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Resumo 

 

Este artigo busca sondar os afetos mobilizados no consumo do Airbnb. Para isso, procura 

compreender os componentes lúdicos envolvidos nesse consumo, traçando paralelos 

entre as dinâmicas e significados acionados quando os indivíduos se envolvem em um 

jogo e quando se envolvem na prática de compartilhamento de hospedagens no Airbnb. 

À luz de teorias sobre jogos, este artigo passa por uma análise das recompensas 

prometidas pela marca, do contexto socioeconômico em que esse consumo se insere e da 

estrutura de vinculação entre hóspede e anfitrião, chegando a dois afetos-chave 

mobilizados no jogo colaborativo proposto pela marca: empatia e generosidade. Por fim, 

o artigo propõe uma perspectiva do jogo como um mobilizador-chave na dinâmica de 

consumo do Airbnb.   

 

Palavras-chave: comunicação e consumo; Airbnb; jogo; afetos. 

 

Para começar: apertando o start  

Quando o assunto é consumo, a variedade de perspectivas é notória, sendo um 

tanto ingrata a tarefa de encontrar pontos de conversão entre modelos, autores e teorias. 

Nesse artigo, nos alinhamos aos chamados Estudos Culturais, que veem a comunicação 

social e o consumo como aspectos preeminentes da cultura. Provocando o leitor a esse 

olhar, Don Slater (2001) parte do exemplo de consumo mais trivial possível:  

Quando você come, não come somente para reproduzir-se fisicamente, 

assimilando a quantidade necessária de nutrientes para manter vivo o corpo físico. 

(...) Você provavelmente não come muitas criaturas de oito pernas, (...) nem cães 
e gatos. Você combina e prepara comidas de certas formas (...), dentro de rituais 

de sociabilidade. (...) Todo o consumo é cultural porque sempre envolve 

significado. Para dizer o mínimo, para que um objeto seja ‘comida’, precisa 
passar por uma peneira cultural. (...). Em segundo lugar, consumo é sempre 

cultural porque os significados envolvidos são necessariamente partilhados (...). 

Usando códigos de consumo, represento minha participação numa determinada 

ordem social. (SLATER, 2001, p. 131, grifos no original)  

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Cultura Digital, XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM-SP, e-mail: 
rf_contato@yahoo.com.br. 
3 Docente do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM-SP, e-mail: 
castro.gisela@gmail.com 
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É nesse contexto que trazemos à discussão o consumo na economia 

compartilhada, mais especificamente, o consumo no Airbnb, uma plataforma de 

hospedagem compartilhada. Ou, como a marca se autodenomina, uma comunidade de 

trocas4 – onde grupos de pessoas compartilham seus imóveis, locando-os total ou 

parcialmente, a preços em geral mais competitivos do que na rede hoteleira tradicional.   

Para os fins da discussão proposta nesse artigo, tomaremos como sinônimos os 

termos economia compartilhada, consumo colaborativo e economia participativa e os 

entenderemos como práticas de consumo que operam em torno do compartilhamento de 

recursos. Por conseguinte, ser um consumidor Airbnb implicaria no pressuposto de uma 

atitude aberta a compartilhar, colaborar e participar.   

O primeiro passo para ser um consumidor Airbnb consiste em entrar para a 

comunidade. Para isso, é preciso se cadastrar no site da marca. O processo requer certa 

disposição, já que é necessário elaborar um anúncio de si, uma narrativa capaz de 

convencer os membros da rede que você seria elegível como hóspede e/ou anfitrião. Um 

hotel não se importa com isso: basta completar a ficha de check-in e rubricá-la.  

Buscando diminuir casos de conflitos, agressões, abusos, furtos e outros crimes 

durante o compartilhamento de acomodações, é mandatório a quem deseje se cadastrar 

enviar cópias de documentos pessoais para a plataforma. Em um contrato, o consumidor 

concede à empresa o direito de verificar informações a seu respeito, tais como: endereços, 

antecedentes criminais, vistos e registros de viagens, vínculos familiares e empregatícios, 

registros financeiros, cumprimento de obrigações legais e histórico nas redes sociais. É 

esperada dos consumidores Airbnb uma dada conduta, sob pena de exclusão. Assim, é 

necessário ainda aceitar (e, presume-se, ler) mais um contrato, o Código de Ética do 

Airbnb, em que o consumidor se compromete a uma série de obrigações e concorda com 

as penas impostas em caso de não cumprimento.  

Para escolher um hotel, um consumidor geralmente procura se informar sobre a 

sua localização; porém, hotéis geralmente ficam próximos ou a aeroportos, estações de 

metrô e terminais ferroviários/rodoviários (facilitando a chegada e saída das cidades), ou 

a regiões centrais e bairros de interesse turístico (facilitando o turismo nas cidades). 

Como os imóveis do Airbnb são residenciais, as acomodações oferecidas atendem a 

                                                
4 Informação disponível no site oficial da marca: <www.airbnb.com.br>. Acesso em: 12 jun. 2018  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

 3 

localizações mais diversas. Como um exemplo: pesquisando hospedagens na cidade do 

Rio de Janeiro, encontram-se rapidamente dezenas de imóveis localizados em 

comunidades, próximas ou dentro de favelas, sem que essa condição esteja clara nos 

anúncios. Assim sendo, procurar um imóvel no Airbnb requer certo esforço investigativo.  

Produzidas pelos proprietários, a qualidade das fotos das acomodações varia 

consideravelmente. Algumas figuras escuras, desfocadas ou sem referências que 

permitam dimensionar o tamanho dos espaços podem a dificultar a avaliação. Além das 

características físicas do imóvel, é preciso pesquisar sobre o anfitrião. E, uma vez 

encontrados a localização, imóvel e anfitrião ideais, há a chance de um consumidor pedir 

para reservar e dias depois obter uma resposta negativa. 

No caso dos consumidores que são anfitriões, há as tarefas de promover a 

acomodação na plataforma, receber os hóspedes e auxiliá-los, ocupar-se da manutenção, 

limpeza e bom estado do imóvel e realizar a contabilidade. Dada a diversidade das 

atividades, há comunidades de anfitriões Airbnb no ciberespaço dedicadas à troca de 

informações com vistas a melhorar a performance na plataforma, com treinamentos em 

hospitalidade e endereçamento de todo tipo de questão, como, por exemplo, declaração 

dos rendimentos com as hospedagens ao fisco e recolhimento de tarifas turísticas.   

Para se manter e se destacar na plataforma, é aconselhável se apresentar cuidadosa 

e calculadamente em todos os pontos de contato - no perfil, perguntas e comentários feitos 

e respondidos, nas avaliações (não ter uma qualificação ótima se traduz em dificuldades 

de locar espaços) e em todas as interações pessoais com os membros da comunidade.   

Não obstante todo esse processo, uma pesquisa sobre o mercado do 

compartilhamento feita pela consultoria PWC5, em 2014, mostrou que 78% dos usuários 

apontaram um aumento da sensação de comunidade e proximidade entre as pessoas como 

fator-chave para se engajar no consumo compartilhado. 89% citaram a confiança como 

pilar das relações estabelecidas nesse mercado e 63% consideraram mais divertido 

engajar-se em relações de consumo na economia participativa.  

Que fatores levam os indivíduos a engajar-se em plataformas como o Airbnb? Que 

sentidos comunidade e proximidade assumem nesse contexto e como se desenvolvem? O 

                                                
5 Pesquisa disponível em: <http://economiadocompartilhamento.com.br/a-economia-compartilhada-em-

numerosnos-estados-unidos/> - Acesso em: 09 jun. 2018.  
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que leva os indivíduos a confiar em estranhos? Que tipo de lógica faz com que o consumo 

compartilhado pareça mais atraente e divertido? Quais são os afetos em jogo?  

  

Entendendo o espírito do jogo  

Consumo e prazer são ideias associadas muito antes do surgimento da economia 

compartilhada. A promessa de prazer é cláusula quase fundamental à existência do 

consumo. Especialmente quando se demanda um considerável esforço do consumidor 

(como é o caso do Airbnb), mais desejável é que este perceba uma recompensa por seu 

empenho - em forma de diversão, por exemplo. “O consumo opera entre trabalho e lazer. 

De fato, ele é trabalho e lazer, perseguido com um implacável e obstinado entusiasmo 

que turva as fronteiras entre o contratado e o livre. ” (SILVERSTONE, 2014, p. 148)  

Silverstone (2014) não está sozinho ao considerar o elemento lúdico. Constrói sua 

argumentação sobre a herança de Johan Huizinga (2000), provavelmente o primeiro 

intelectual que se propôs a tomar o lúdico como digno de investigação científica. 

Huizinga (2000) desconfiava que o jogo é um aspecto tão primitivo da vida que mal temos 

consciência da sua presença e impactos. Para ele, o jogo é inato aos seres humanos, uma 

pulsão absolutamente primária, que transcenderia à própria cultura. O surgimento da 

linguagem, do mito e do sagrado teriam se dado a partir do jogo, que seguiria presente na 

essência das principais atividades sociais: “A existência do jogo é inegável. É possível 

negar, se quisermos, quase todas as abstrações: a justiça, a beleza, o bem, Deus. É 

possível negar-se a seriedade, mas não o jogo. ” (HUIZINGA, 2000, p. 7) 

Huizinga (2000) entende o jogo como uma atividade voluntária - exercida dentro 

de limites de tempo, espaço e regras, livremente consentidos, mas obrigatórios - dotada 

de um fim em si, acompanhada de tensão e alegria e uma consciência de ser algo diferente 

da 'vida cotidiana'. Jogar consiste em certa evasão, na ilusão de habitar uma espécie de 

universo paralelo – o que não quer dizer que não possa existir seriedade no faz-de-conta. 

Mas, por que jogamos? O que caracteriza algo como um jogo e o torna cativante? 

Para Huizinga (2000), não jogamos por necessidade, mas por escolha. Jogar é uma 

atividade autônoma: jogamos para ser livres e porque somos livres. Jogamos 

simplesmente porque fomos seduzidos a jogar. Além da liberdade, Roger Caillois (1990) 

salienta quatro outros elementos que permeiam os jogos:  
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1) Agôn: se refere aos jogos competitivo-colaborativos, onde se criam 

situações igualitárias para os participantes no intuito de testar suas habilidades 

individuais ou grupais. Mais do que testar as capacidades dos participantes, a 

fantasia consiste em criar situações ideais de interação.  

2) Alea: jogos em que predominam as forças da natureza, a sorte, o 

destino. Nesse tipo de fantasia, procura-se desenvolver mecanismos de 

entendimento e controle do acaso, ou apenas uma conexão com o fortuito, 

abandonando momentaneamente as resistências e tensões da vida cotidiana.   

3) Ilinx: jogos que se assentam na busca de vertigem, adrenalina, 

transe, afastamento físico da realidade. Essa sensação pode ser provocada pelo 

uso de estimulantes químicos ou pela movimentação corpórea desafiadora, a partir 

de giros, velocidade, inversões de direção etc.  

4) Mimicry: jogos em que os participantes interpretam personagens - 

seja pela corporificação (pela teatralidade) ou pelo exercício da imaginação.   

A compreensão do poder social, educacional e psicológico do jogo está 

relacionada a sua característica coletiva: “Por mais individual que se suponha manusear 

um ioiô ou um pião, deixaríamos rapidamente de nos divertir, se acaso não houvesse 

espectadores, por imaginários que sejam” (CAILLOIS, 1990, p. 59). Jogo pressupõe 

companhia. Assim sendo, seu desenvolvimento está repleto de conteúdos socializantes.  

Estudando o desenvolvimento emocional e linguístico na infância, Donald 

Winnicott (1979) percebeu que a brincadeira é fundamental ao estabelecimento de 

relações, autoconhecimento, equilíbrio emocional e construção de sentidos. A brincadeira 

ocupa um limiar entre o mundo interno e externo, um lugar de segurança relativa, onde a 

‘realidade’ externa pode ser testada e a interna pode ser redefinida a partir desses testes. 

“Uma coisa importante na brincadeira é, sempre, a precariedade da interação (...), a 

precariedade da própria magia” (WINNICOTT, 1979, p. 55).   

Por fim, vale destacar um último conceito referente ao jogo: o “círculo mágico”. 

Como o nome indica, se refere ao espaço simbólico para onde os jogadores são 

transportados, uma zona de interesse que isola as preocupações, consequências e relações 

habituais, substituindo-as por novos personagens, regras, significados e afetos.  “O 

caráter especial e excepcional de um jogo é ilustrado de maneira flagrante pelo ar de 
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mistério em que frequentemente o envolve. (…) Dentro do círculo mágico, as leis e 

costumes da vida cotidiana são substituídos” (CAILLOIS, 1990, p. 15-16). Ernest Adams 

(2009, p.8) oferece um esquema elucidativo desse conceito, abaixo:  

 

Figura 1 - O círculo mágico aplicado ao futebol 

  

Fonte: Ernest Adams (2009, p.8).  

 

No conceitual aqui tomado, jogo vai muito além do que entendemos vulgarmente 

como tal. Muito além das brincadeiras infantis, se derrama sobre relações, esportes, artes, 

comunicação, entretenimento, consumo. Todas as manifestações culturais têm o 

potencial de serem perpassadas, em maior ou menor grau, pela lógica do jogo.  

Nesse ponto, retomamos a reflexão sobre o consumo no Airbnb. O que leva os 

consumidores a engajar-se com sua proposta? Podemos simplificar e assumir que o fazem 

motivados pela economia, já que o preço da acomodação compartilhada tende a ser mais 

baixo do que hospedagens tradicionais. Mas tal argumento não encerra a discussão, pois 

não explica o entusiasmo manifestado por alguns em abraçar a complexidade das 

atividades envolvidas nesse tipo de plataforma.  

Em face dessas questões, propomos que a dinâmica de consumo no Airbnb 

flertaria com a dinâmica de um jogo, já que a plataforma representa um espaço 

relativamente protegido e destacado do cotidiano, um limiar entre o costumeiro e o 

experimental, onde é possível testar relações, comportamentos e significados diferentes 

do dia-a-dia. Na vida costumeira, dificilmente alguém anunciaria a uma multidão de 

desconhecidos que serão acolhidos fraternalmente se quiserem usar a sua casa como um 

hotel. Defendemos nesta discussão que o ambiente controlado do Airbnb forneceria as 

bases necessárias para que os sujeitos sejam capazes de abandonar imaginariamente as 

http://www.updateordie.com/2017/03/05/sobre-johan-huizinga-o-homo-ludens-e-a-ideia-de-circulo-magico/net/
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regras comuns e envolver-se em práticas que, fora da proteção de um círculo mágico, 

seriam mais difíceis de justificar.  

Como apoio a essa proposição, apresentaremos, abaixo, alguns exemplos de 

comunicação da marca Airbnb, nas quais é possível constatar um sortimento de conexões 

com o universo lúdico.  

O primeiro é o vídeo6 de apresentação do logotipo do Airbnb. Produzido em 

animação, apresenta trilha sonora que remete a uma caixinha de música e o seguinte 

conteúdo, transcrito aqui em tradução livre: As pessoas nas cidades estão cada vez menos 

conectadas.... Que tal um lugar onde todos pudessem se sentir fazendo parte, sendo aceito, 

em segurança? O Airbnb representa isso, representa algo muito maior que viajar: um 

mundo ao qual todos podemos pertencer. Por isso, nosso símbolo representa os elementos 

que compõem o Airbnb: pessoas, lugares e o amor. 

O segundo exemplo é uma campanha publicitária focada em exemplificar como o 

Airbnb funciona. Levando a questão lúdica a outro patamar, os dois vídeos7 dessa 

campanha saltam aos olhos pela estética inspirada em contos de fadas. A produção sugere 

passeios em trens-encantados por castelos, casinhas de boneca, carrosséis, tesouros, 

bosques e cartões postais, apresentados sob uma atmosfera de brincadeira, entre 

miniaturas, bonecos e peças de montar.  

O terceiro exemplo é um anúncio que encoraja os consumidores a fazer de conta 

que moram em outra cidade. O vídeo dessa campanha mostra pontos turísticos ao redor 

do mundo, acompanhados do seguinte áudio, aqui transcrito em uma tradução livre8:  Não 

vá a Paris, nem faça um tour por Paris e, por favor, não rode por Paris. Não viaje para 

Paris, viva em Paris! Não vá a Los Angeles, nem a Nova Iorque, muito menos vá a 

Tóquio: viva nesses lugares! More em Malibu, ou no Village, ou em Shinagawa. Seja 

onde você for, sinta-se em casa. Nem que seja por uma noite. 

                                                
6 Vídeo original, na íntegra, disponível em: <www.youtube.com/watch?v=nMITXMrrVQU> Acesso em: 

11 jun. 2018.  
7 Vídeos originais na íntegra, disponíveis em:<www.youtube.com/watch?v=dA2F0qScxrI> e  

<www.youtube.com/watch?v=BBcKLDUw61w>. Acesso em: 11 jun. 2018.  
8 Vídeo original, na íntegra, disponível em: < www.youtube.com/watch?v=U6Mt67VhdZk>. Acesso em: 

11 jun. 2018.  
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A última campanha aqui abordada, sob o título #weaccept, apresenta os valores 

de comunidade e diversidade propostos pela marca. Destacamos um vídeo-depoimento9, 

onde dois personagens que se apresentam como anfitriões Airbnb oferecem seus 

testemunhos. Um trecho, em tradução livre, explicita: Depois que comecei a receber os 

hóspedes, percebo o quanto me afeiçoei a essas pessoas, com suas diferentes culturas e 

histórias de vida. Todos queremos ser felizes, saudáveis e viver sem medo. Existe uma 

ligação humana maior que nos conecta. E esse sentimento de congregação é 

extremamente recompensador. Ser uma hostess Airbnb, fazer parte dessa comunidade, 

me fez ter mais fé na humanidade. Mesmo quem é visto como ‘a ovelha negra da família’, 

aqui é aceito. Nos limites impostos por fronteiras e por rótulos de gênero e etnia, nada 

disso é possível. Agora imagine que essa experiência esteja acessível a qualquer um.  

Nessa narrativa, a marca acena com um ambiente fora as amarras do mundo dito 

‘real’, uma comunidade especial na qual empatia e generosidade seriam afetos reinantes.   

  

O Airbnb como um jogo 

Se vamos tomar o Airbnb como um jogo, é preciso questionar: que tipo de jogo 

seria? Qual o seu contexto, suas regras e estrutura? Quais as recompensas oferecidas? 

Nesse sentido, começamos estabelecendo que o jogo do consumo do Airbnb se insere no 

contexto do turismo. Convém, portanto, uma breve reflexão sobre esse universo.  

Ser turista é, por excelência, habitar um mundo distinto da ordinariedade 

cotidiana. Faz parte do comportamento dos turistas uma série de experiências um tanto 

inautênticas – no sentido de não corresponderem à rotina da vida – como andar em grupos 

fotografando pontos das cidades. Mas John Urry (2009) defende que o turista encontra 

prazer nessa inautenticidade. Isso porque, para o estudioso, o turismo é um “jogo de 

interpretação. O turista age ao modo de um espectador de teatro, adotando uma posição 

benevolente em relação às limitações e inverossimilhanças das experiências.  Nas artes 

cênicas, essa posição é conhecida como “suspensão da descrença”, expressão que indica 

a aceitação de ilusões, de bom grado, em benefício da fantasia.  

                                                
9 Vídeo original, na íntegra, disponível em: <www.youtube.com/watch?v=sgQzE8gMdek>. Acesso em: 

12 jun. 2018.  
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Urry (2009) observa que uma parcela dos turistas - distinguidos da massa de 

turistas sob a denominação de viajantes -, procura se deixar afetar de forma diferente. Ao 

invés de apenas observar, fotografar e gravar as paisagens, procuram se inserir ativamente 

nas experiências de viagem. Assim, em vez de filmar uma dança folclórica, participam 

do baile; antes de fotografar nativos, conversam com eles, acompanham sua rotina, fazem 

o que eles fazem, vão onde eles vão. De certa forma, experimentariam viver como um 

local. Mas, para Urry (2009), mesmo essas práticas, supostamente mais autênticas, não 

têm paralelo com o que as mesmas experiências significam quando vividas pelos 

moradores em suas vidas cotidianas.  

Viver em uma cidade é diferente de ser turista, ainda que se adote uma postura de 

viajante. Isso porque o turista e o viajante estão inseridos em uma espécie de círculo 

mágico, envoltos em uma aura de encantamento, capaz de promover afeções distintas em 

relação às coisas, pessoas e acontecimentos. Nesse estado, agem como um apaixonado, 

para quem o mundo é mais emocionante, as experiências são sentidas intensamente e 

guardadas pela memória. Por mais entusiasta de sua cidade que seja, um local não 

compartilha desse círculo mágico.    

O turismo é palco frutífero ao lúdico, dando margem aos quatros elementos 

constituintes do jogo apontados por Caillois (1990). Sob o aspecto de Agôn, temos a 

busca pelas melhores dicas, por aproveitar os dias e ter o máximo de experiências. Em 

viagens, indivíduos de personalidade metódica, uma vez protegidos pelo círculo mágico, 

se permitem ser espontâneos, deixando os acontecimentos à cargo da sorte. Dificilmente 

jogaríamos fora o nosso dinheiro, atirando-o em rios e fontes, mas essa é cena comum 

em viagens. Embora haja jogadores locais, cassinos estão cheios de turistas. São aspectos 

de Alea. Férias combinam com experimentar esportes e danças regados ao coquetel local; 

manifestações de Ilinx. Por fim, o aspecto Mimicry talvez seja o mais pronunciado: nas 

férias, o pai vai ao mercado enquanto a mãe joga bola com as crianças. Nos momentos 

de turismo, nos sentimos mais à vontade para experimentar novos papéis. Usamos roupas 

e compramos souvenirs que não fazem sentido em nossas vidas costumeiras. Mais do que 

em busca de autenticidade, o turista vive em uma espécie de hiper-realidade.  

Isto posto, vale considerar um contexto mais ampliado para o jogo do consumo 

no Airbnb: o da economia. Estudando os impactos do capitalismo na vida cotidiana, 

Richard Sennett (2006) reflete que o ritmo e os valores do mercado empurraram a 
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sociedade a uma individualização e instabilidade opressivas. Essa condição acabou por 

gerar uma espécie de efeito-rebote: um anseio por ligações humanas e comunitárias, ainda 

que vividas de forma simbólica ou imaginária.  

Umas das consequências do capitalismo é que fortaleceu o valor de lugar, 

despertou o anseio de comunidade. Todas as condições emocionais do mundo do 

trabalho animam esse desejo: as incertezas da flexibilidade, a ausência da 

confiança e compromisso com raízes fundas, a superficialidade do trabalho em 

equipe, e acima de tudo o espectro de não fazermos nada de nosso no mundo. 

Todas essas condições levam as pessoas a procurar outra cena simbólica de 

ligação e profundidade: a comunidade. (SENNETT, 2006, p. 165)   

Isso endereçaria, em parte, a explosão das comunidades virtuais e a popularidade 

alcançada pelo consumo compartilhado. Se de um lado a humanidade parece mais 

atomizada, nunca fomos tão conectados. Quando o assunto é comunidade, como Kobena 

Mercer (1994) ironiza, parece que todo mundo quer pertencer a uma, mas ninguém tem 

muita certeza do que isso seja. Na publicidade, comunidade surge como uma palavra 

sedutora que convida à desejada conexão com o outro. Ou, nas palavras de Sennett (2006, 

p. 165): “Lugar é geografia; é a comunidade que evoca as dimensões sociais e pessoais 

de lugar”. Em face disto, não surpreende que na pesquisa da PWC mencionada acima 

78% dos usuários assinalaram um aumento da sensação de comunidade como fator-chave 

para se engajarem no consumo compartilhado.  

Outra questão importante no jogo do consumo no Airbnb é a relação entre os 

jogadores. O Airbnb é um jogo colaborativo: ganha quem souber compartilhar melhor. 

E, nesse jogo, não se compartilha algo qualquer, sem grande importância ou impacto: 

compartilha-se o lar. O que significa que os riscos são altos. Por que as pessoas 

confiariam nas outras a ponto de abrir seus lares ou ir para a casa de completos 

desconhecidos ao invés de se hospedarem em um hotel? Se tirarmos o círculo mágico de 

cena, essa atitude seria, no mínimo, curiosa.  

Investigando a questão da confiança em plataformas de compartilhamento de 

hospedagem, Ramon Costa (2017) adverte que confiar em estranhos não é novidade, nem 

uma exclusividade da economia compartilhada. Ao contrário do que tendemos a 

considerar, a confiança em desconhecidos não é algo incomum, mas corriqueiro: 

colaboramos com a filial da firma, confiamos que o taxista é mesmo um taxista, que a 

babá fará bem o seu trabalho, que o cliente pagará a conta. Em decorrência da alta 

especialização do trabalho, vivemos em uma sociedade altamente interdepenvdente.   
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A diferença entre esse tipo de confiança e o que é proposto no Airbnb é que os 

vínculos não são restritos às funções sociais desempenhadas. Se aplicássemos esse padrão 

à vida, não ajudaríamos o colega de trabalho, mas o João; não cumprimentaríamos a babá; 

mas a Maria. É uma vinculação com premissas, significados e resultados esperados 

diferentes, que pressupõe uma posição de abertura, confiança e interesse em relação à 

pessoa humana, além do papel desempenhado por ela. É isso que permite que os vínculos 

no Airbnb possam vir a ser considerados mais significativos do que a vinculação 

utilitária. Para Costa (2017), a estrutura das relações no Airbnb obedece a uma lógica eu-

tu, em contraste às relações típicas do mercado, baseadas em lógicas eu-isso.   

Como em todo o jogo, no Airbnb também há recompensas. Entre as promessas 

indicadas em suas comunicações estão: viver experiências mais autênticas, mais afeto e 

confiança, pertencer a uma comunidade, se sentir acolhido como em casa em qualquer 

lugar e uma trégua de harmonia entre o mundo do capital e o mundo dos afetos.   

  

Figura 1 - O círculo mágico aplicado ao Airbnb   

  

 

Fonte: Diagrama criado pelas autoras   

  

O afeto como recompensa  

Quais os principais afetos ativados no jogo do consumo do Airbnb? Para seguir 

com essa pergunta, recorrermos a um autor notável quando o assunto é afeto: Baruch 

Espinosa [1677]. Partindo de sua visão, tomaremos afeto como sinônimo de afecção. 

Significa que afetos não se relacionam, necessariamente, a sentimentos afáveis, mas 

dizem respeito a como somos afetados por interações e experiências.  
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O filósofo sugere que a alma deseja ter experiências; quer ser afetada. Em outras 

palavras, quanto mais afecções, mais nos sentimos vivos. E, embora Espinosa considere 

que nos orientamos à busca de afecções alegres, afecções tristes também são válidas. De 

forma quase poética, o autor estabelece que, para a alma, mais vale correr o risco de uma 

afecção triste, do que não ser afetada de forma alguma.  

A partir dessa base, o autor desenvolveu uma geometria dos afetos, triangulando 

os afetos uns com os outros e contrapondo todos à alegria e à tristeza, considerados afetos-

chave. Do conjunto analisado por Espinosa, exploramos aqui dois afetos, que mais se 

afinam ao jogo do consumo colaborativo: a empatia e a generosidade.   

Empatia, para o autor, é quando nos deixamos ser afetados pelo que afeta o outro. 

Mas isso traz alguns impasses. O primeiro é que esse afeto só ocorre em relação a um 

semelhante: é preciso ver o outro como um igual, de modo que ódios e desprezos anulam 

a empatia. Outro problema é que nos colocar no lugar do outro passa por imaginarmos o 

que ele esteja sentindo. Nessa suposição, relemos os afetos com base em nossas 

experiências, de modo que não é possível sentir o que o outro sente, apenas tentar assumir 

mentalmente o lugar do outro.   

Espinosa categoriza três tipos de empatia: comiseração, misericórdia e emulação. 

A comiseração se refere à pena, ao dó. É a tristeza e o medo sentidos a partir do contato 

com a dor do outro. A misericórdia é par da comiseração, mas, em lugar de tristeza e 

medo, aciona uma esperança em relação à superação ou a algo que a dor trará como 

benefício. A emulação consiste na tentativa de copiar o outro buscando construir 

afinidades. É quando, por exemplo, buscamos concordar e demonstrar interesses comuns 

com alguém a fim de estabelecer uma condição de maior entendimento.   

No jogo do Airbnb, empatia é uma habilidade desejada. Afinal, trata-se de um 

jogo colaborativo e colaborar implica em estabelecer uma relação de paridade – ao menos 

circunstancial. Seja nas propagandas, treinamentos ou no código de ética, a comunicação 

da marca se pauta em superar as barreiras de indiferença e preconceitos que dissolvem a 

tão necessária empatia. Estimula-se uma empatia emulativa. De forma ampliada, a busca 

por experiências turísticas percebidas como ‘mais autênticas’ passa pelo exercício da 

empatia. O estabelecimento de vínculos do tipo eu-tu também pressupõe a empatia.   
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Outro afeto acionado na dinâmica do jogo do consumo do Airbnb é a 

generosidade. Embora nas traduções de Espinosa encontremos o termo gratidão, ele será 

ligado aqui a um espectro ampliado de generosidade, buscando melhor abraçar as 

possibilidades de entendimento dessa afecção.  Para Espinosa, gratidão é o ímpeto de 

retribuir a alegria recebida. Tende a ser focalizada em uma pessoa (um amigo, por 

exemplo), mas é possível ser grato a toda uma comunidade. Há, ainda, uma gratidão 

existencial, um estado de gratidão pela vida, onde o indivíduo se considera beneficiário 

de tantas dádivas, que deseja partilhá-las, em uma atitude generosa. 

Ambos, empatia e gratidão, são afetos fundamentais e altamente mobilizados no 

consumo do Airbnb. Juntos, coreografam as boas maneiras que oferecem bases à 

hospedagem colaborativa, mitigando a perturbação do círculo mágico por experiências 

adversas frustrantes.   

A generosidade talvez seja a base afetiva de todo o consumo compartilhado, já 

que economia colaborativa implica em enxergar abundância onde antes se via escassez. 

Perceber uma subutilização na casa de praia da família, em uma edícula, ou em um 

cômodo qualquer da casa, significa considerar que se tenha algo de sobra e que, portanto, 

seria perfeitamente possível compartilhar (senão lógico e desejável). Se não é totalmente 

assim, pelo menos é essa a regra do jogo.  

O universo discursivo do Airbnb coteja com um senso de solidariedade, um desejo 

de pertencer, de afetar e ser afetado, estabelecer laços, comungar. Supõe uma boa vontade 

em relação ao outro, um interesse, uma abertura – e, é claro, todos os riscos que tal atitude 

implica.  Dessa forma, o discurso da marca oferece uma alternativa (ainda que formatada 

como um produto a ser consumido) à assepsia das relações baseadas na lógica eu-isso, 

predominantes no modo de viver capitalista.   

A popularidade do Airbnb talvez possa ser lida como indício de um desejo latente 

de conexão comunitária ou como uma forma incipiente de resistência ou contraponto à 

ostensiva cultura de competição, desconfiança, ódio e narcisismo que se instaura como 

um fato social, como advertiu Émile Durkheim (1999).  

Durkheim foi quem defendeu, mais corajosamente que qualquer outro, contra o 

individualismo utilitarista, a importância da autoridade moral e cultural na 

sociedade. Durkheim foi ousado ao predizer que a modernidade acabará por 

produzir uma base cultural para a solidariedade legítima, mas afirmava que o 

utilitarismo, enquanto modo de vida, não tem condições para criá-la. Isso é 
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responsável pela patologia da sociedade ocidental (...) A divisão do trabalho 

moderno, produziu relações profundas de interdependência funcional entre os 

indivíduos. Mas, embora o utilitarismo tenha pressuposto que assim produziria 

automaticamente uma coordenação social (...), é preciso compromissos morais 

mais aglutinadores. (SLATER, 2001, p. 77, grifos nossos)  

  

Para finalizar  

No mundo moderno, o cotidiano das relações passa, em grande parte, pelo 

estabelecimento de vinculações utilitárias que obedecem a uma lógica eu-isso. Baseadas 

em funções sociais, essas relações partem da desconfiança como princípio, de forma que 

qualquer troca presume uma regulação por contrato – seja este formal ou baseado em 

costumes e expectativas. No mundo moderno, até certos tipos de relações não funcionais 

foram permeadas por essa dinâmica, levando à existência de formas contratuais como 

acordos pré-nupciais e convenções de condomínio. Mas, ao contrário do que se parece 

crer, esse tipo de mediação não dá conta de assegurar relações justas e satisfatórias.   

Recorrendo a uma potencialidade humana ancestral, buscamos no jogo o espaço 

e a segurança para ensaiar novas perspectivas de vinculação, baseadas em uma lógica eu-

tu. Jogamos com a confiança, testamos suas possibilidades. Brincamos de empatia e de 

generosidade. Testamos a vida em um lugar imaginário onde a indiferença e a 

mesquinhez sejam menos presentes.   

A psicanálise revela esse desejo humano - íntimo, profundo, primário - de amor, 

de ligação, de nos sentirmos conectados e aceitos pelo outro. A publicidade, por sua vez, 

se apropria desse desejo para oferecer praticamente qualquer produto como um substituto 

do amor. Não surpreende que a comunicação do Airbnb também se utilize desse tipo de 

mecanismo, como foi possível observar na breve análise de alguns de seus anúncios.   

Aqui sugerimos uma perspectiva ampliada que considera tais fatores, porém vai 

além ao entender o jogo como um possível – talvez o principal – mobilizador de afetos 

entre os consumidores e a marca Airbnb. Esse prisma desenha um consumidor que não 

se resume a uma vítima da propaganda. Um consumidor ativo que se envolve na proposta 

da marca e a identifica como uma manifestação de sua liberdade. É preciso esclarecer 

que tal liberdade vai além da liberdade de escolha tal como é preconizada pelo livre 

mercado. Trata-se da liberdade de se evadir, de se proteger, de resistir e também da 

liberdade de criar, testar, estabelecer novos sentidos e desejar compartilhá-los.    
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É tácito questionar se o Airbnb oferece aos seus consumidores, de fato, a 

possibilidade de pertencer a uma comunidade. Mas não seria igualmente fácil sugerir que, 

no jogo do Airbnb, os consumidores não encontrem uma possibilidade de pertencer a um 

círculo mágico onde encontrariam condições favoráveis para exercitar vinculações e 

afetos. Talvez estejamos tão cansados da vida utilitária e da aridez de relações do tipo eu-

isso que procuremos uma alternativa, ainda que vivenciada em nível simbólico-

imaginário. É possivelmente dessa forma que plataformas como o Airbnb consolidem o 

seu lugar na sociedade de consumo, como vivências lúdico-afetivas do ideal comunitário.  
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