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Resumo
A produção não sustentável e o consumo excessivo surgem com a ascensão do capitalismo
como um comportamento extremo de satisfazer as necessidades deste modelo. Logo, a
economia circular tornou-se uma alternativa relevante para tornar o consumo mais
sustentável, uma vez que poderiam entregar até mais valor ao consumidor com um produto
alugado do que um comprado. O objetivo deste artigo foi identificar e mensurar os fatores
determinantes da intenção de alugar um smartphone no Brasil. Para validar o modelo
proposto foi aplicada uma survey online para 230 pessoas e utilizada a técnica de
Modelagem de Equações Estruturais para as análises. Os resultados indicam que Atitudes,
Norma Subjetiva e Comportamento Percebido são fatores que influenciam positivamente a
intenção de alugar um smartphone, enquanto Possessividade e Valores de Consumo Verde
não apresentaram valores significativos de influência. A pesquisa gera conhecimento às
empresas fornecedoras e prestadoras de serviços que envolvem smartphones, com
implicações sobre novos modelos de negócios que garantam um consumo sustentável e uma
maior preservação do meio ambiente.


