio do incentivo a 
coletivos de trabalho, negando a ideia de uma força de trabalho massiva e anônima; e 3) A 
ressignificação de conceitos como inovação e eficiência, tendo em vista o benefício de todos, 
e não a apropriação de lucros para poucos.  

Para o autor, a questão da propriedade é fundamental para o debate. Ele propõe uma 
tipologia das plataformas cooperativas, baseado em seus modelos de propriedade. São elas: 
plataformas de propriedade cooperativa; plataformas de propriedade pública; plataformas 
de propriedade dos usuários; e plataformas de propriedade dos sindicatos. É importante 
ressaltar essa classificação para demonstrar que, mesmo emergente, essa economia já existe 
sob diversas formas.  

As plataformas de propriedade pública são plataformas geridas por cidades, através de suas 
instituições públicas. Exemplos desse tipo estão em andamento em algumas cidades do 
mundo, funcionando como plataformas de aluguel de imóveis para temporada. O 
interessante desse tipo de propriedade é que as cidades passam a ter maior controle sobre 
as demandas e ofertas. O centralizador da plataforma passa a ser o Estado, eliminando a 
necessidade de uma empresa mediadora que concentra os lucros.  
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“Esses aplicativos parecem factíveis de programar; eles permitiriam que cidades tivessem 
não somente um papel regulatório na “economia sob demanda”; as cidades estariam 
ativamente moldando tal economia.” (SCHOLZ, 2016, p. 70)   

Nas diversas formas possíveis de cooperativismo digital percebemos a busca por relações 
cada vez mais horizontalizadas, onde, além da propriedade da plataforma, as decisões, 
produção, uso e consumo são protagonizadas pelos usuários, evidenciando uma dinâmica de 
“baixo para cima” (bottom-up). Esse fato demonstra também o aspecto comum do 
urbanismo, enquanto tecnologia social, na medida em que a sociedade se organiza para 
tensionar conflitos existentes nas cidades. Plataformas geridas e de posse da própria 
comunidade geradora de valor se diferenciam de plataformas de caráter mercadológico, de 
posse de grandes conglomerados, pela sua ênfase no valor de uso, e não no valor de troca.  

Cabe também ressaltar que as plataformas cooperativas não consideram a tecnologia de 
forma determinista, rejeitando processos centralizadores e hierarquizados. Os usuários ou 
grupo de atores envolvidos estão no cerne dos sistemas, revelando processos que 
consideram a inovação tecnológica como construção social. 

 

O caso do Caronaê UFRJ: 

O projeto: unificando e ampliando as caronas na UFRJ 

O Projeto Caronaê UFRJ é o sistema de caronas oficial da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Trata-se de um sistema composto por um aplicativo de celular de acesso restrito à 
comunidade acadêmica (estudantes, professores e técnicos administrativos) e pontos físicos 
de carona espalhados pelo Campus da Cidade Universitária da UFRJ. O sistema permite o 
compartilhamento das viagens de carro, otimizando os deslocamentos diários com origem 
ou destino no campus da Ilha do Fundão. 

Inicialmente, o projeto Caronaê foi elaborado por estudantes da UFRJ para o Concurso 
“Soluções Sustentáveis” organizado pelo Fundo Verde1. A proposta, concebida em agosto de 
2014, foi vencedora na categoria “Mobilidade Urbana” e começou a ser implementada em 
2015, sob a coordenação de Ronaldo Balassiano, professor do Programa de Engenharia de 
Transportes da COPPE/UFRJ (PET-COPPE-UFRJ). Por se tratar de um projeto que abrange 
diferentes áreas uma equipe multidisciplinar foi formada para sua implementação, 

                                                 
1  “O Fundo Verde de Desenvolvimento e Energia para a Cidade Universitária da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro recebe recursos oriundos da taxa de isenção do imposto ICMS, cobrado pelo governo do 
estado do Rio de Janeiro sobre a conta de luz do campus da Cidade Universitária – UFRJ, para investir em 
projetos de melhoria da mobilidade, eficiência energética, redução dos consumos de água e resíduos, e 
monitoramentos de dados e geração de indicadores no campus da Cidade Universitária.” 
(www.fundoverde.ufrj.br) 
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composta por estudantes das Engenharias de Computação, Civil, Materiais, Ambiental, 
Transportes, Comunicação Social, Arquitetura e Urbanismo e Ciência da Computação. Esta 
multidisciplinaridade possibilitou uma grande diversidade de competências e experiências 
por parte da equipe executora ao longo de sua implementação, gerando produtos como 
Aplicativos Android e iOS, landing page, pontos físicos de caronas, elaboração de identidade 
visual, campanhas de marketing e artigos acadêmicos. O sistema foi de fato lançado em 09 
de abril de 2016. 

Desde então, mais de 13 mil usuários se cadastraram no sistema e um total de 40.859 
caronas foram criadas. Apesar das dificuldades encontradas no caminho, o projeto contou 
com o apoio da Prefeitura Universitária após sua implementação e em janeiro de 2017 foi 
transformado em um Projeto de Extensão oficial da UFRJ, dentro do Programa Articulado 
Construindo Cidades Humanas e Saudáveis 2 , consolidando cada vez mais sua 
institucionalização. 

Historicamente, as caronas sempre fizeram parte da rotina dos frequentadores da Ilha do 
Fundão, com papel central em uma realidade sem a via expressa Linha Vermelha.  Na 
verdade, por décadas, foi o principal meio de entrada ou saída da Cidade Universitária. Na 
ida, a conexão podia ser feita por um “ponto de carona” na Avenida Brasil. Na volta, os 
encontros aconteciam nas saídas dos estacionamentos. 

Podemos perceber que, apesar das caronas terem caído em desuso principalmente pelo 
grande alarde da sociedade em torno da violência urbana, hoje, com as diversas 
possibilidades oferecidas pela novas tecnologias e redes digitais, vemos há alguns anos 
renascer a cultura da carona, como exemplificado pelas pesquisas da equipe Caronaê:  

“Atualmente, há uma mobilização por parte dos alunos para o uso diário de caronas para ir 
e voltar do campus e estas iniciativas já são casos de sucesso. Há cerca de 15 grupos no 
Facebook dedicados exclusivamente ao deslocamento ao Fundão, de acordo com o bairro 
de origem/destino ou centro na Cidade Universitária. Soma-se um total de 6.514 membros, 
levando em conta os casos de pessoas em mais de um grupo. Além destes, há cerca de 17 
grupos de conversa em aplicativos como Whatsapp, Telegram e Viber, somando um total 
de 877 membros.” (ROCHA et al., 2016)  

Nesse sentido, o projeto Caronaê identificou uma demanda constante e crescente da 
comunidade UFRJ, refém de um sistema de transporte público ineficiente, e buscou, através 
dos recursos e possibilidades oferecidas pela tecnologia, unificar todas as ofertas de carona 
em uma só plataforma, visando facilitar e ampliar o compartilhamento das viagens de carro. 
É interessante notar que o projeto considera as dinâmicas pré-existentes como base para 
seu funcionamento, indicando possibilidades de ação que têm como protagonista a própria 
comunidade UFRJ.  
                                                 
2  O Programa é coordenado pela professora Maria Mello de Malta, e o projeto Caronaê pela professora 
Maria Luiza Machado Campos. 
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Funcionamento do sistema 

O Caronaê conecta de modo seguro pessoas que frequentam a Cidade Universitária e 
realizam cotidianamente trajetos em comum. Para tal, o projeto foi dividido em três grandes 
planos que se permeiam: o virtual, o físico e o cultural. Explicaremos brevemente o 
funcionamento do sistema: 

O âmbito virtual é a base do sistema, constituído por um aplicativo de celular, para os 
sistemas Android e iOS, que concentra as ofertas de carona. Funciona como uma plataforma 
digital onde cada motorista pode oferecer sua carona, e outros usuários podem buscá-las a 
través de uma lista de ofertas, como explicado a seguir: 

“A conexão entre motoristas e caronistas no aplicativo se dá pautada em um sistema de 
“classificados de carona”. Os usuários que desejarem oferecer caronas podem publicá-las 
informando as seguintes informações: 

● Origem/destino (zona, bairro, ponto de encontro) se o usuário está publicando uma IDA 
ao campus, ele deverá indicar de qual bairro sairá, e qual o ponto de carona de destino; se 
a publicação refere à VOLTA da Ilha do Fundão, deverá ser indicado de qual hub ele estará 
saindo e o bairro de destino; 

● Horário o usuário deve informar o horário planejado para sair; 

● Vagas o motorista deverá indicar o número de vagas disponíveis para que o aplicativo 
possa auxiliar o usuário a fazer o controle de assentos livres no veículo;” (ROCHA et al., 
2016)  

Para garantir que apenas usuários ativos na universidade (estudante, professor ou técnico-
administrativo) tenham acesso ao serviço, o sistema se conecta à base de cadastros da UFRJ, 
através do apoio do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC-UFRJ). O login 
no aplicativo se dá através do CPF e da senha da Intranet UFRJ. Esse procedimento garante o 
pertencimento dos usuários à comunidade UFRJ para o acesso ao sistema, que autentica a 
matrícula dos usuários no primeiro acesso.  

Parte muito importante do âmbito virtual é o banco de dados gerado pelas interações do 
aplicativo. O sistema armazena todas as informações dos usuários e caronas em um banco 
de dados relacional, de onde é possível extrair diversas informações sobre a dinâmica de 
caronas que o projeto proporciona. 
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Figura 1: Telas de acesso e de oferta de caronas do aplicativo Caronaê UFRJ 

 

Fonte: Projeto Caronaê UFRJ. 

O âmbito físico do projeto é composto pelos pontos de carona espalhados pelo campus, eles 
representam a conexão entre o virtual e real, e são referências para aqueles que combinam 
as caronas.  São 10 pontos na Cidade Universitária, estrategicamente posicionados entre os 
prédios e estacionamentos, em locais de grande circulação e visibilidade, servindo como 
ponto de encontro entre motoristas e caronistas. O sistema foi dividido em zonas que 
contemplam toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Cada uma delas é representada 
também por uma cor – as mesmas que aparecem no aplicativo ao visualizar as caronas. São 
elas: Centro, Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, e incluindo 
os municípios da Região Metropolitana, Baixada Fluminense e Niterói. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Figura 2: Ponto de caronas da Faculdade de Letras da UFRJ (2016). 

 

Fonte: Projeto Caronaê UFRJ 

A dimensão cultural trata de “fomentar a disseminação do projeto diante da comunidade 
UFRJ e uma mudança de cultura em relação às caronas”, sendo fundamental para o sucesso 
do projeto. Em uma cidade dominada pela fala do medo, em que a cultura de caronas é 
praticamente inexistente, é grande a resistência a sistemas de transporte solidário. (ROCHA 
et al., 2016) As campanhas de divulgação do projeto se deram tanto no âmbito virtual, 
através do site oficial, da página do facebook e por e-mail, como também na dimensão física, 
através dos pontos de carona, banners, cartazes e cartilhas. 

Relação universidade – sociedade:  

O projeto Caronaê nasce dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a partir da 
iniciativa de alunos, e financiado por um Fundo da própria UFRJ. Mas o Caronaê nasce 
também ligado a demandas reais, pré-existentes, da comunidade UFRJ. Nesse sentido, o 
projeto tem um caráter colaborativo intrínseco, pois parte da colaboração em diversas 
escalas, para alcançar benefícios comuns à todas e todos. Desde a sua concepção, o projeto 
foi majoritariamente planejado e executado por alunos e alunas da UFRJ de diversas áreas, 
tendo sido relevante na formação pessoal e profissional dos envolvidos.  
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A iniciativa agrega saberes e tecnologias produzidas dentro da universidade, à dinâmicas 
urbanas pré-existentes, convocando a comunidade a pensar coletivamente a cidade. Para a 
criação e manutenção da plataforma foi necessária a colaboração entre diversos setores da 
universidade, com os estudantes que encabeçaram a iniciativa. Podemos ressaltar o apoio 
das reitorias e pró-reitorias, do setor de Tecnologia da Informaçéao e Comunicação (TIC-
UFRJ), da Prefeitura Universitária, e de programas de pesquisa e extensão, em especial o 
Programa de Transporte da COPPE e o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social 
(NIDES-UFRJ). 

Como projeto de extensão, o Caronaê se propõe a levar as facilidades de sua plataforma 
para além da UFRJ, através da abertura de seu código-fonte. A plataforma de código-fonte 
aberto (open-source), poderá ser replicada por outras instituições interessadas, sendo os 
primeiros contatos e parcerias com outras universidades públicas do país. A partir deste 
modelo, será criada uma rede conectada de contribuições ao mesmo código-fonte, sediada 
na UFRJ. Deste modo, cada eventual melhoria que seja implementada, será avaliada e 
aplicada nos demais sistemas, garantindo que todas as instituições possam usufruir das 
vantagens da nova atualização. Além disso, estas contribuições podem servir como incentivo 
a disciplinas relacionadas ao desenvolvimento de software, gerando conhecimento para os 
estudantes e para a instituição como um todo. 

A criação de um sistema institucional de código aberto retira a parte mercadológica do 
sistema de caronas e cria uma rede de cooperação, tanto na dinâmica rotineira de ofertas e 
buscas de caronas, como na dinâmica de contribuições espontâneas ao código-fonte. Esta 
rede fortalece os laços interna e externamente às instituições, criando uma sensação de 
pertencimento a uma comunidade. 

Considerações Finais: 

No contexto das metrópoles contemporâneas, termos como open-source e copyleft 
começam a ser utilizados para descrever práticas abertas e colaborativas de transformação 
da cidade. Vemos surgir conceitos como urbanismo de código-aberto (open-source 
urbanism), que sugerem uma busca por novas práticas de produção e apropriação das 
cidades. Urbanismo de código aberto, cidades copyleft, plataformas colaborativas, são 
noções “que se inserem em uma lógica que explora o potencial das redes de comunicação 
para promover a difusão do conhecimento livre e buscar a construção de uma sociedade 
mais solidária” (SÁ, 2017).  

O desenvolvimento do aplicativo Caronaê visou contribuir para que um número expressivo 
de viagens pudesse ser realizado de forma compartilhada. Realizar viagens de forma mais 
racional, feitas diariamente entre diferentes pontos da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro e a Cidade Universitária – Ilha do Fundão – UFRJ, foi o objetivo principal na 
implantação do projeto apresentado nesse trabalho. Viagens feitas de carro transportando 
apenas seu condutor, poderiam ser feitas de forma mais eficiente e gerando menor impacto 
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em termos de poluição e congestionamentos se mais ocupantes utilizassem o mesmo 
veículo em viagens com trajetos  semelhantes. 

Os sistemas de transporte compartilhado são uma forma de consolidar o conceito de 
compartilhamento, muito explorado atualmente em diferentes segmentos do setor de 
serviços. Existem hoje diversos aplicativos de compartilhamento que vão desde 
eletrodomésticos e objetos de casa, à bicicletas e carros. São alternativas de serviços que 
contribuem para reduzir custos, aumentar o sentimento de parcerias e do uso comunitário 
de bens e serviços além de aproximar pessoas. O Caronaê trabalha com essa mesma filosofia 
onde o compartilhamento e a parceria fortalece o senso comunitário e além de contribuir 
para a aproximação daqueles que trabalham, estudam ou convivem de alguma forma 
próximos uns dos outros. 

No entanto, como vimos, a dita “economia do compartilhamento” está sendo utilizada por 
grandes empresas como forma de aumentar seus rendimentos, com as facilidades 
tecnológicas. Diversos autores apontam para os perigos da “uberização”, e a própria 
sociedade, apesar do discurso envolvente do capitalismo digital, percebe os impactos de 
uma economia cada vez mais liberal.  

Nesse sentido, o conceito de “cooperativismo de plataforma” de Scholz nos ajuda a 
vislumbrar alternativas reais de construção de novas formas de organização social e 
econômica onde a colaboração e o compartilhamento são valores genuínos e intrínsecos. A 
crítica à “economia do compartilhamento” não se dá no sentido de desqualificar as novas 
relações fundamentadas na confiança entre as pessoas, ou o uso racional de objetos e 
recursos ambientais, mas de chamar a atenção para os caminhos  pelos quais chegamos a 
esse compartilhamento. 
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