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[...] 
E em tudo o que eu faço 
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Resumo 

 

A tecnologia se encontra diretamente relacionada ao consumo e a formação de 

valores coletivos. Este estudo busca revisitar um conceito clássico da sociologia - o de 

representações coletivas (DURKHEIM, 2002) - relacionando-o a cenários 

contemporâneos, a fim de compreendermos sobre a influência de organizações on-line 

na construção das percepções coletivas. É a partir da seguinte pergunta que este projeto 

se desenvolve: de que forma organizações on-line, como o Airbnb, podem influenciar 

na construção de representações coletivas sobre os serviços que oferecem? O estudo foi 

realizado comparando-se 160 comentários on-line de usuários do Airbnb das cidades de 

Porto Alegre (Brasil) e Coimbra (Portugal). Tal pesquisa foi desenvolvida a partir de 

etapas teórico-metodológicas nas quais abordamos sobre os serviços de hospedagem e 

suas representações através de uma comparação em termos históricos; apresentamos o 

aplicativo Airbnb e ainda como articulamos o método - a Análise de Conteúdo -, os 

procedimentos utilizados, as categorias centrais (proximidade e segurança) e as 

subcategorias resultantes da observação. O aprofundamento do debate é feito com base 

na perspectiva de adaptação do sistema capitalista às críticas de Boltanski e Chiapello 

(2009), o papel de uma Economia do Enriquecimento de Boltanski e Esquerre (2017), a 

influência do matching algorítmico de Steiner (2017) e como estes elementos, juntos, 

podem nos ajudar a compreender quanto à articulação e as subjacências que fomentam 

os estados mentais das coletividades no cenário contemporâneo.  

Palavras-chave: Airbnb, avaliações on-line, representações coletivas.  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Technology is directly related to consumption and the formation of collective values. 

This study seeks to revisit a classic concept of sociology - collective representations 

(DURKHEIM, 2002) - relating it to contemporary scenarios in order to understand the 

influence of online organizations in the construction of collective perceptions. It is from 

the following question that this project develops: in what way online organizations, such 

as Airbnb, can influence the construction of collective representations about the services 

they offer? The study was conducted comparing 160 online comments from Airbnb 

users from the cities of Porto Alegre (Brazil) and Coimbra (Portugal). This research was 

developed from theoretical-methodological stages in which we approach about the 

services of lodging and its representations from a comparison in historical terms; we 

present the Airbnb application and how we articulate the method - Content Analysis -, 

the procedures used, the central categories (proximity and security) and subcategories 

resulting from the observation. The deepening of the debate is based on the perspective 

of the adaptation of the capitalist system (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), the 

Enrichment Economy (BOLTANSKI; ESQUERRE, 2017), the influence of algorithmic 

matching (STEINER, 2017) and how these elements, together, can help us to 

understand the articulation of mental states of the collectivities in the contemporary 

scenario. 

Keywords: Airbnb, online customers review, collective representations. 
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1 Introdução  

 

Uma dissertação é fruto de uma ação, a de dissertar, de discutir, de expor um 

tema de maneira sistemática, de forma clara, mas também - suficientemente abrangente 

- e é por isso que o conceito norteador deste estudo, que é o de representações coletivas 

(DURKHEIM, 2002), será transpassado por outros tais como o de Economia 

Colaborativa
1
 e o de algoritmos

2
.  

Estas são as escolhas teórico-analíticas que surgem como uma tentativa em 

buscar respostas para a seguinte questão de pesquisa: de que forma organizações on-

line, como o Airbnb, podem influenciar na construção de representações coletivas sobre 

os serviços de hospedagem? Tal investigação foi desenvolvida a partir das avaliações 

on-line publicadas no aplicativo em questão, comparando-se duas localidades, sendo 

elas Porto Alegre, no Brasil, e Coimbra em Portugal.  

A fim de alcançarmos o objetivo geral ao qual nos propomos que é compreender 

como se dá a influência dos algoritmos na organização das coletividades, foram 

traçados objetivos específicos a serem perseguidos quais sejam: a) elaborar um 

panorama, com base em dados históricos, que permitam comparar as representações 

coletivas que incidem sobre os serviços de hospedagens, b) identificar elementos que 

subsidiem a estruturação das representações atuais, c) observar como e se isso se mostra 

presente nos textos on-line advindos do material de coleta e d) compreender quais as  

relações entre processos atuais de (re)organização do sistema social e econômico e o 

fenômeno observado. 

                                                 
1
 Devido à sua percepção de novidade e sua retórica de alta tecnologia, plataformas digitais se colocam 

como parte da ―nova economia‖, a Economia Colaborativa, promovendo uma dita ―colaboração‖, melhor 

aproveitamento de recursos ociosos e também uma presumida valorização do uso ao invés da posse de 

determinado bem, como exemplo disso podemos citar empresas atuais como o Airbnb, Uber, Netflix, 

entre outras.  

 
2
 Um algoritmo é um sistema de regras lógicas e matemáticas e operacionalizado em um meio digital. 

Entrelaçado em uma rede de contribuições humanas e não humanas, são produto de dinâmicas em que se 

combinam conjuntos específicos de conhecimento e experiência em formas complexas para gerar 

determinado resultado. Há que se considerar, portanto, a existência de um entrelaçamento constitutivo 

entre as pessoas e os algoritmos à medida que determinamos os padrões como irão atuar assim como eles 

acabam produzindo padrões sob os quais passamos a interagir uns com os outros (INTRONA; WOOD, 

2002). 
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No capítulo dois, abordaremos nosso conceito norteador a partir de seu 

fundador, Émile Durkheim (2002). Baseando-nos no consenso que existente em torno 

do seu importante lugar no pensamento sociológico, compartilhamos da perspectiva que 

―Émile Durkheim permanece relevante para o estudo das sociedades atuais e para o 

desenvolvimento de estratégias de teorização‖ (CASIMIRO, 2017, p.13). Tratamos de 

encarar este clássico como um autor que tem algo a nos dizer, para estudarmos e 

investigarmos sobre as formas como nos relacionamos e como vivemos em sociedade. 

Traremos o conceito de representações coletivas (DURKHEIM, 2002) para os dias de 

hoje a fim de compreendermos como as articulações modernas se mostram e se 

constroem, em meio a uma sociedade cada vez mais conectada e mediada por dinâmicas 

on-line.   

Na seção 2.1 serão apresentados breves apontamentos sobre a hospedagem e 

suas representações e na seção 2.2 discutiremos a formação das representações coletivas 

que surgem, principalmente, a partir do século XXI. Exploramos - de forma introdutória 

para posterior diálogo com o capítulo cinco - que os imaginários coletivos que marcam 

o nosso momento atual remetem a duas categorias centrais que são: as relações de 

proximidade e a construção de um sentido de segurança; isso, no que tange a 

hospedagem ―conduzida‖ por organizações on-line.  

No capítulo três, apresentaremos o aplicativo de hospedagens domésticas Airbnb 

e informações sobre as avaliações on-line, foco central desta investigação. Como forma 

de ampliar o debate, optamos por observar as narrativas escritas de usuários da cidade 

de Porto Alegre, no Brasil e de Coimbra em Portugal. Estas duas localidades foram 

selecionadas com base nas seguintes considerações
3
: a) têm com mesma matriz 

linguística lusófona, contudo, possuem b) culturas diferentes o que traz diversidade a 

análise, e c) apresentam números muito próximos, em termos de quantidade de 

residências disponíveis no Airbnb para locação. Traremos, neste capítulo, comparações 

sobre os dados de participação em termos de leitos, unidades ativas para locação, 

disponibilidade dos aluguéis e demais características sobre os dois locais. 

O capítulo quatro trata sobre o método utilizado nesta pesquisa - a Análise de 

Conteúdo -, esclarece sobre as dificuldades e desafios encontrados durante a 

                                                 
3
 A opção por Coimbra, em Portugal, também se relaciona ao fato de que parte desta dissertação foi 

elaborada durante intercâmbio acadêmico internacional nesta cidade, mais especificadamente na 

Universidade de Coimbra. Tal período de estudos ocorreu de setembro de 2018 a fevereiro de 2019.  
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investigação, os procedimentos utilizados para o exame dos dados, bem como apresenta 

as categorias e subcategorias resultantes da observação. 

Quanto ao capítulo cinco, de análise e discussão dos resultados, optou-se por 

dividi-lo em duas sessões. Uma primeira que se insere em um espectro mais específico, 

trata de elementos que são particulares ao objeto investigado, seguido de uma segunda 

que aborda questões mais externas e gerais como forma de interpretar o fenômeno. Na 

primeira seção, desenvolvemos um diálogo com o capítulo dois sobre como empresas 

como o Airbnb, para sustentar uma imagem ‗colaborativa‘ consolidam-se através de 

uma autodefinição enquanto comunidades (on-line). Aprofundamos também a 

argumentação de que este aplicativo promove a valorização de elementos que sejam 

relacionados justamente ao estar em comunidade sendo eles a proximidade e a 

segurança. Já na última seção, realizamos uma discussão mais geral e para tanto 

debatemos o conceito de Economia do Enriquecimento, bem como o processo de 

adaptação do sistema capitalista às críticas a partir de Boltanski (2017). Este autor em 

questão não discute sobre as lógicas algorítmicas em suas investigações, contudo 

optamos por trazê-las como elemento de interlocução, a partir do conceito de matching 

algorítmico de Philippe Steiner (2017), uma vez que, conforme entendemos, tal 

conteúdo não pode ser descontextualizado ao estarmo-nos referindo a um ambiente 

virtual de investigação. 

A tecnologia tem um papel-chave ao produzir o que consideramos o bem-estar 

no mundo moderno à medida que se encontra amplamente relacionada ao consumo e a 

formação de valores coletivos (SWEDBERG, 2004). Assim a pertinência deste estudo 

se justifica através da proposta de se revisitar um conceito clássico da sociologia, o de 

representações coletivas, relacionando-o a cenários contemporâneos e às lógicas 

algorítmicas, a fim de compreendermos sobre a influência de organizações on-line na 

construção das percepções coletivas dos grupos. 
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2 Representação Coletiva 

 

As representações coletivas são formas de classificação e de pensamento 

coletivo, elas são ao mesmo tempo representações da consciência coletiva e 

de expressões de uma realidade. (STEINER, 2000, p. 186). 

 

Tal conceito durkheimiano é substancialmente relevante para olhar nosso 

momento atual, pois ele diz respeito ao fato de como os indivíduos, a partir de suas 

relações, constroem os engendramentos do social. Os tempos mudam, as percepções 

individuais e a forma de relação com o coletivo também. Se hoje vivenciamos um 

período de influência digital em nossas vidas, isso impacta a forma como nos 

relacionamos de maneira que, entender como isso se dá, é parte de nosso desafio. Logo, 

se a Internet e os novos meios de comunicação e informação formam espaços de 

convívio e relação, estes estão integrados as representações coletivas, formando-as, e 

sendo formadoras destas.  

Casimiro (2017) irá nos colocar que é no exercício de leitura e de releitura dos 

clássicos que influenciam diretamente sua relevância e utilidade em um determinado 

momento, como coloca: 

É neste exercício que se constata a existência de um processo dialético onde 

os novos contextos sociais e interpretativos reescrevem os seus textos, na 

medida em que orientam o trabalho interpretativo dos autores e teorias, de 

acordo com a relevância do tempo presente (CASIMIRO, 2017, p. 13).  

Este autor relembra-nos sobre exemplos de análises sociológicas marcadas pela 

influência de Émile Durkheim tais como: 

Robert Merton, e a revisitação do conceito de anomia na  relações com a 

estrutura social; Ervin Goffman e a noção de rituais de interação; Ralf 

Dahrendorf, e a aplicação do conceito de anomia ao tema da lei e da ordem; 

Randall Collin, com sua estratégia de teorização de sua tradição 

durkheimiana; o conceito de diferenciação social enquanto  expressão da 

divisão do trabalho; a defesa da sociologia cultural de Durkheim tendo como 

figura central Jeffrey Alexander, as discussões acerca do homo sociologicus, 

no quadro dos processos do invidualismo institucionalizado de Ulrich Beck 

[...] (CASIMIRO, 2017, p. 15).  

A tradição durkheimiana marcou a história da sociologia e deixou seu legado em 

diferentes áreas do conhecimento e para vários autores como Léon Duguit, Henri 

Bergson, Claude Lévi-Strauss, Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas Jacques 

Lacan; Serge Moscovici, de forma latente reconhece-se ainda seu contributo para o 
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estruturalismo de Alain Badion, Louis Althusser e Michel Foucault sem contar os 

trabalhos de Pierre Bourdieu; foi a releitura parsoniana do trabalho de Durkheim que 

formou a base para a teoria da modernização atingindo seu auge em Niklas Luhmann 

assim como é em Goffman e mais tarde em Randal Collins que Durkheim será discutido 

a partir de uma perspectiva interacionista e microssociológica (CASIMIRO, 2017).  

A conflitualidade interpretativa relativa ao legado de Durkheim foi objeto de 

considerações de Alexander (1985) ao dizer que do conjunto de trabalhos de Dukrheim, 

o que mais recebeu atenção foi – A divisão do trabalho social, para este autor, esta obra, 

semelhante ao que aconteceu com O capital de Karl Marx tem sido sujeita a 

interpretações confusas, gerando tipos de interpretações muito díspares; lida em alguns 

momentos quer para justificar o anticapitalismo, quer para justificar uma sociologia 

conservadora. Casimiro (2017, p. 23) aponta que ―cosmopolitas, as novas sociedades 

erigem o contratualismo com o vínculo social marcado pela excelência, em uma 

completa transferência de deveres e obrigações agora vistas como responsabilidades 

relacionadas às interações sociais‖.  Religar o indivíduo a sociedade continua a ser um 

desafio durkhemiano que não merece desqualificação mesmo tratando-se de uma 

sociedade em crescente diversificação e complexidade. Acrescentando-se ao fato de que 

vivenciamos tempos em que o que parece tomar forma é ―um retorno do obscurantismo, 

o pensamento anti-iluminista e em que os valores da igualdade, da liberdade, da justiça 

social, da democracia estão a ser tomados de assalto pelas diferentes formas de 

fanatismo, de extremismo e de populismo‖ (CASIMIRO, 2017, p. 57).  

Feitas estas considerações iniciais, e partindo da perspectiva de que os mercados 

são feitos por (e a partir de) representações coletivas, como podemos entender tal 

conceito? Iniciemos refletindo sobre a palavra ―cozinha‖; o termo remete a descrição 

verbal de um lugar físico; uma cozinha será entendida como parte ou divisão de uma 

casa usada para o preparo dos alimentos e normalmente constituída por elementos tais 

como fogão,  micro-ondas,  pia e refrigerador, sendo assim, podemos argumentar que 

uma representação coletiva designa um objeto, signo, ideia ou ainda imagem que 

mantém uma relação de correspondência com certa realidade. Ela será fruto de um 

conjunto de relações entre os indivíduos que acaba ganhando certa autonomia e 

tornando-se externa a eles. Impõe-se às pessoas na forma de crenças, de práticas 

religiosas, de regras morais, os quais acabam por adquirir um caráter de obrigações e de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Forno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Forno_de_micro-ondas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pia
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preceitos, ou seja, passam a ditar um comando (ou uma proibição) para realizarmos 

determinada ação ou omissão (DURKHEIM, 2002). 

De acordo com Oliveira (2012), tal conceito surge efetivamente a partir de 

Durkheim e de sua obra – As formas elementares de vida religiosa, de 1912
4
, mas 

aparece em construção, antes disso, através da publicação no tomo VI da Revue de 

Métaphysique et de Morale  em maio de 1898. Neste momento, Durkheim já havia 

escrito suas três grandes obras: Sobre a Divisão do Trabalho Social (1893), As Regras 

do Método Sociológico (1895) e O Suicídio (1897) nas quais já se encontram 

referências à questão das representações, frequentemente ligadas ao conceito de 

consciência coletiva.  

É em seu livro – Da divisão do trabalho social de 1893
5
, no capítulo que trata 

dos tipos de solidariedade social, que Durkheim parte do conceito de consciência 

coletiva para chegar ao que será o conceito de representações coletivas (OLIVEIRA, 

2012), logo para entendermos este último é importante, portanto compreender o 

primeiro.   

O conceito de consciência coletiva surge como forma de articulação com dois 

tipos de solidariedade, a mecânica e a orgânica. De acordo com Giddens (1985), a 

solidariedade mecânica é aquela que caracteriza as sociedades pré-capitalistas, nas quais 

existe um baixo grau de consciência individual e em termos de coesão social. Nesta 

fase, a consciência coletiva abrange a maior parte das consciências individuais donde a 

fração das existências individuais submetida aos sentimentos comuns ser quase 

coextensiva à existência coletiva; nas sociedades de solidariedade mecânica a maior 

parte da existência individual é orientada por imperativos, proibições e 

constrangimentos sociais, deste modo que os sentimentos coletivos têm uma força 

social extrema, que se manifesta pela dureza dos castigos impostos as proibições sociais 

(CASIMIRO, 2017). Neste sentido, Raymond Aron (1982, p. 301) exemplifica tal 

                                                 
4
 As Formas Elementares da Vida Religiosa (do original Les formes élémentaires de la vie religieuse) é 

uma obra em que Émile Durkheim, estudando as religiões de tribos aborígenes da Austrália, faz uma 

análise da religião como fenômeno social. Na bibliografia das obras constante: Durkheim, É. As formas 

elementares da vida religiosa. São Paulo: Martins Fontes, 2002. [Prim. pub. 1912]. 

 
5
 Da divisão do trabalho social (do original La division du travail social) Émile Durkheim analisa as 

funções sociais do trabalho e procura mostrar como, na modernidade, tal divisão é a principal fonte de 

coesão social.  
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argumento ao dizer que ―quanto mais forte é a consciência coletiva, maior é a 

indignação com o crime, isto é contra a violação do imperativo social‖.  

De acordo com Casimiro (2017), nas sociedades contemporâneas, a 

solidariedade mecânica é substituída por um novo tipo de coesão social tendo por base a 

solidariedade orgânica, sucedendo que a consciência coletiva das sociedades modernas 

reforçou-se e (re)definiu-se no que se refere ao culto ao indivíduo. De acordo com este 

autor, esse enfraquecimento possibilita uma diferença social mais acentuada (ampliação 

da consciência individual), que desencadeia maior diversidade de pensamentos e 

crenças, diminuindo o grau de semelhança entre os membros e possibilitando, ainda que 

com limites, mais liberdade individual. 

De forma geral, em Durkheim (1893), a consciência coletiva trata-se do conjunto 

de crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade e 

forma um sistema determinado que possui vida própria. Contudo, ao que parece, o 

conceito de consciência coletiva acaba se mostrando insuficiente para reconhecer as 

múltiplas facetas sociais e gradativamente Durkheim vai ajustando-o (LUKES, 1985). 

As representações coletivas surgem como uma forma de explicação do universo 

social que pode abarcar uma grande gama de coisas, isto é, qualquer objeto que possa 

ser mentalmente construído, uma vez que são, por assim dizer, funções mentais. Este 

conceito mantém semelhanças com a perspectiva do fato social
6
, uma vez que também é 

considerado como sendo geral, exterior e coercitivo, entretanto, é menos discricionário 

do que este último já que é concebido no cotidiano, no acontecer das interações sociais 

(LUKES, 1977).  

As representações são ‗coletivas‘, portanto, não podem ser simplesmente 

reduzidas aos indivíduos - sendo resultado da interação e dos laços sociais que os 

sujeitos estabelecem entre si - elas os ultrapassam, adquirindo realidade e autonomia. 

De forma geral, tratam-se, ao mesmo tempo uma forma de conhecimento e também um 

guia para as ações sociais. Elas condensam o que os homens pensam sobre si mesmos e 

sobre a realidade que os cerca, de maneira que se trata, inicialmente, de uma forma de 

                                                 
6
 É um fato social toda a maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma 

coação exterior, ele é geral no conjunto de uma dada sociedade tendo, ao mesmo tempo, uma existência 

própria, independente das suas manifestações individuais (DURKHEIM, 1895) 
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conhecimento socialmente produzida, resultado de um esforço coletivo, e pautam as 

ações atuais e futuras que passam a se construir nas sociedades.  

Podemos entender tal conceito como aquilo que surge como resultado da 

associação entre os sujeitos ou o que em Durkheim teríamos como: "A vida 

representativa não se pode repartir de uma forma definida entre os vários elementos 

nervosos, já que não existe representação para a qual não colaborem vários desses 

elementos, tal como a vida coletiva só pode existir no todo formado por reunião de 

indivíduos" (DURKHEIM 1988, p. 700)
7
. De tal sorte que exprimem um ideal coletivo, 

sendo comum aos indivíduos de determinado grupo e, assim, instrumentos pelos quais 

passarão a compreender o mundo a sua volta.  

Toda representação coletiva é produto de uma síntese (DURKHEIM 2002)
8
, ou 

seja, de uma associação de ideias, uma fusão de pensamentos individuais que formam 

um elemento único, uma maneira coletiva de pensar, sentir, entender o mundo a sua 

volta. Mas elas não devem ser vistas como uma redução as representações individuais 

como observamos:  

"Se (os conceitos) são comuns a todo um grupo social, não significa que 

representem simples média entre as representações correspondentes, porque 

então seriam mais pobres que essas últimas em conteúdo intelectual, 

enquanto na realidade são plenos de um saber que ultrapassa o do indivíduo 

médio. São, não abstrações que só ganhariam realidade nas consciências 

particulares, mas representações tão concretas quanto aquelas que o indivíduo 

pode ter do seu meio social: elas correspondem à maneira pela qual esse ser 

especial, que é a sociedade, pensa as coisas de sua própria experiência" 

(DURKHEIM 1989, p. 513).  

Representações coletivas são o resultado e também o reflexo das interações entre 

as pessoas.  Consideramos que as avaliações textuais publicadas por usuários do Airbnb 

refletem isto, ou seja, sobre uma relação entre pares e, portanto, pertinentes para análise 

sobre como determinado grupo articula sua percepção coletiva. Ao encontro disso, 

estudiosos que se dedicam a temas on-line argumentam que as pesquisas sobre 

comentários on-line precisam justamente ir além do foco exclusivo das classificações 

(números de estrelas, rankings ou mesmo notas) e prestar atenção aos textos 

encontrados nos comentários (HAN et al.,2016), sendo relevante o desenvolvimento de 

estudos que  façam uma abordagem analítica destes elementos textuais e que 

                                                 
7
 Durkheim, É. Pragmatismo e sociologia. Porto, RES Editora, 1988. [Prim. pub. 1858]. 

 
8
 Durkheim, É. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Martins Fontes, 2002. [Prim. pub. 

1912]. 
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considerem não só o que está sendo comunicado, mas como, de que forma, que padrão 

ou modelo surge sobre o que está sendo comunicado (BRIDGES e VÁSQUEZ, 2016).  

Argumentamos que avaliações on-line publicadas no site Airbnb repercutem e 

(re)produzem representações coletivas
9
, mas de que modo isso se dá? Quando os 

escritos remetem a elementos como laços de proximidade e tentativas de construção de 

um sentido de segurança isso sugere que tudo foi articulado dentro de um julgamento 

de normalidade
10

. Mesmo que estejamos nos referindo a uma plataforma em particular, 

há que considerarmos que o Airbnb opera em nível nacional e internacional, possui 

atualmente quatro milhões de anúncios - o que corresponde a mais do que o número de 

quartos das cinco maiores redes hoteleiras do mundo somadas
11

 - e, segundo informa, já 

se hospedaram por seu intermédio mais de 200 milhões de pessoas até o ano de 2016
12

.  

Segundo Jeffrey (1997), no curso de sua contínua exteriorização, o homem 

produz a ordem social e a atividade humana objetivada é o mundo institucional. As 

instituições surgem das tipificações dos hábitos no decorrer de uma situação social e 

todas as instituições - assim como o Airbnb - são um produto histórico que se constrói 

ao longo de determinado tempo. De acordo com Durkheim (1895), as representações 

coletivas são circunstanciais e relacionadas ao momento histórico e social em que 

estão inseridas, de modo que para falarmos sobre aquelas que se vivenciam em nosso 

momento atual, no que tange os serviços de hospedagem, propomos uma breve 

retomada em termos históricos. Tal exercício, que será aparentado na próxima seção, se 

mostra profícuo também para compreendermos os fatores que levaram ao surgimento de 

novas formas de viajar, de experienciar o turismo e evidentemente: se hospedar; pontos 

estes que abordaremos a partir de agora.  

 

                                                 
9
 A fundamentação destes argumentos foi construída com base no estudo ―A representação coletiva dos 

bares e restaurantes ―pé-na-areia‖ produzida pelo dispositivo TripAdvisor‖ (SARTORE, 2017).  

 
10

 Conforme será discutido no capítulo cinco. 

 
11

 De acordo com o boletim das maiores empresas hoteleiras no mundo divulgado pela STR Global, líder 

mundial em coleta análise de dados do mercado hoteleiro. Dados até o ano de 2016. Disponível em: < 

https://www.strglobal.com > Acesso em: 19 de jun. de 2018 

 
12

   Disponível em: https://www.airbnb.com.br/ Acesso em: 10 de abril de 2018 

 

https://www.strglobal.com/
https://www.airbnb.com.br/
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2.1 Breves apontamentos sobre a hospedagem e suas representações.  

 

A hospedagem historicamente esteve vinculada à necessidade das pessoas 

buscarem por alojamento e alimentação, tais deslocamentos podiam ser tanto por razões 

comerciais, de conquista, religiosa ou de lazer. A ideia da hospedagem surge da 

necessidade dos viajantes de permanecerem em um local diferente de sua residência, 

dado que os povos sempre tiveram necessidade de se deslocarem (MÜLLER; 

HALLAL; RAMOS, 2016).   

Hoje, mais do que outrora, vivemos tempos de fluxos globais complexos, fruto 

de mudanças nos cenários econômicos e tecnológicos e transformações socioculturais. 

Atualmente, na base da infraestrutura do turismo, além das estruturas de transportes que 

permitam o viajante se deslocar, destacam-se as estruturas de hospedagens (hotéis, 

pousadas, colônias de férias, resorts, hotéis-fazenda e etc.) como elementos chave, pois 

sem onde se hospedar, dificilmente há como se dar a permanência temporária de 

determinada pessoa em certo lugar. Para falarmos sobre estes estabelecimentos e as 

representações coletivas ligadas a eles, traçaremos um breve caminho a partir de três 

momentos. O primeiro momento se dá a partir da segunda metade do século XX, o 

segundo se inicia a partir dos anos oitenta, e finalmente, uma terceira fase, iniciada a 

partir do século XXI - foco central deste debate - que tem como característica 

fundamental a sua ênfase nas tecnologias de informação e comunicação (TIC´s). 

Em uma primeira conjuntura, ou seja, a partir da segunda metade do século XX, 

destacam-se o papel da tecnologia vinculada aos meios de transportes, bem como a 

expansão das rodovias como elementos chave que teriam estimulado as pessoas, 

sobretudo os moradores das grandes cidades, a viajarem, não apenas a lazer, mas 

também a negócios. Tanto o turismo de lazer como o turismo de negócios foram 

caracterizados, nesta fase, pela oferta de produtos e empresas com pouca utilização de 

tecnologia, baixa incidência de sistemas administrativos e de capacitação profissional e 

ainda pela pouca diversificação dos serviços oferecidos (MOLINA, 2003)
13

.  

                                                 
13

 Sérgio Molina é doutor em Filosofia pela Unicamp e professor titular da PUC-Campinas sendo autor de 

livros relacionados à área do turismo. Nesta obra, Molina analisa a evolução do turismo focando-se nas 

transformações da sociedade nas últimas décadas. 
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Nesta fase, não era incomum que as pessoas buscassem locais de hospedagem a 

partir de indicações de outras pessoas, as quais tinham certo grau de proximidade, ou 

seja, a partir de seus laços sociais e relacionais. Muitos dos deslocamentos eram 

baseados no chamado marketing de referência, popularmente conhecido como 

indicações boca-a-boca. De forma que o que se observa neste primeiro momento, ou 

seja, a partir da segunda metade do século XX, é uma representação coletiva pautada na 

confiança das relações pessoais e de afinidade, nos laços de proximidade ligados a 

aspectos relacionais.   

Ainda de acordo com Molina (2003), em uma segunda fase, que se inicia a 

partir dos anos setenta e oitenta, ocorre o desenvolvimento de um turismo de massa 

marcado pelos grandes fluxos turísticos internacionais e domésticos, propiciado, entre 

outras coisas, pela ampliação da tecnologia de transportes, telecomunicações e 

construção civil, isso especialmente em um contexto norte-americano e em grandes 

centros Europeus. Esta fase tem características fundamentais, dentre as quais se 

destacam: pouco relacionamento com moradores locais, contato com cenários muitas 

vezes readaptados para usufruto de fins turísticos, determinação e influência sobre os 

destinos por parte de agentes de viagem
14

 e um enfoque, por parte das empresas 

turísticas, baseado em estratégias de aliança e fusões.  

Foi a partir deste período que a atividade turística tomou novos rumos, surgiram 

novos caminhos e possibilidades e os viajantes passaram a ser vistos em todo o mundo, 

em grande quantidade e pelas razões mais diversas. O turismo massivo contou com 

diversos fatores que contribuíam para o seu crescimento, segundo Rejowski (2002)
15

 

entre eles a consolidação do poder aquisitivo de amplas camadas da população em 

países ocidentais, maior interesse em conhecer outros povos e civilizações pela 

expansão da educação e da cultura, desejo de evasão, descanso e recreação, maior 

desenvolvimento e acesso à tecnologia principalmente dos transportes (trens, aviões, 

navios, carros), incremento da publicidade e aplicação de técnicas de marketing, 

aumentando a motivação especialmente para as atividades de lazer.  

                                                 
14

 Walt Disney, Las Vegas, Torre Eiffel, Estátua da Liberdade, Vaticano e seus museus, são exemplos de 

casos representativos.  

 
15

 REJOWSKI, Mirian. Turismo no Percurso do Tempo. São Paulo. Ed. Aleph, 2002. 
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O que vemos trata-se, portanto, de uma (re)configuração das organizações 

turísticas que nasce de um contexto econômico e social, especialmente em países com 

maior grau de desenvolvimento socioeconômico, com excedente de capital financeiro e 

recursos humanos qualificados (MOLINA, 2003). O que se observa, também em 

evidência neste cenário, é uma ordem de legitimidade instaurada pelos guias de turismo 

e fabricada por especialistas (SARTORE, 2017, p. 332) fruto direto da expansão das 

agências de turismo. A representação coletiva ligada aos serviços de hospedagens 

passa, a partir dos anos 70,80 a estar ligada a um modelo de turismo e de hospedagem 

estandardizados, formal, impessoal, relacionado ao consumo de massa e dependente 

das grandes redes hoteleiras que despontam como exemplos de produtos da 

modernidade social.  
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2.2 Uma (nova) representação coletiva em construção 

 

Apresentaremos nesta seção a argumentação de que é a partir do século XXI que 

uma nova representação coletiva entra em cena
16

, e adiciona-se ao quadro das já 

existentes sobre os serviços de hospedagem. Naturalmente, ela não surge do nada e para 

que seu florescimento seja possível, elencamos um fator, em especial, fruto das 

tendências socioeconômicas contemporâneas, na tentativa de dar respostas possíveis 

sobre as bases para esta transformação de um sentido social e também das 

subjetividades. Este fator, como discutiremos introdutoriamente neste momento e que 

será posteriormente aprofundado no capítulo cinco, nos remete ao surgimento de 

empresas de Economia Colaborativa
17

 que trazem consigo noções como pessoalidade, 

informalidade, intimidade, proximidade, confiança, ações coletivas, isso construído a 

partir de uma percepção de comunidade.  

A partir do século XXI o desenvolvimento de dispositivos móveis e da Internet de 

banda larga
18

 fomentam a mobilidade, portabilidade e acesso instantâneo a informação.  

A própria propagação de aplicativos, como os dispositivos de consulta on-line e acesso 

e reservas de hospedagens, fomentam uma realidade no mercado de viagens que passa a 

ser remodelada (REPORT, 2007). É também partir do século XXI, que a combinação de 

Internet e viagens aéreas de baixo custo, trazem um poderoso e revolucionário impacto 

                                                 
16

 Que não exclui os padrões imediatamente anteriores, mas sim, desponta como uma modalidade 

alternativa a representação coletiva anterior (impessoal, dependente das grandes redes hoteleiras, 

padronizada). 

 
17

 A Economia Colaborativa pode ser definida como uma forma mercadológica em que os consumidores 

concedem, uns aos outros, acesso temporário a ativos físicos subutilizados, normalmente em troca de 

dinheiro, e tal modalidade concentrar-se-ia somente no consumo e não na produção (SCHOR, 2017). Pelo 

fato da Economia Colaborativa ter se tornado um tema abrangente de forma que muitos conceitos 

vizinhos foram propostos tais como Economia Híbrida (ABRAMOVAY, 2014), Economia peer to peer 

(BAUWENS, 2005), Economia de Acesso (BARDHI; ECKHARDT, 2012), Economia da Dádiva 

(FRIEDMAN, 2014; SUNDARARAJAN, 2016), Consumo Colaborativo (BOTSMAN; ROGERS, 2010) 

e Mesh (GANSKY, 2010), Sharing Economy (SCHOR, 2014) entre outros.   

 
18

 No início do século XXI, o uso da Internet como uma fonte de gerar lucros, foi alavancada 

principalmente por uma concepção que se desenvolveu a partir das "novas economias", muitos viam nisso 

a possibilidade de expansão geográfica das empresas acompanhada da redução de custos nas operações 

(RIFKIN, 2015). Na realidade o que acaba surgindo disso é um desafio significante para a economia 

convencional (redes hoteleiras, editoras de livros, produtoras de música, empresas de transporte de 

pessoas entre tantas outras) porque muito da Internet estava ancorada a partir de elementos de 

colaboração e compartilhamento direto entre as pessoas (P2P), visto que ela própria nasce uma ideia de 

compartilhamento (imagens, informações, conteúdo). Sua concepção – primeira - estava mais focada no 

compartilhamento do que na geração de receita, lembremos que a sua origem foi feita por propósitos 

militares a partir de uma proposta de troca livre (não cobrada) de informações. 
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sobre a maneira em que o viajante contemporâneo passa a viajar (MINTEL, 2007) e que 

antes estava centrada na figura de grandes corporações com seus pacotes de viagens
19

.   

A demanda turística tornou-se mais variada e variável e os consumidores destes 

serviços passam a valorizar e procurar lugares que combinam a autenticidade e o 

intercâmbio intercultural. Como comenta Zaoual (2008), o turismo de massa perdeu seu 

atrativo a partir de sua proposta uniformizadora das atividades turísticas, ao mesmo 

tempo, junto a isso, dissolve-se gradativamente a evidência dada à figura dos 

especialistas (agentes de turismo, guias impressos, etc.). De forma que a observação das 

tendências da demanda turística mundial permite-nos perceber que esse tipo de modelo 

de produção de serviços não está mais em tanta evidência, demonstrando uma crise 

neste segmento que caminha para um processo de readaptação (ZAOUAL, 2008).  

Desenvolve-se então outra perspectiva de consumo, diferenciada, mais 

personalizada e menos padronizada. Quanto aos serviços de hospedagens, destaca-se 

uma valorização em prol da experiência de estar/sentir-se como um morador local, de 

busca por algo diferenciado, único e potencialmente diferente de uma vivência formal 

de um hotel. Neste contexto, conforme Jeacle e Carter (2011) surge a imagem do 

‗viajante independente‘ que busca por novas maneiras de replicar a confiança que foi 

anteriormente investida na interação face-a-face com um sistema especialista que estava 

na figura do agente de viagens. Este é um viajante que rejeita os serviços de seu agente 

de viagens local em favor de uma abordagem do tipo "faça você mesmo" tanto para os 

arranjos de férias quanto para as viagens corporativas. Este desenvolvimento criou 

inevitavelmente repercussões quanto ao destino do agente de viagens e do operador 

turístico.  

Um meio cada vez mais popular pelo qual este viajante busca por fontes seguras e 

garantia quanto aos lugares que vai se hospedar é, agora, justamente acessando 

recomendações pessoais em sites que permitem a avaliação de seus locais que vem a 

revolucionar a maneira pela qual as recomendações sobre destinos de férias passam a 

ser discutidos e divulgados (LITVIN; GOLDSMITH; PAN, 2008). De forma que, como 

                                                 
19

 Operadoras de turismo (como Decolar, CVC e Flytour entre outras) são conhecidas pelos seus pacotes 

de viagens em até ―10 x sem juros‖. Um pacote de viagem é estruturado da seguinte forma: o consumidor 

faz consulta uma agência de turismo e escolhe um pacote para o seu destino. A operadora será 

responsável por reservar as passagens aéreas e o hotel. Os locais oferecidos acabam também sendo os 

mais procurados e os usuários adequam-se aos roteiros já padronizados, locais de visitação e hospedagem 

previamente organizados seguindo-se assim um roteiro padrão e modelado pelas operadoras como o que 

pode ser observado, por exemplo, em: https://www.cvc.com.br/pacotes-turisticos/ Acesso em: 11 de nov. 

de 2018. 

 

https://www.cvc.com.br/pacotes-turisticos/
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coloca Sartore (2017), são agora as plataformas on-line que se tornam um espaço 

simbólico e legítimo para representar as transformações dos estados mentais que 

perpassam nossa sociedade contemporânea.  

O antigo marketing boca a boca se materializa nas avaliações on-line, são agora as 

plataformas via Internet que articulam as informações entre os interessados por meio de 

um ambiente virtual utilizando-se de matchings algorítmicos, ou seja, um tipo de 

correspondência entre pessoas e recursos, tópico que discutiremos mais detalhadamente 

no capítulo de resultados e discussão dos dados. Com isso, os serviços de hospedagens, 

na atualidade, se (re)constroem a partir de uma representação coletiva particular, a qual 

mostra-se ancorada em elementos ligados a laços de proximidade e sentidos de 

segurança. Esta construção está, contudo, amparada em uma noção ligada à 

colaboração, ênfase na tecnologia para aquisição de serviços, pessoalidade, melhor 

aproveitamento de recursos, formas diferentes e não padronizadas de se fazer turismo e 

se hospedar, e estes elementos surgem através de novos modelos socioeconômicos que 

se inseriram no contexto contemporâneo.  

No Airbnb, as pessoas compram padrões estéticos e consomem modelos de vida, o 

que vemos é um bem simbólico como a vida doméstica transmutado em um objeto de 

consumo. A casa de alguém e a experiência de se viver como um morador local
20

 torna-

se um signo que passa a ser consumido, mas para que isso se torne possível é preciso 

que se construa uma abordagem suficientemente atraente. O Airbnb, de certa forma, 

produz tal cenário integrando-se ao ideário de uma Economia Colaborativa, a qual se 

apoia na ideia de colaboração e na possibilidade de compartilhamento, neste caso do 

espaço doméstico. Isto acaba por sustentar sua legitimidade social ao relacionar-se a 

algo ―cult‖ , inovador, moderno, ou seja, ao inserir-se dentro de um ideário de 

Economia Colaborativa, agregam-lhe qualidades tais como uma forma inovadora de 

superação de modelos de negócios que se encontravam estagnados (SCHOR, 2014).  

As plataformas de Economia Colaborativa surgem como uma alternativa 

progressista
21

 e são vistas, ao menos nos primeiros momentos de seu surgimento, como 

                                                 
20

 De acordo com os dados do site AirDNA (2018) ―os dados mostram que as principais razões indicadas 

pelos hóspedes para terem optado pelo Airbnb são pretender viver como um morador local (79%)‖ 

Disponível em https://www.airdna.co Acesso em: 10 de mar. de 2018. 

 
21

 Para autores como Abramovay (2014) um dos aspectos que diferenciam a Economia Colaborativa de 

modelos de capitalismo tradicionais é a descentralização da produção e da distribuição ao passo que se 

intensifica o consumo de pessoa para pessoa. Este tipo de consumo direto entre ofertante e demandante, 

ou seja, de pessoa para pessoa tem características diferentes dos formatos tradicionais como nos esquemas 

https://www.airdna.co/
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precursoras de uma nova economia de mercado mais eficiente e distributiva 

(LEYSHON, 2014). Sendo um elemento disruptivo aquele que agrega algo de novo a 

um mercado ou setor existente, destacamos aqui o elemento de novidade introduzido 

pelo Airbnb que é a valorização da copresença relacionada à atenção humana
22

 e que é 

produzida a partir de uma relação face a face (RIFKIN, 2012).  O que se observa, 

portanto, são bases para o desenvolvimento de uma representação coletiva em que os 

padrões de consumo de massa cedem lugar à proliferação de bens e serviços que 

contenham algum conteúdo simbólico.  

Neste sentido, os estudos dos sociólogos Luc Boltanski e Arnaud Esquerre (2017) 

revelam que, enquanto uma economia industrial centrava-se no desenvolvimento da 

capacidade produtiva e na geração de objetos padronizados
23

, agora o que vemos é 

justamente o despontar de uma economia que se volta às operações de valorização das 

coisas já existentes. Com isso ocorre um enaltecimento não da produção de objetos 

novos, mas sim, da criação de valor (especulativo) em tudo o que já existe como, por 

exemplo, nas lojas de artigos vintage, na proliferação de móveis, objetos, roupas, que 

passam a ser vendidos como peças valiosas por serem únicos, fora de um padrão 

massificado ou mesmo por estarem fora de uma produção em série, onde o comércio de 

objetos ditos diferenciados invade os mais variados setores (BOLTANSKI; 

ESQUERRE, 2017).  

Segundo estes autores, o desenvolvimento do que chamam de Economia do 

Enriquecimento tem manifestações e entre elas está a crescente importância econômica 

                                                                                                                                               
de empresa para consumidor. Uma das principais características deste modelo econômico é a dependência 

da Internet e especialmente da Web 2.0 que, diferentemente da Web 1.0, possibilita a criação de redes 

sociais a partir da contribuição de conteúdo e interação entre seus usuários (BELK, 2014).  Foi a partir da 

evolução para a Web 2.0 que os conteúdos dos websites sofreram mudanças e os usuários passaram a ter a 

possibilidade de participar gerando informações através de comentários ou avaliações on-line como o que 

ocorre no Airbnb. Esta possibilidade de interação, participação e integração dos usuários trouxe consigo 

também a ideia de se estar em um lugar comum, entre aqueles que partilham de interesses comuns. 

 
22

 Sobre isso, Zaoual (2008) complementa dizendo que a oferta turística deparou-se na atualidade com a 

incapacidade de manter seu ritmo normal e se vê, assim, na obrigação de inovar para atender às novas 

necessidades e consegue superar este limite justamente inserindo novas formas de aproximação no 

contexto do turismo. O que, segundo o ator, revela que os fenômenos socioeconômicos para serem 

compreendidos precisam antes de tudo ser embutidos em mudanças de valores. 

 
23

 E qual era esta padronização? Justamente a ideia por traz dos ‗pacotes de viagem‘, dos lugares pré-

selecionados de visita e fruição, da normatização do turismo e da regulação do setor por empresas e por 

agentes específicos. Foi justamente este modelo de capitalismo, ao ser questionado e criticado, que dá as 

bases para que surjam novas formas de turismo, de usufruto dos serviços a ele relacionados, como os 

serviços de hospedagem. É este tipo de crítica que tornam, empresas como o Airbnb, possíveis no cenário 

atual.  
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de setores como luxo, finanças, cultura e turismo. A realização de lucros em torno de 

objetos, bens e serviços que, em outra economia não seriam comercializados a um preço 

alto, agora são valorizados, não por sua funcionalidade, mas a partir de a uma narrativa 

que destaca suas particularidades, seu aspecto de ser diferente aos modelos usuais, seus 

elementos de singularidade. De forma que, atualmente, grande parte do que produz mais 

valor já não é a capacidade industrial, e sim, uma economia que usa os processos de 

enriquecimento especulativo do que já existe (BOLTANSKI; ESQUERRE, 2017), 

assim como ocorre no Airbnb. O modelo proposto por esta plataforma usa a 

especulação de residências particulares, principalmente, para gerar lucro. A noção de 

pensão
24

 é reciclada, e a casa é reaproveitada para fins comerciais.   

Outro elemento relevante, discutido neste estudo
25

, diz respeito ao fato de que 

plataformas digitais, como o Airbnb, não são exatamente um novo modelo de negócios, 

mas sim, uma prática econômica que foi rejuvenescida e potencializada através do 

processo de digitalização da economia e que tem como uma marca central a ativa 

presença e participação dos algoritmos
26

. Steiner (2017), neste sentido vai afirmar que 

recentemente, surge uma nova dimensão na economia tendo como aspecto central o 

processo de matching o qual coloca ênfase na associação efetiva de um dado recurso 

com uma dada pessoa. Segundo este autor, o matching pode parecer ser uma extensão 

da preocupação tradicional com a distribuição de riqueza; mas em contraste com essa 

visão, o que ele realmente faz é uma modificação significativa da dimensão da vida, em 

como as pessoas passam a ser organizar, se agrupar e se relacionar coletivamente.  

O processo de matching feito por algoritmos modifica os fundamentos 

institucionais da economia, pois ela geralmente está associada ao mercado, caracteriza-

se pelo fato de existirem dois conjuntos de pessoas trocando recursos (ofertantes e 

demandantes) e que no final do processo chegaram a um acordo sobre o preço do bem, 

                                                 
24

 Usamos aqui o termo pensão, pois tal forma de hospedagem refere-se usualmente a locais que servem e 

também serviam no passado (também nomeadas como albergarias ou estalagens) para abrigar, albergar e 

acolher pessoas em viagem (CORREIA, 1988), ou seja, em essência, a mesma proposta feita por 

organizações como o Airbnb como se observa em seu site: ―Não importa o tipo de casa ou quarto que tem 

para partilhar, com a Airbnb é fácil e seguro hospedar viajantes‖ (AIRBNB, 2018). Disponível em: 

https://www.airbnb.pt/host/homes?from_footer=1 Acesso em 23 de dez. 2018. 

 
25

  Preliminarmente introduzido aqui para posterior aprofundamento no capítulo cinco a partir da 

discussão sobre os achados da pesquisa.  

 
26

 Algoritmos são conjuntos de etapas definidas estruturadas para processar dados e gerar uma resposta 

(GILLESPIE, 2014). Outra maneira de abordar os algoritmos é através da definição clássica de Kowalski 

(1979) para o qual ―Algoritmo = Lógica + Controle‖. 

 

https://www.airbnb.pt/host/homes?from_footer=1
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este é um mecanismo para alocar bens escassos (STEINER, 2017). O requisito básico 

para fazer parte desta nova arena se desloca do dinheiro para a capacidade de 

persuadir, ou seja, de conduzir eficazmente à ideia de se estar realizando um bem 

comum (STEINER, 2017); é, em parte por isso, que empresas como o Airbnb se 

intitulam como comunidades e tentam se afastar de uma lógica racional de troca 

financeira e interessada, e é, ainda, neste sentido, que argumentamos que seus 

comentários on-line refletem uma inquietante coesão, ambientes quase sempre perfeitos, 

anfitriões quase sempre aclamados e uma inegável ausência de críticas no que é escrito 

pelos usuários, como veremos através do material analisado, no capítulo cinco deste 

estudo.   

Segundo Sartore e Leite (2017), vivenciamos um momento social em que muito 

das relações sociais se dão, justamente, através de ferramentas tecnológicas criadas a 

partir de concepções algorítmicas, e este novo modo de nos relacionarmos é um tópico 

relevante para entendermos como se dão os novos arranjos das moralidades
27

, em um 

mundo cada vez mais, informatizado e digital.  Assim, dentro do debate sobre fatores 

que remetem ao processo de adaptação do sistema econômico e social, iremos adicionar, 

neste contexto, o papel dos algoritmos como um elemento relevante para 

compreendermos sobre as influências de organizações on-line nas representações 

coletivas na atualidade.  

  

                                                 
27

 Levando-se em conta que moral é um componente basilar na formação de qualquer sociedade. Moral, 

para Durkheim (2003), em última instância, são representações coletivas saturadas de normatividade. Ou 

seja, são as tramas que nós produzimos que, quando gerais, se tornam crenças coletivas associadas a certo 

e errado, desejável e indesejado, aceitável e inaceitável.  
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3 O Airbnb  

 

Vinho velho em garrafas novas? Sim e não, pois até o vinho difere quando 

envelhece. Suas propriedades não são as mesmas de quando era verde: há 

uma mudança no seu bouquet, na sua coloração, no quanto fica mais 

encorpado. Já não é o mesmo, sofreu sedimentações, houve mudança na sua 

química [...] (QUEIROZ; MELO, 2008, p. 267).  

 

Apesar dos escritos acima não se referirem particularmente ao Airbnb, eles são 

elucidativos, afinal a ideia por trás do Airbnb não é nova, visto que concepções de 

hospedagem que não sejam exatamente um hotel já existem há tempo, mas também não 

se trata de um modelo usual, já que acontece dentro de residências particulares, no 

interior da vida privada, mediado por uma plataforma digital.  

O Airbnb, seguindo a lógica de empresas de Economia Colaborativa atua 

utilizando-se de um modelo de negócios (P2P)
28

 no qual é concedido o acesso 

temporário a ativos físicos subutilizados em troca de dinheiro (SCHOR, 2017). As 

pessoas que ofertam suas residências são chamadas de anfitriões e aqueles que se 

hospedam são chamados de hóspedes. Os primeiros oferecem seus imóveis, divulgam 

fotos e informações como localização, comodidades tais como secador de cabelo, 

Internet sem fio, ferro elétrico, TV, existência de animais domésticos no local, 

utensílios domésticos que podem ser compartilhados, ar-condicionado entre outras 

possibilidades; estabelecem ainda as regras de convívio e de utilização, bem como 

definem o seu próprio preço na plataforma. Os segundos, aqueles interessados em locar 

um espaço, podem fazer escolhas no site através de ‗filtros‘ como ‗Tipo de 

acomodação‘, ‗Faixa de Preço‘ ou por escolha de ‗comodidades‘ (ar condicionado, 

Internet sem fio, horário de acesso ao imóvel flexível), ‗Instalações‘ (Acessível de 

cadeira de rodas, estacionamento incluído) entre outros
29

. Após escolher por uma 

                                                 
28

 Do inglês, peer-to-peer que significa par a par ou ainda de pessoa para pessoa. Esta expressão faz 

referência aos sistemas P2P de compartilhamento de arquivos pela Internet que são feitos de usuário para 

usuário. No Airbnb o modelo P2P ocorre à medida que temos, ao menos, duas pessoas físicas negociando, 

ou seja, de um lado temos o anfitrião o qual possui uma residência e do outro lado temos o hóspede o qual 

deseja pagar para permanecer no local geralmente por um período curto de tempo. São estes dois atores 

entre si - trocando mensagens necessariamente através site do Airbnb - que irão acertar as datas de 

hospedagem, negociar preço, fazer acordos ou combinações sobre chegada e/ou saída entre outros fatores. 

Em síntese, no modelo P2P existe a mediação de uma organização, mas são os clientes que negociam 

entre si.  

 
29

 Filtros de busca do Airbnb. Disponível em: <https://www.airbnb.com.br/help/article/479/how-do-i-use-

search-filters > Acesso em: 17 mai. de 2018. 

 

https://www.airbnb.com.br/help/article/479/how-do-i-use-search-filters
https://www.airbnb.com.br/help/article/479/how-do-i-use-search-filters
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acomodação, o hóspede irá clicar no botão de reservas e inserir os dados de pagamento. 

A cobrança só será feita quando o anfitrião confirmar a reserva. Para mediar esta 

operação, o Airbnb cobra uma taxa de seus hóspedes e também uma taxa de seus 

anfitriões, conforme seu site: 

A taxa de serviço do anfitrião para acomodações costuma ser de 3%, mas 

pode ser mais alta para anfitriões que tenham uma política de cancelamento 

rigorosa. A taxa de serviço do hóspede para acomodações varia entre 0% e 

20% do subtotal da reserva, ou seja, o preço por noite mais a taxa de limpeza. 

(AIRBNB, 2018)
30

.  

 

Agora, é possível nos questionarmos: mas por que o Airbnb é considerado uma 

organização de Economia Colaborativa e outras formas de hospedagens domésticas 

como uma pensão ou mesmo um Bed and Breakfast
31

 não o são? Schor (2014, p.3) nos 

auxilia nesta questão ao argumentar que isso trata-se de uma autodefinição, conforme 

esclarece: 

[...] quando fiz essa pergunta [por que do Airbnb é considerado uma 

organização de Economia Colaborativa?] para usuários de práticas de 

compartilhamento, eles foram pragmáticos ao invés de analíticos: a 

autodefinição é feita pelas plataformas e pela mídia, isso é o que define quem 

está dentro e quem está fora"  (SCHOR, 2014, p.3, tradução nossa).  

 

O Airbnb foi fundado em 2008 nos Estados Unidos, é hoje uma plataforma de 

alojamento que está presente em 191 países, opera em mais de 65.000 cidades do 

mundo, possui mais de quatro milhões de anúncios de residências para locação por 

temporada (AIRBNB, 2018)
32

 e informa trabalhar com um conceito simples, o qual 

permite que pessoas aluguem um quarto ou reservem uma hospedagem (normalmente 

mais barata que um hotel) em quase qualquer lugar do planeta através de algum 

dispositivo com Internet.  

Segundo informa, já se hospedaram por seu intermédio mais de 200 milhões de 

pessoas até o ano de 2016 e confirma ter recebido mais de 100 mil hóspedes durante a 

Copa do Mundo FIFA no Brasil em 2014, sendo o fornecedor oficial do Estado do Rio 

                                                 
30

 ―Para ajudar com a operação da plataforma do Airbnb, nós cobramos uma taxa de serviço dos anfitriões 

e dos hóspedes quando uma reserva é confirmada‖ (AIRBNB, 2018). Disponível em: 

https://www.airbnb.com.br/help/article/1857/what-is-the-airbnb-service-fee Acesso em: 13 de jun. de 

2018. 

 
31

 Bed and Breakfast ou B&B é um termo que vem sendo utilizado desde o início da década de 80, onde 

as pessoas que não desejam investir muito dinheiro com alojamentos preferem hospedar-se em um local 

que oferece o pernoite com o café da manhã incluído, sem oferecer nenhuma outra refeição. Os B&B 

geralmente são casas particulares. Disponível em: https://www.significados.com.br/bnb-bed-and-

breakfast/ Acesso em: 08 de abr. de 2018. 

 
32

 Disponível em: < https://www.airbnb.com.br/trust> Acesso em: 10 de abr. de 2018 

 

https://www.airbnb.com.br/help/article/1857/what-is-the-airbnb-service-fee
https://www.significados.com.br/bnb-bed-and-breakfast/
https://www.significados.com.br/bnb-bed-and-breakfast/
https://www.airbnb.com.br/trust
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de Janeiro para acomodações alternativas nas Olimpíadas Rio 2016. A sigla a qual lhe 

confere nome trata-se de um acrônimo para airbed and breakfast (colchão de ar e café 

da manhã) em referência a sua criação que tinha este propósito inicial, mas hoje, muito 

mais do que colchões de ar, oferece as mais variadas formas de hospedagem doméstica. 

Hospedagens que vão de casas em árvores, mansões feitas de Lego
33

, palafitas, barcos, 

castelos até a modalidade mais comum e em maior número que são residências 

particulares como casas e apartamentos, as quais são o foco desta pesquisa. 

O aplicativo é mensurado como uma organização que vale em termos 

mercadológicos mais de US$ 13 bilhões e estima-se que os principais ramos da 

Economia Colaborativa com fins lucrativos irão movimentar na economia mundial por 

volta de US$ 335 bilhões até 2035 (COSTA, 2017). Segundo dados de setembro de 

2017
34

 sobre a análise dos impactos socioeconômicos do Airbnb no Brasil, os efeitos 

diretos, indiretos e induzidos na economia provenientes da receita com os aluguéis de 

espaços ofertados na plataforma, somando-se aos efeitos das demais atividades 

associadas à viagem tais como alimentação, passeios, compras e outros gastos do turista 

na localidade de destino indicam, assim, um montante aproximado de R$ 2,5 bilhões de 

valor adicionado ao PIB brasileiro.   

A repercussão de organizações como o Airbnb não pode ser minimizada, visto 

seu potencial de impactar, bem como promover, mudanças em modelos econômicos até 

então vigentes como, por exemplo, a recente adaptação da rede  InterContinental Hotels 

Group que passou a direcionar sua atenção para oferta de hospedagens via sites on-line 

como TripAdvisor.com ou ainda  o Grupo AccorHotels que lançou em 2016 uma nova 

marca especificamente para atender a geração do milênio chamada Jo & Joe
35

 a qual 

mistura características semelhantes a albergues. Sendo que o Airbnb possuir atualmente 

                                                 
33

 Em referência ao brinquedo de plástico cujo conceito se baseia em partes que se encaixam permitindo 

um grande número de combinações. Disponível em: < https://www.airbnb.com.br/night-at/lego-house> 

Acesso em: 17 ago. 2017. 

 
34

 Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) órgão de apoio institucional ao 

Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade 

de São Paulo. Disponível em: <http://www.fipe.org.br/pt-br/home> Acesso em: 12 de jun. de 2018. 

   
35

 JO&JOE é um espaço de convivência, uma casa que está aberta para o mundo externo e concebida para 

satisfazer as expectativas de todos aqueles que valorizam a cultura do compartilhamento, a 

espontaneidade e a experiência. ―O JO&JOE completa o portfólio de marcas econômicas do grupo Accor, 

oferecendo soluções feitas sob medida para uma vasta comunidade internacional, que valoriza o espírito 

colaborativo de comunidade‖. Disponível em: < https://www.revistahoteis.com.br/accorhotels-apresenta-

nova-marca-jojoe/> Acesso em: 19 de jun. de 2018 

 

https://www.airbnb.com.br/night-at/lego-house
http://www.fipe.org.br/pt-br/home
https://www.revistahoteis.com.br/accorhotels-apresenta-nova-marca-jojoe/
https://www.revistahoteis.com.br/accorhotels-apresenta-nova-marca-jojoe/
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quatro milhões de anúncios
36

 o que corresponde a mais do que o número de quartos das 

cinco maiores redes hoteleiras do mundo somadas conforme figura a seguir
37

.  

Figura 1 - Maiores empresas no ramo de hotelaria (até 2016) 

 
FONTE: Boletim STR Global. As maiores empresas hoteleiras no mundo

37
 

Nota: Dados trabalhados pela autora (2018) 

 

Para além de apenas as hospedagens domésticas, atua hoje com três linhas de 

serviços que são nomeadas como ―acomodações‖, ―experiências‖ e ―restaurantes‖
38

. A 

primeira, a qual será objeto de estudo dessa pesquisa, refere-se ao aluguel de residências 

particulares dos mais diversos tipos e em diferentes lugares do mundo. Experiências 

tratam-se de uma modalidade de serviço em que os interessados podem adquirir por 

intermédio do site caminhadas culturais ou históricas guiadas, visitas a vinhedos, aulas 

de culinária, arte, surfe, música, fotografia, degustação de vinhos ou pratos, passeios de 

carro, bicicleta ou a cavalo, entre tantas outras possibilidades. Restaurantes, trata-se de 

outra seção que oferece a oportunidade de agendamentos em restaurantes dos mais 

variados gêneros em que se pode fazer uma reserva das datas, tipos de refeição, escolha 

                                                 
36

 O que na área de hotelaria seria o mesmo que leitos. 

 
37

 Conforme boletim das maiores empresas hoteleiras no mundo divulgado pela STR Global, líder 

mundial em coleta análise de dados do mercado hoteleiro. Dados até o ano de 2016. Disponível em: < 

https://www.strglobal.com > Acesso em: 19 de jun. de 2018 

 
38

 Disponível em: < https://www.airbnb.com.br/> Acesso em: 07 de abr. de 2018 

 

https://www.strglobal.com/
https://www.airbnb.com.br/
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da culinária de interesse e valores. Quanto às cidades observadas, Porto Alegre conta 

apenas com a opção para reserva de acomodações, já em Coimbra são acessíveis as 

opções de restaurantes e experiências, contudo até o momento desta pesquisa constavam 

apenas duas ofertas, uma sendo um passeio a cavalo pela praia e a outra um passeio 

guiado de bicicleta por uma região de estuário.       

 Através de informações coletadas no site www.airbnb.com.br e também 

presentes no livro The Airbnb Expert's Playbook: Secrets to Making Six-Figures as a 

Rentalpreneur
39

 de Scott Shatford (2014)
 40

 é possível tecer considerações sobre a 

ferramenta a partir da perspectiva daqueles que lhe conduzem. No livro supracitado, o 

Airbnb é claramente posicionado como sendo um aplicativo de Economia Colaborativa, 

a qual é descrita como uma forma inovadora de permitir que pessoas capitalizem bens 

que estavam ociosos para se obter melhor aproveitamento dos mesmos. Isto é 

apresentado principalmente sob a forma de perguntas como: por que deixar seu carro 

parado na garagem o dia todo? Ou por que manter seu apartamento vazio enquanto está 

em uma viagem?  Além disso, a ideia da propriedade é questionada a partir de reflexões 

sobre se não seria mais barato alugar um carro ao invés de possuir um. Tal afirmativa 

lembra sobre todos os custos envolvidos em se ter um carro como seguro, manutenção, 

custos com estacionamento, gasolina, financiamento do automóvel, entre outros.  

Percebe-se que esta linha argumentativa orienta-se nos apontamos do livro 

precursor sobre o tema da Economia Colaborativa ‗O que é seu é meu - como o 

consumo colaborativo vai mudar o nosso mundo‘ (BOTSMAN; ROGERS, 2010),
 41

 

onde originalmente se introduziu a ideia de se priorizar o uso ou o acesso versus a 

posse. As justificativas disso normalmente se baseiam na ideia de transformação de uma 

economia individualizada e orientada pelo lucro para uma economia orientada pela 

                                                 
39

 O livro é comercializado atualmente pela Amazon, uma das primeiras companhias a vender produtos na 

Internet. A versão digital custa, até o momento, menos de cinco dólares.  Disponível em: 

<https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Scott+Shatford&search-

alias=digital-text&field-author=Scott+Shatford&sort=relevancerank> Acesso em: 08 de abr. de 2018 

 
40

 Scott Shatford é CEO do site de análises de dados do Airbnb chamado AirDNA. O CEO é uma a 

pessoa com a maior autoridade na hierarquia operacional de uma organização, tratando-se do responsável 

pelas estratégias e pela visão da empresa.  

 
41

 Raquel Botsman (2010) é uma das precursoras a escrever, comercialmente, sobre formas de consumo 

colaborativo. Em conjunto com Roo Rogers, lançou esse livro em 2010. É da autora a frase que se 

disseminou como uma forma de propaganda e exaltação da Economia Colaborativa logo nos seus 

primórdios qual seja: ―Por que possuir coisas que iremos utilizar apenas uma vez e depois deixa-las 

guardadas por anos?‖.  

 

http://www.airbnb.com.br/
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Scott+Shatford&search-alias=digital-text&field-author=Scott+Shatford&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Scott+Shatford&search-alias=digital-text&field-author=Scott+Shatford&sort=relevancerank
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experiência, de uma economia centralizada para uma economia distribuída em rede e 

cada vez mais digital
42

. 

 Ainda de acordo Shatford (2014), a empresa ganhou atenção internacional por 

ser a companhia mais disruptiva
43

 na indústria de viagem e hospitalidade até hoje, uma 

vez que, habilita qualquer pessoa a alugar sua residência, ou parte dela, fornecendo com 

isso além de uma experiência única de se estar na casa de alguém, valores e custos 

menores dos que usualmente são pagos em um hotel. Acrescenta ainda que o fato do 

Airbnb estar presente em mais de 99% de todos os países no mundo, e com mais 

reservas do que o Starwood Resort
44

, mostra que o aplicativo não pode ser ignorado. 

Lembra que em menos de uma década, o aplicativo se desenvolveu a partir de uma 

startup no Silicon Valley
45

 para se tornar maior que as grandes redes hoteleiras. 

Acrescenta ainda que, foram lançados recentemente vários estudos
46

, que afirmam que a 

empresa gera impacto positivo nas regiões em que atua, atraindo turistas e receita para 

áreas carentes de hotéis tradicionais, proporcionando aos moradores de baixa renda um 

fluxo de receita e construção de confiança interpessoal.  

Shatford (2014) afirma que a organização tornou-se uma forma tão bem 

sucedida de se rentabilizar um espaço ocioso que as pessoas começaram alugando 

apenas um quarto em suas casas e agora já alugam a casa inteira. Termina o capítulo 

sobre Economia Colaborativa, afirmando que o Airbnb é rentável e que milhares de 

                                                 
42

 Tom Slee (2015) argumenta, neste sentido, que em um primeiro momento grande parte da linguagem 

usada em torno da economia do compartilhamento parecia progressista: trocas e comunidades ponto a 

ponto como uma alternativa às corporações, um futuro mais sustentável, uma nova era de oportunidades 

econômicas para as pessoas microempreendedoras.  

 
43

 Disruptivo é um termo que geralmente se aplica a fatores ligados a tecnologia e que geram uma 

alteração no curso regular de determinado processo. Designação atribuída a uma inovação tecnológica 

(produto ou serviço) capaz impactar modelos já preestabelecidos no mercado. Aquilo que tem capacidade 

para romper ou alterar.  Disponível em: <https://www.dicio.com.br/disruptivo/> Acesso em: 30 de jun. de 

2018. 

 
44

 Starwood Hotels and Resorts, subsidiária da Marriott International, é uma das maiores empresas 

hoteleiras do mundo. Disponível em: http://www.starwoodhotels.com/index.html  Acesso em: 30 de jun. 

de 2018.  

 
45

 O Vale do Silício (do inglês: Silicon Valley) fica situado no Estado Califórnia e é um apelido para a 

região da baía de São Francisco onde estão situadas inúmeras empresas de alta tecnologia dos Estados 

Unidos. 

 
46

 Em referência ao um relatório elaborado pelo próprio Airbnb que analisa os impactos econômicos do 

compartilhamento doméstico em diferentes cidades ao redor do mundo. Disponível em: 

https://www.airbnb.com/economic-impact Acesso em: 08 de abr. de 2018 

 

https://www.dicio.com.br/disruptivo/
http://www.starwoodhotels.com/index.html
https://www.airbnb.com/economic-impact
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pessoas estão inclusive adquirindo propriedades para locá-las pela ferramenta, o que 

parece ser particularmente curioso, bem como uma contradição ao que aponta  no início 

de seu livro em que defende a priorização do uso versus a aquisição e posse de bens.  

Diferente do posicionamento dos líderes do Airbnb, autores como Slee (2017) 

vão apontar que organizações de Economia Colaborativa, como Airbnb, acabam 

construindo fortunas utilizando-se de um jargão ativista. A alegação é significativa se 

observarmos a recente campanha de marketing lançada pelo Airbnb ‗em resposta‘ à 

mais uma polêmica de Donald Trump, na qual o Airbnb declarou que irá investir US$ 

100 mil em anúncios de hospedagens no Haiti, El Salvador e em países africanos, 

chamados de "países de inferiores"
47

 pelo presidente norte-americano. As propagandas 

serão veiculadas em grandes mídias e na Internet e uma das peças publicitárias traz o 

seguinte: "O Airbnb quer incentivar mais viajantes a visitar esses lugares especiais e 

belos", como parte de "nossa missão de criar um mundo onde qualquer pessoa possa 

pertencer a qualquer lugar".
48

 E, ao que parece, utilizando-se de um discurso 

politicamente correto e contrário a formas de segregação e preconceito, a empresa 

beneficia-se disso em prol de ganho de mercado.  

Olhando-se sob esta perspectiva de mercado de hospedagens é fato que o Airbnb 

apresentou números quase instantâneos de crescimento e representa uma ruptura, 

enquanto um modelo de negócio inovador, que atualmente está atraindo consumidores 

dos segmentos de viagens e hotéis (GUTTENTAG, 2015; LEHR, 2015). Isso porque 

trata-se de uma organização que presta serviço de pernoite que, em termos de 

infraestrutura, nunca precisou construir um único hotel e já é a maior rede de prestação 

desse tipo de serviço no mundo. Fundada a menos de dez anos, oferece 1,2 milhão de 

vagas por noite, 500 mil vagas a mais do que a maior rede de hotéis do mundo, a 

Marriott International (SLEE, 2017). 

Agora ingressamos em outro momento deste capítulo em que apresentaremos os 

dados sobre as duas cidades investigadas propriamente ditas. Iniciemos observando um 

                                                 
47

 Esta é uma tradução que foi propositadamente adaptada pela autora, devido ao jargão vulgar ao qual 

remete, relativo à sentença original ―shitholes countries‖ atribuída ao presidente norte-americano Donald 

Trump. Disponível em: < https://nypost.com/2018/01/14/airbnb-is-promoting-listings-in-shithole-

countries/ >. Acesso em: 27 jan. 2018. 

 
48

 Brian Chesky, diretor geral do da Airbnb, se posicionou sobre o assunto via Twitter.  Disponível em: < 

http://fortune.com/2018/01/14/airbnb-shithole-countries/ > Acesso em: 27 jan. 2018 

 

https://nypost.com/2018/01/14/airbnb-is-promoting-listings-in-shithole-countries/
https://nypost.com/2018/01/14/airbnb-is-promoting-listings-in-shithole-countries/
http://fortune.com/2018/01/14/airbnb-shithole-countries/
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comparativo sobre a evolução do número de buscas pela palavra ―Aibnb‖ na Internet
49

 

para estes dois locais, o que revela sobre suas dinâmicas de sazonalidade e procura.  

Percebe-se que nos últimos meses de 2017, o interesse pelo termo no Brasil vem 

crescendo e em 31 de dezembro de 2017, ou seja, período de festas de final de ano, 

ocorreu a sua maior procura, superando até mesmo os períodos subsequentes de férias 

de verão, conforme imagem a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Cenário diferente do que se revela em Coimbra, em que os pontos mais altos de 

consulta aconteceram entre o final de julho e o início de agosto, o que compreende o 

início das férias de verão no hemisfério norte, como demonstramos na imagem a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Consulta realizada através da ferramenta Google Trends que permite acompanhar a evolução do 

número de buscas por uma determinada palavra-chave ao longo do tempo. Disponível em: 

https://trends.google.com.br/trends/ Acesso em: 07 de abr. de 2018. 

 

FONTE: Google Trend (2017) 

FONTE: Google Trends (2017) 

Figura 2 - Interesse pelo termo “Airbnb” no Brasil 

Figura 3 - Interesse pelo termo “Airbnb” em Portugal 

https://trends.google.com.br/trends/
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A respeito das duas cidades investigadas, iniciemos por Coimbra. Esta se trata 

de uma cidade portuguesa, situada no continente europeu, capital do distrito de Coimbra 

e possui aproximadamente 105 mil habitantes (2011) no seu perímetro urbano. Todo o 

distrito de Coimbra é formado por 17 municípios e apresentava, em 2007, uma 

população residente de 434.311 habitantes o que representa 4,1% do território Português 

(conforme figura 3), assumindo-se como o oitavo distrito mais populoso do país
50

.  

Figura 4 - Distrito de Coimbra 

 
                    FONTE: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (2018) 

51
 

 

Segundo dados de sua Câmera Municipal
52

, trata-se de uma das cidades mais 

antigas do país e que foi a capital de Portugal, antes de Lisboa, até o ano de 1255. Trata-

se de uma cidade historicamente universitária, por causa da Universidade de Coimbra, 

uma das mais antigas da Europa e das maiores de Portugal, fundada em 1290 e que em 

2013 foi integrada na lista de Património Mundial da UNESCO
53

. Esta classificação diz 

respeito ao edificado, mas engloba também uma dimensão imaterial justificada pelo 

papel da Universidade de Coimbra como construtora e difusora, durante séculos, da 

língua e cultura portuguesas. Sua população estudantil atual é de aproximadamente 37 

mil estudantes por ano, vindos de todas as regiões de Portugal e Europa como também 

de outros países como África, Brasil e China. 

                                                 
50

 Conforme Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Disponível em: http://www.ccdrc.pt 

Acesso em: 26 de nov. de 2018. 

 
51

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDRC), organismo com tutela do  

Ministério do Ambiente; Disponível em: http://www.ccdrc.pt Acesso em: 26 de nov. de 2018. 

 
52

 Câmara Municipal de Coimbra. Disponível em: https://www.cm-coimbra.pt Acesso em: 26 de nov. de 

2018. 

 
53

 Departamento de Turismo de Coimbra. Disponível em: http://www.turismodecoimbra.pt/patrimonio-

mundial/ Acesso em: 26 de nov. de 2018. 

 

http://www.ccdrc.pt/
http://www.ccdrc.pt/
https://www.cm-coimbra.pt/
http://www.turismodecoimbra.pt/patrimonio-mundial/
http://www.turismodecoimbra.pt/patrimonio-mundial/
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Considerada uma das mais importantes cidades portuguesas, devido a 

infraestruturas, organizações e empresas nela instaladas para além da sua importância 

histórica e privilegiada posição geográfica no centro de Portugal, situando-se entre as 

cidades de Lisboa e do Porto. Segundo estudo do Instituto Nacional de Estatística 

Português,
54

 (relativo a 2013), que analisou o poder de compra em Portugal, Coimbra 

ocupa o quarto lugar no país.  Quanto aos serviços oferecidos, é acima de tudo no 

ensino e nas tecnologias ligadas à saúde que a cidade obtém maior prestígio.   

O turismo em Portugal como um todo vem crescendo e os resultados de 2017, 

divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam um incremento 

consolidado da região em todos os indicadores analisados como dormitórios 

disponíveis, número de hóspedes e consumo local. Coimbra possui muitos traços de 

uma cidade medieval, consideravelmente preservada e reverenciada por sua população 

local e possui inúmeros pontos de destaque sendo que suas atrações trazem viajantes do 

mundo todo e abrangem desde as ruínas de Conímbriga, antigo Fórum Romano onde 

surgiu a cidade, até as prestigiadas e animadas festas anuais dos estudantes da 

universidade de Coimbra
54

.  

Já quanto a Porto Alegre, é uma cidade brasileira, localizada na América Latina, 

sendo a capital do estado do Rio Grande do Sul, sede da maior concentração urbana da 

região Sul e quinta cidade em maior densidade populacional do Brasil. Abriga 

aproximadamente 1,5 milhão de habitantes dentro dos limites municipais (dados de 

2010)
55

. A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), também conhecida como 

Grande Porto Alegre é a quinta mais populosa do país reunindo 34 municípios. O termo 

refere-se à extensão da capital Porto Alegre, formando com seus municípios, conforme 

imagem a seguir.  

                                                 
54

 Instituto Nacional de Estatística de Portugal. Disponível em:  www.ine.pt/ Acesso em: 26 de nov. de 

2018. 

 

 
55

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: www.ibge.gov.br Acesso em: 20 

de nov. de 2018. 

 

http://www.ine.pt/
http://www.ibge.gov.br/
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Figura 5 - Porto Alegre e região metropolitana 

 
                       FONTE: IBGE (2018) 

55
 

 

Porto Alegre tem uma direta ligação com Portugal, visto que se constituiu a 

partir da chegada dos povos açorianos em meados do século XVIII para mais tarde, a 

partir do século XIX ter também um fluxo de outros imigrantes como  alemães, 

italianos, poloneses, entre outros. A economia de Porto Alegre é baseada na produção 

rural e industrial segundo dados do IGBE
55

, o PIB de Porto Alegre em 2007 era de 

33,43 bilhões de reais e seu PIB per capita de 23 534 reais. A cidade está interligada às 

rodovias federais BR-290 e BR-116 o que permitem a conexão com os demais estados 

do país, com o Uruguai e a Argentina. Porto Alegre tem no Lago Guaíba sua mais forte 

expressão geográfica, são 72 quilômetros de orla fluvial. Com uma infraestrutura de 13 

centros culturais, mais de 30 teatros, casas de show, cerca de 50 museus, memoriais e 

galerias de arte, a cidade possui uma agenda que se estende todo o ano, destacando-se 

alguns dos maiores eventos culturais latino-americanos, como Bienal de Artes Visuais 

do MERCOSUL, o festival de teatro ‗Porto Alegre em Cena‘ e a Feira do Livro, a mais 

antiga do país e a maior do gênero a céu aberto
56

. 

No que se referem aos dados quanto a estas duas localidades
57

 verificou-se que a 

cidade brasileira (dados de dezembro de 2018) contava com 1.817 locais (figura 6) onde 

58% dos locais são entire-home (sem presença do anfitrião no local), 39% são quartos 

privados (com a convivência do anfitrião durante a estadia). Deste total de localidades, 

                                                 
56

 Prefeitura de Porto Alegre. Disponível em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/turismo Acesso em: 11 

de nov. de 2018 

 
57

 Dados proveniente do site AirDNA  o qual trata-se de um repositório de abrangente de dados 

compilados e fornecidos pelo Airbnb. Disponível em: < https://www.airdna.co/> Acesso em: 07 de abr. 

de 2018.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poloneses
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/turismo
https://www.airdna.co/
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informa ter 1385 anfitriões ativos, sendo que 17% deles são superhosts
58

 (231 usuários).  

Do total de anfitriões ativos, 84% deles (1167 usuários), tinham para oferta no site 

apenas um local (que pode ser tanto um local inteiro quanto um quarto).  

Figura 6 - Unidades para locação (Porto Alegre) 

 
FONTE: AirDNA (dezembro de 2018) 

 

Dos locais disponíveis para locação em Porto Alegre, 48% deles têm um quarto, 

28% têm dois quartos, 13% são estúdios (quarto e cozinha integrados) e 9% têm três 

quartos, conforme figura abaixo. 

Figura 7 - Característica dos locais (Porto Alegre) 

 
FONTE: AirDNA (dezembro de 2018) 

                                                 
58

 Superhosts são anfitriões que recebem um tipo de selo de ―qualidade‘ sobre os seus serviços e seus 

anúncios aparecem nas primeiras colocações. Disponível em: 

https://www.airbnb.pt/help/article/828/what-is-a-superhost  Acesso em 08 de jan. de 2019. 

https://www.airbnb.pt/help/article/828/what-is-a-superhost
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Do total de imóveis, 53% deles ficaram disponíveis de 1 a 3 meses por ano, 23% 

ficaram disponíveis de 4 a 8 meses por ano, 13% de 7 a 9 meses e 11% de 10 a 12 

meses no ano. Do total das residências disponíveis, 76% delas foram locadas pelo 

período de 1 a 3 meses ao longo de 2018, 17% delas foram locadas pelo período de 4 a 

6 meses ao longo do referido ano conforme imagem a seguir.  

 

 

O número de locações em Porto Alegre vem crescendo desde 2013, quando o 

total era de 122 aluguéis fechados, passando-se para 1.995 em 2016 e o valor 

acumulado até dezembro de 2018 já é de 4.454 contratos (figura 9), sendo que a média 

de valor por noite é de 31 dólares.   

Figura 9 - Número de locações (Porto Alegre) 

 
FONTE: AirDNA (dezembro de 2018) 

 

 FONTE: AirDNA (dezembro de 2018) 

Figura 8 - Disponibilidades nos aluguéis (Porto Alegre) 
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Quanto à cidade portuguesa, contava com 1.224 locais (figura 10), onde 72% 

dos locais são entire-home e 26% são quartos privados. Deste total de localidades, 

contava com 730 anfitriões ativos, sendo que 15% deles são superhosts (113 usuários).  

Figura 10 - Unidades ativas para locação (Coimbra) 

 
FONTE: AirDNA (dezembro de 2018) 

 

Dos locais disponíveis para locação em Coimbra, 34% deles têm um quarto, 

31% têm dois quartos e 18% têm três quartos conforme figura abaixo. 

 

Figura 11 - Característica dos locais (Coimbra) 

 
FONTE: AirDNA (dezembro de 2018) 

 

Do total de imóveis, 35% deles ficaram disponíveis de 1 a 3 meses por ano, 31% 

ficaram disponíveis de 4 a 8 meses por ano, 16% de 7 a 9 meses, e 18% de 10 a 12 
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meses no ano. Do total de residências disponíveis, 72% delas foram locadas pelo 

período de 1 a 3 meses ao longo de 2018, 21% delas foram locadas pelo período de 4 a 

6 meses ao longo do referido ano, conforme imagem a seguir.  

 

Figura 12 - Disponibilidades nos aluguéis (Coimbra) 

 
FONTE: AirDNA (dezembro de 2018) 

 

Os anfitriões de Coimbra recebem hóspedes nas suas casas desde 2010. O 

número de locações vem crescendo, em 2013 o total era de 123 contratos fechados, 

passando-se para 623 em 2015, 1.271 em 2016 e o valor acumulado até dezembro de 

2018 já é de 2.702 (figura 13) sendo que a média de valor por noite é de 59 dólares.  

Figura 13 - Número de locações (Coimbra) 

 
FONTE: AirDNA (dezembro de 2018) 
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4  Materiais e Métodos - surgem as categorias: proximidade e segurança 

 

Neste capítulo discutiremos o método utilizado na pesquisa, a operacionalização 

dos elementos de análise, bem com os desafios enfrentados durante o processo. 

Iniciamos esclarecendo que este estudo é pensado a partir do exame das palavras 

escritas, as quais são entendidas como uma das pontes possíveis entre o real e o virtual, 

ou seja, são as palavras inseridas em um aplicativo virtual como o Airbnb que revelam 

sobre experiências reais de seus narradores. Para fins de investigação foram coletadas 

manualmente de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018 um corpus de 615 avaliações 

on-line de hóspedes que utilizaram o aplicativo Airbnb. Em uma segunda etapa, após 

filtragem dos dados, passou-se a se considerar as primeiras oitenta avaliações de cada 

cidade deixando o corpus final de análise composto por 160 avaliações textuais; 

tomando-se com base que uma pesquisa qualitativa é voltada ao aprofundamento sobre 

o que se pretende compreender e não a quantidade de informações coletadas.  

De acordo com a definição do problema, bem como os objetivos que se pretende 

atingir, esta pesquisa pode ser classificada como descritiva, de natureza qualitativa e 

interpretativa, uma vez que seu objetivo principal é expor características de determinado 

fenômeno. Conforme descreve Vergara (2000), a pesquisa descritiva é aquela que 

observa, registra, analisa e liga fatos ou fenômenos; busca descobrir a relação de um 

fenômeno com outros fenômenos e suas características. Engloba aspectos gerais e 

amplos de um contexto, devendo ter fundamentação teórica e prática para descrever e 

interpretar os fatos que influenciam o fenômeno estudado (VERGARA, 2000). 

A técnica utilizada tanto para coleta quanto para análise de dados é a Análise de 

Conteúdo (AC). É interessante observar que este é um procedimento cujo objetivo 

principal é reduzir grandes quantidades de dados para que se compreenda de maneira 

mais aprofundada o conteúdo e o significado do texto analisado (FLICK, 2009). Por 

meio da Análise do Conteúdo, buscou-se identificar, através das palavras escritas por 

aqueles que se hospedam, indicativos que nos esclareçam sobre representações coletivas 

relacionadas a serviços de hospedagem na atualidade e de que forma podem ser 

influenciadas através de dinâmicas digitalmente mediadas. Tal técnica foi escolhida, 

pois é um dos procedimentos clássicos para analisar o material textual, não importando 
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qual a origem desse, o que pode variar desde produtos da mídia até dados de entrevista 

(BAUER, 2002).   

Optou-se por tomar como balizador as etapas propostas por Bardin (2011), que 

são organizadas em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação. Além das avalições on-line, foi realizada uma 

coleta de dados secundários através do site www.airbnb.com.br e www.airdna.co (site 

onde o Airbnb disponibiliza informações de mercado)
59

 tendo em vista que, esses 

documentos complementam a análise proposta, uma vez que ―Não é possível que o 

pesquisador detenha sua atenção exclusivamente no conteúdo manifesto dos 

documentos. Ele deve aprofundar sua análise, tratando de desvendar o conteúdo latente 

que eles possuem‖ (TRIVIÑOS, 1987, p. 162). 

Assim, o que fizemos na pré-análise envolveu: a) leitura flutuante: em que 

tivemos o primeiro contato com os documentos fruto da coleta de dados, momento em 

que se começou a conhecer as fontes a ser analisadas que culminou na opção pelas 

avaliações on-line publicadas no site Airbnb com foco nas narrativas dos hóspedes; b) 

escolha dos documentos: em que foi feita a definição do corpus de análise inicialmente 

composto no compito geral por 615 unidades textuais, e ao longo do trabalho, 

redimensionado para 160 avaliações como escopo final; c) inferências iniciais sobre os 

conteúdos latentes e ligados às representações coletivas dos participantes a partir da 

leitura inicial dos dados; d) elaboração de possíveis indicadores de referência.   

A exploração do material consistiu na construção das operações de codificação, 

considerando-se os recortes dos textos em unidades de registros, classificação e 

agregação das informações em categorias. Bardin (2011) define o processo de 

codificação como a transformação, por meio de recorte, com base em regras precisas 

sobre as informações textuais, representativas das características do conteúdo. Nessa 

fase, o texto das avaliações foi recortado em unidades de registro e palavras ou 

expressões chaves foram identificadas. As categorias iniciais foram, então, agrupadas e 

possibilitaram assim as considerações sobre seu conteúdo.  

                                                 
59

 AirDNA é um site que pertence ao Airbnb e que disponibiliza informações tais como número de 

hospedagens ao redor do mundo, taxas de disponibilidade dos imóveis, preços médios praticados, entre 

outros detalhes. Disponível em: < https://www.airdna.co/> Acesso em: 12 jun. 2018. 

 

http://www.airbnb.com.br/
http://www.airdna.co/
https://www.airdna.co/
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Na terceira fase, realizamos o tratamento dos resultados e interpretação, que 

consistiu em captar os conteúdos manifestos e latentes contidos em todo o material. 

Uma análise comparativa foi realizada a fim de identificarmos os aspectos considerados 

semelhantes e os que foram concebidos como diferentes. Foi, então, a partir deste 

processo e da interpretação do material coletado e tendo como base o referencial teórico 

balizador (as representações coletivas) que se chegou a conceitos norteadores, duas 

categorias e três subcategorias finais que foram assim definidas:  

Figura 14 - Conceito norteador e categorias de análise 

Conceito norteador 

 

Categoria Principal Subcategorias 

Descontração, convívio, 

familiaridade, informalidade, 

relacionamento. 

 

Necessidade de 

criação de laços de 

PROXIMIDADE 

a) a valorização da copresença,  

 

b) necessidade de se criar 

vínculos e conexões 

   

c) destaque de atributos óbvios 

Aconselhar, indicar como 

bom; confiar aos cuidados de; 

tornar-se recomendável; 

merecer distinção; confiar-se 

à proteção de alguém. 

 

Construção de um 

sentido de  

SEGURANÇA 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2018) 

 

Como os elementos centrais de análise envolvem as avaliações on-line, 

consideramos pertinentes algumas considerações iniciais quanto às mesmas como se 

segue a partir de agora. Preliminarmente, há que se esclarecer que foi ao longo dos 

últimos quinze anos, que as avaliações on-line se difundiram por meio de iniciativas, 

corporativas ou individuais, grandes organizações coletivas on-line produzindo 

informações disponíveis para todos. Além dos exemplos usuais como a Wikipédia, 

plataformas de vídeo on-line, blogs e grupos de discussão, sites com avaliações de 

consumidores, criaram recursos de navegação e acesso a informação com base em 

contribuições gratuitas organizadas por administradores de sites e também por 

algoritmos. Essas plataformas baseadas na Internet coletam contribuições heterogêneas 

de usuários que são reconfiguradas através das operações de seleção e agregação e 

depois classificadas e adaptadas para que se tornem informação relevante para seu 

público (BEUSCART e MELLET, 2017). 
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Neste caminho, as avaliações dos consumidores são agora uma ferramenta 

padronizada, onipresente na Internet e integrada na vida dos usuários. O formato, 

introduzido inicialmente pela Amazon, no final da década de 1990, permite que os 

usuários se expressem através de uma combinação entre sistema de classificação e texto 

escrito (BEAUVISAGE et al., 2013). Avaliações em formato de comentários e 

classificações são encontradas na maioria dos sites de comércio eletrônico. No campo 

da hotelaria, onde especificamente se dá esta pesquisa, temos o TripAdvisor, o Trivago, 

o Expedia, Decolar, Submarino Viagens, Hoteis.com entre outros que coletam opiniões 

sobre hotéis e pousadas, assim como o faz o Airbnb em relação as residências 

particulares.  

As avaliações escritas on-line do Airbnb são parte do que hoje é chamado de on-

line consumer reviews (OCR's) e constituem-se como uma combinação de ranking 

normalmente simbolizado pelo número de estrelas e uma parte escrita pelos usuários 

quanto as suas percepções e julgamentos sobre determinado produto ou serviço. As 

notas por estrelas e as avaliações textuais juntas servem, entre outras coisas, como 

recurso dentro da plataforma para futuros interessados, já que um número abundante de 

comentários acaba por transmitir confiabilidade, visto que sinaliza que várias pessoas já 

passaram por aquele local e descreveram suas impressões.  

Mesmo que as tecnologias da Web 2.0 continuassem se desenvolvendo e um 

número crescente de sites de produtos e serviços passam a oferecer fóruns em que os 

consumidores podem postar seus comentários é importante ressaltar que o que se 

analisa aqui é um corpus restrito às avaliações textuais. De forma que, no que tange as 

limitações deste estudo, os resultados encontrados não devem ser considerados a todas 

as avaliações encontradas on-line, nem devem ser estendidas a avaliações on-line de 

outros tipos de serviços ou bens.  Como discutiremos mais adiante, é preciso considerar 

também que mecanismos de matching algorítmico atuam (e influenciam) sobre o 

conteúdo que é escrito.  

O Airbnb dispõe de uma possibilidade dupla de avaliação textual, ou seja, tanto 

hóspedes como anfitriões podem se avaliar e escrever comentários públicos um para o 

outro. Contudo, nosso interesse é sobre as avaliações dos hóspedes, pois entendemos 

que as palavras escritas por quem está utilizando o serviço (e não de alguém que está 

ofertando) proporcionam dados mais abrangentes visto que na maior parte dos casos 
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contêm descritivos sobre suas percepções pessoais, detalhes sobre o local, assim como 

narrativas sobre interações com a família que lhe hospeda. Além do fato de estarem 

presente em maior número no aplicativo e apresentarem mais detalhes para 

investigação, uma vez que, as avaliações dos anfitriões normalmente se restringem a 

respostas padronizadas o que ofereceria um recurso limitado para exame. 

Foram examinadas as avaliações escritas pelos hóspedes de duas cidades, sendo 

elas Porto Alegre representando o Brasil e Coimbra representando Portugal,  visando-se 

um comparativo entre as avaliações destes dois locais. Estas duas localidades foram 

selecionadas com base nos seguintes aspectos: a) possuem com mesma matriz 

linguística lusófona, mas ao mesmo tempo reportam a b) culturas diferentes o que traz 

diversidade a análise, c) tratam-se de dois grandes centros populacionais e por fim d) 

apresentam números muito próximos, em termos de quantidade de residências 

disponíveis no Airbnb para locação.  

O aplicativo possibilita que sejam realizados três tipos filtros
60

 para seleção da 

propriedade sendo a) casa inteira com o descritivo: tenha um lugar só para você; b) 

quarto inteiro com o descritivo: tenha seu próprio quarto e compartilhe alguns espaços 

comuns e por fim c) quarto compartilhado para o qual é informado que trata-se de em 

um espaço compartilhado, como um quarto comum.  Assumimos que, das três opções, 

as opções ‗quarto inteiro‘ e ‗quarto compartilhado‘ presumivelmente promoveriam 

maiores níveis de interações entre hóspedes e anfitriões e que este tipo de convívio 

tornaria o processo mais rico e particular, além de trazerem justamente a possibilidade 

de ser um novo tipo de hospedagem que é nomeadamente a possibilidade de interação 

entre ofertante e demandante.  

Cada avaliação foi rotulada de acordo com o número do anfitrião ao qual se 

refere, seguido do número do comentário que faz referência e, por fim do país de 

origem. Tomemos um exemplo para ilustrar esta construção como o conjunto 

alfanumérico A12C17BR, este se refere ao anfitrião de número doze, ao comentário (ou 

avaliação) que está na décima sétima colocação entre as avaliações totais deste anfitrião 

e por fim, trata-se de uma localidade no Brasil (BR). Esses rótulos serão inseridos no 

final de cada trecho apresentado, para fornecer um senso de representatividade em 
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 Tipos de acomodação. Disponível em < https://www.airbnb.com.br/help/article/5/what-does-the-room-

type-of-a-listing-mean> Acesso em: 17 ago. 2017. 

 

https://www.airbnb.com.br/help/article/5/what-does-the-room-type-of-a-listing-mean
https://www.airbnb.com.br/help/article/5/what-does-the-room-type-of-a-listing-mean
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relação ao conjunto total. Além disso, todas as análises mostradas foram preservadas em 

seu estado original quanto a erros gramaticais, logo estes não foram editados e os nomes 

próprios de hóspedes e anfitriões não serão divulgados
61

. 

Um desafio adicional que nos deparamos, apesar de estarmos investigando dois 

países de língua portuguesa, foi a questão do idioma. Como estamos observando uma 

ferramenta relacionada ao ramo do turismo, muitos estrangeiros registram suas estadias 

em diversos idiomas e isso é mais recorrente nas avaliações de Portugal, como mostra o 

gráfico abaixo. Nestes casos, o próprio aplicativo traz a possibilidade de uma tradução 

automática do idioma, a partir do idioma de origem, assim utilizamos este recurso a fim 

de viabilizar a análise de conteúdo dentro de um mesmo contexto linguístico. Contudo, 

salienta-se que o fato de termos um texto traduzido do Inglês, por exemplo, não 

significa necessariamente que aquele hóspede seja de origem inglesa, uma vez que o 

inglês é a língua mais "falada" na União Europeia
62

. Além disso, é possível que falantes 

de língua portuguesa escrevam em Inglês, entre outros motivos, para dar um caráter 

internacional ao seu relato.  

Estamos investigando dois espaços geográficos, um no Brasil e outro em 

Portugal, contudo aqueles que se hospedam podem ser de outro lugar, ou seja, não 

necessariamente as avaliações recebidas pelas residências de Coimbra foram feitas por 

portugueses, assim como, não necessariamente, são provenientes de brasileiros as 

avaliações dos imóveis localizados em Porto Alegre. Logo, elas serão consideradas, a 

partir de elementos tais como padrões de resposta, no que é aceito ou não dentro do 

aplicativo. De forma que, como trabalhamos com narrativas de pessoas, muitas vezes de 

diferentes origens e aspectos culturais diversos, o balizador para essa investigação é 

justamente a dinâmica que pode ser apreendida.  

No que tange aos elementos de análise deste estudo, há que se considerar o fato 

do Airbnb atuar como um mediador para viajantes que procuram por opiniões e 

recomendações de outras pessoas sobre a qualidade do lugar. De forma que, as opiniões 
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 A menos que isso tenha um papel relevante na análise, como será apresentado na página seguinte, caso 

específico e particular que abordaremos sobre a dificuldade de identificação de nomes e como isso foi 

endereçado ao longo da pesquisa. Nestes casos os nomes dos anfitriões, citados nos comentários serão 

retirados e substituídos pelo símbolo . 
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O inglês é a língua mais usada na União Europeia. Disponível em: http://europa.eu.int/ 

comm/education/policies/ lang/languages/lang/ europeanlanguages_pt.html Acesso em: 20 de jun. de 

2018.  
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registradas em seu site passam a nos revelar sobre um novo cenário, ou seja, sobre o que 

certos grupos desejam, procuram ou idealizam quando buscam por serviços de 

hospedagens, ou seja, as representações envolvendo serviços de hospedagens dentro de 

um contexto atual.   

Os comentários deixados tanto por hóspedes quanto por anfitriões são limitados 

a quinhentas palavras e podem ser editados em até quarenta e oito horas, ou seja, em no 

máximo dois dias depois de publicados, mas notemos: a não ser que o anfitrião ou 

hóspede deixe um comentário antes disso. Para entendermos melhor esta dinâmica 

pensemos em duas situações hipotéticas. Primeiro imaginemos que a seguinte questão 

foi levantada por uma anfitriã: minha hóspede fez um comentário, mas eu ainda não. Se 

eu não fizer, o dela vai aparecer mesmo assim? A resposta seria sim irá, pois no final de 

quatorze dias (caso esta anfitriã ainda não tenha registrado seu comentário), o 

comentário da hóspede se tornará público automaticamente. Caso a anfitriã registre seu 

comentário antes de quatorzes dias, os dois ficarão públicos imediatamente e se o 

anfitrião ou o hóspede não fez sua avaliação até então, não poderá mais fazê-la, ou seja, 

a janela de tempo terá se fechado e nada mais poderá ser registrado. Uma segunda 

situação hipotética seria a de um anfitrião que registra uma avaliação com críticas 

negativas sobre o seu hóspede e, algum tempo depois, recebe uma avaliação elogiosa 

deste mesmo hóspede. Arrependido o anfitrião deseja retornar ao site e apagar (ou 

editar) as críticas feitas, contudo, isso não será mais possível. Assim, para a pergunta: 

um anfitrião pode apagar os comentários de seus hóspedes?  A resposta é a princípio 

não, um anfitrião não pode apagar os comentários por ele recebidos no site, assim como 

um hóspede também não pode apagar (ou alterar) os comentários que escreveu depois 

de publicados.  

Contudo existe uma particularidade a esta regra de não-exclusão de comentários. 

O Airbnb comunica que os comentários precisam seguir uma política de conteúdo, caso 

não sejam seguidas manifesta-se no direito ―de remover qualquer conteúdo, total ou 

parcialmente, que viole essas diretrizes ou os Termos de Serviço do Airbnb ou por 

qualquer outro motivo a nosso critério exclusivo‖ (AIRBNB, 2018)
63

. Da mesma forma, 

o hóspede ou anfitrião que se sentir prejudicado por comentários que estejam contra 
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 Dados contidos no link: ―Como funciona a Política de Conteúdo do Airbnb?‖ Disponível em: 

https://www.airbnb.com.br/help/article/546/what-is-airbnb-s-content-policy Acesso em: 19 de jun. de 

2018. 

 

https://www.airbnb.com.br/help/article/546/what-is-airbnb-s-content-policy
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estas mesmas políticas pode ―entrar em contato conosco ou sinalizar publicações que 

aparentem violar essas Diretrizes de Conteúdo‖ (AIRBNB, 2018). Dentre os assuntos 

considerados proibidos estão: conteúdos que apoie ou promova atividades ilegais, 

prejudiciais ou violentas ou que seja profano, vulgar, obsceno, difamatório, ameaçador 

ou discriminatório; tentativas de se fazer passar por outra pessoa, conta ou entidade; 

conteúdo motivado por ameaça de extorsão; comportamento ofensivo ou inoportuno 

direcionado a membros da comunidade entre outros. De uma forma que, apenas por 

inciativa do próprio Airbnb ou então a pedido por parte de hóspedes ou anfitriões, as 

exclusões de publicações podem ser efetivadas, ou seja, não são possíveis aos usuários 

diretamente, somente o próprio Airbnb - ou por intermédio dele - as exclusões de 

comentários podem ser efetivadas.  

Por fim há que se observar que uma das diferenças do Airbnb, no que concernem 

as avaliações em relação a outros sites, é baseada no fato de que o aplicativo se utiliza 

de diferentes meios para autenticar as identidades dos usuários e a visibilidade tanto de 

quem avalia como quem está sendo avaliado é exposta aos demais. Quanto a este tópico, 

depreende-se que comentários anônimos (que não é o caso do Airbnb) são percebidos 

por outros consumidores como tendo baixa taxa de confiabilidade e credibilidade 

(BRONNER e DE HOOG, 2016; FILIERI, 2015), de forma que, o que observamos no 

Airbnb é a inexistência de anonimato, afinal no Airbnb, todas as pessoas são 

identificáveis (mesmo que desconhecidas).  
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5  Resultados e discussão - despontam os panoramas: intrínseco e geral  

 

Neste momento nos debruçaremos sobre a discussão e análise dos dados. Sendo 

este o capítulo mais extenso de toda a dissertação, visto que a relevância do mesmo 

enquanto espaço para reflexões assim nos faculta, optamos por dimensiona-lo em duas 

sessões.  

A seção 5.1 diz respeito àquilo que surge enquanto categorias valorizadas entre 

os participantes (proximidade e segurança) e que se revelaram presentes nas avaliações 

investigadas. Desenvolvemos esta elaboração da seguinte forma: ao se definirem como 

comunidades, plataformas de Economia Colaborativa, como o Airbnb, justificam o 

engajamento de seus participantes, e disso surge, a categoria proximidade. Esta 

construção de laços de proximidade se mostra nas avaliações investigadas através de 

narrativas que trazem em sua maioria três aspectos centrais: a) a valorização da 

copresença, b) necessidade de se criar vínculos e conexões locais e c) destaque de 

atributos óbvios.  No que se refere à segurança, segunda categoria identificada, este é 

um elemento que surge para apaziguar o medo primordial em relação ao outro.   

Já a seção 5.2, propõe-se a uma discussão mais ampla relacionada aos processos 

transformativos do próprio sistema capitalista, a partir de um diálogo entre os 

referenciais teóricos de Luc Boltanski (2009, 2017), adicionando-se também uma 

reflexão sobre as lógicas algorítmicas a partir do conceito de matching de Philippe 

Steiner (2017). O que permeia esta seção transita na perspectiva de que a organização 

das representações coletivas, na contemporaneidade, são conjugadas a partir de 

diferentes aspectos, quais sejam: um processo de adaptação do capitalismo as críticas 

que torna o Airbnb possível, o enriquecimento de produtos (ou serviços) desvalorizados 

que permite que novas formas de hospedagem insurjam como algo moderno, aceito e se 

difundam (BOLTANSKI, 2009, 2017), bem como, o matching algorítmico (STEINER, 

2017), que através de processos de controle e gerenciamento, instrumentaliza a 

articulação das subjetividades dos atores.  
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5.1 Uma perspectiva intrínseca: a proximidade e a segurança 

 

Fazendo-se um apanhado geral sobre o que já anunciamos até aqui, observamos 

primeiramente que no século XXI uma representação coletiva surge, ligada a 

informalidade e contrária a padronização, a uniformidade, etiqueta, cerimônia, 

protocolo que marcou os serviços de hospedagem a partir dos anos 1970 no ocidente. 

Contudo, esta forma coletiva de pensar não surge de forma espontânea, e sim, é fruto de 

novos modelos socioeconômicos, entre eles os que se amparam em afirmativas 

politicamente corretas como melhor aproveitamento de recursos, aproximação entre as 

pessoas, integração e colaboração
64

. A partir deste cenário, entram em cena, 

organizações de Economia Colaborativa, como o Airbnb, usufruindo deste tipo de 

narrativa e propondo formas disrruptivas de consumo através de modelos de negócio 

P2P (de pessoa para pessoa) amparadas em larga medida no desenvolvimento das novas 

tecnologias de comunicação e informação disponíveis. Em meio a estes modelos, 

ideários precisam ser consolidados para que estas novas propostas de consumo, ditas 

modernas e inovadoras, floresçam. 

Com base nisso, nosso argumento é de que organizações de Economia 

Colaborativa, como o Airbnb, com o objetivo de embasar a construção de uma imagem 

dita ‗colaborativa‘ fazem isso autodefinem-se como comunidades
65

 (on-line). Para Tom 

Slee (2017), estes modelos de organizações on-line usaram de uma linguagem em torno 

do compartilhamento, que em um primeiro momento parecia consideravelmente 

progressista ao proporem trocas ponto a ponto (entre as pessoas diretamente) justamente 

através da formação de comunidades on-line. Contudo, como complementa, estas 

empresas mostraram, ao longo do tempo, estar na realidade em busca de construir 
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  Mesmo que este seja um viés visivelmente mais mercadológico do que realmente adotado pelos seus 

participantes e defensores. 
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 O tema comunidade, na sociologia, normalmente mostra-se como uma concepção que remete ao 

passado, sua delimitação pode ser tanto local ou global, mas que tem como marca a comunhão de 

objetivos, a condição de continuação no tempo, o engajamento moral, a coesão e a coerção social. 

Para  Weber (2004), uma comunidade abrange diferentes tipos de ocorrências, mas que estão ancoradas 

em fundamentos afetivos, emotivos e tradicionais. O debate sobre comunidade também está presente em 

Tönnies (1944), no qual o homem é um ser gregário e as ações, oriundas de seu desejo de conservação, 

formariam uma união. O modelo de análise deste autor propõe a existência de dois tipos de entidades 

sociais, a comunidade (Gemeinschaft) que é íntima, privada, informal e afetiva, e a sociedade 

(Gesellschaft) que é pública e formal. Já para Nisbet (1973), o termo abrange todas as formas de 

relacionamento marcado por um elevado grau de intimidade pessoal, profundeza emocional, 

engajamento moral, coesão social e constância.  
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negócios monopolistas e antidemocráticos ao não respeitar às regras dos países onde 

atuam gerando controvérsias entre os governos e setores da sociedade, como escreve: 

O que havia começado como um apelo à comunidade, às conexões 

interpessoais, à sustentabilidade e ao compartilhamento, tornou-se 

o playground de bilionários, de Wall Street e de capitalistas de risco, que 

cada vez mais expandem seus valores de livre mercado sobre nossas vidas. A 

promessa de um caminho humano para o mundo corporativo é, ao contrário 

do que possa parecer, uma forma mais agressiva de capitalismo, com 

desregulação, novas formas de consumismo e uma nova onda de trabalho 

precarizado. (SLEE, 2017, p.285, grifos nossos). 

Segundo este autor, quase todas as empresas gestoras de plataformas de 

Economia Colaborativa são sediadas no Vale do Silício (EUA), a conhecida Meca das 

novas tecnologias e povoada por startups, conseguem fazer fortunas utilizando de um 

elaborado discurso ativista através da promessa de realizar os sonhos comunitários das 

novas gerações. Nesta perspectiva, grande parte dos fenômenos classificados como 

colaboração não passariam de meras apropriações deste ―termo socialmente desejado‖ 

(BELK, 2015, p.22). O que observamos é que o Airbnb não apenas intitula-se como 

uma comunidade virtual para justificar o engajamento entre os participantes como 

possui uma ―Central da Comunidade‖
66

 onde se encontram descritivos tais como ―temos 

muita sorte de ter uma comunidade de anfitriões engajada e ativa‖ (AIRBNB, 2018) ou 

ainda: 

Somos uma comunidade global. Participe da conversa e conecte-se com 

outros anfitriões que estão criando um mundo no qual qualquer pessoa pode 

pertencer. Neste momento temos 446.367 membros, 1.268 usuários online, 

678.833 mensagens no total (AIRBNB, 2018, tradução da autora, grifos 

também)
67

 

De acordo com Levy (2000) uma comunidade (virtual) é construída com base 

em afinidades de interesses, de conhecimentos, versa sobre projetos mútuos, em um 

processo de cooperação. Para o autor, comunidades virtuais (como o Airbnb) 

desenvolveram uma substancial moral social, um conjunto de leis consuetudinárias — 

não escritas — que conduzem as relações de seus participantes e essa "netiqueta" diz 

respeito, antes de tudo, à pertinência das informações. No caso do Airbnb, os usuários 
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 Conforme informa em seu site ―A Central da Comunidade é um lugar para você se conectar com outros 

anfitriões, compartilhar histórias, pedir conselhos e ficar por dentro das novidades do Airbnb‖ (AIRBNB, 

2018) Disponível em: <https://community.withairbnb.com/t5/Central-da-Comunidade-BrPT/ct-p/central-

da-comunidade Acesso em: 12 jun. 2018. 
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 Os dados como usuários on-line, mensagens no total e número de membro mudam periodicamente, 

desta forma esta informação se refere ao dia 09 de junho as 11:26 a.m. 
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estão interessados saber, bem como em se fazer conhecer, sobre as possíveis vantagens 

de se hospedar em determinado lugar e não em outro, logo trazer detalhes agradáveis é o 

tipo de informação esperada entre os participantes ou como exemplifica Levy (2000): 

―Não se deve enviar uma mensagem a respeito de determinado assunto em uma 

conferência eletrônica que trata de outro assunto. É recomendável consultar a memória 

da conferência eletrônica antes de exprimir-se.‖ (LEVY, 2000, p.116).  

Ainda segundo este autor, a moral que sustenta uma comunidade virtual é em 

geral a da reciprocidade. ―Se aprendermos algo lendo as trocas de mensagens, é preciso 

também repassar os conhecimentos de que dispomos [...] a recompensa (simbólica) 

vem, então, da reputação de competência que é constituída com base na opinião 

pública da comunidade virtual” (LEVY, 2000, p.117). Ou seja, a reputação dos 

anfitriões é construída com base nas narrativas que os usuários deixam no site bem 

como pelas notas que pontuam cada quesito avaliado. Frisamos, neste sentido, que a 

palavra escrita, ainda sim, tem um impacto maior no critério de reputação, pois um 

lugar pode ter uma nota de três estrelas, por exemplo, (sendo o máximo de cinco) e 

ainda entrar no roll de lugares considerados por inúmeros usuários. Contudo 

imaginemos que este mesmo lugar tenha críticas quanto à pessoa do anfitrião, sobre 

alguma forma de tratamento desrespeitoso ou então sobre a limpeza e detalhes deste 

tipo, certamente isso teria um peso e amplitude de maior impacto na reputação do 

ofertante.  

Levy (2000, p.118) discute também que ―os ataques pessoais ou argumentações 

pejorativas para qualquer categoria de pessoas em geral não são admitidas [...] e os 

que fazem isso de forma repetida são excluídos pelos administradores de sistema‖. 

Neste caso, o ponto em questão pode estar na crítica considerada ―pertinente‖, 

adequada, jamais pejorativa, invasiva ou voltada a um ataque pessoal à figura do 

anfitrião. Elemento interessante, pois como saber em qual momento uma crítica 

ultrapassa os limites? O que pode ser algo usual para determinada pessoa pode soar de 

forma grosseira ou mesmo agressiva para outra. Como os limites da crítica são muito 

mais frágeis do que a do elogio, este é um elemento adicional quanto a quase 

inexistências de críticas nos comentários deixados pelos usuários, tópico que 

discutiremos mais a frente.  
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Sendo assim, para promover tal modelo organizativo, que valoriza o 

engajamento, a colaboração e uma dita cooperação, plataformas como o Airbnb, 

precisam inserir e promover a valorização em sua estrutura organizacional de elementos 

que sejam relacionados ao estar em comunidade, como um mecanismo de coesão entre 

seu discurso e sua prática. Um elemento central para tanto é a proximidade entre as 

pessoas e que remente a confiança, informalidade, convívio, descontração e certos 

níveis de familiaridade.  

No que tange à proximidade, observemos que ela refere-se a ―propriedade ou 

atributo daquilo que é familiar; em que há intimidade.‖
68

 A palavra proximidade tem 

como seus sinônimos na língua portuguesa, expressões tais como: descontração, 

convívio e informalidade
69

; da mesma forma que proximidade é o oposto, na língua 

portuguesa, de formalidade, etiqueta, cerimônia, cerimonial, protocolo, seriedade
70

. O 

que parece significativo se considerarmos os elementos introduzidos no capítulo dois, 

sobre o surgimento de representações coletivas de serviços de hospedagem, que 

emergem justamente a partir de uma busca por um distanciamento a modelos anteriores 

que estava relacionado a um turismo de massa, padronizado, formal, protocolar.  

Durkheim (2002) afirma que a linguagem - considerando-se neste estudo, em 

particular, a de caráter textual - é o resultado da elaboração coletiva e expressa o modo 

pelo qual dada sociedade concebe e percebe o mundo que a cerca.  Não obstante, uma 

representação coletiva pode ser vista não como um puro reflexo das determinações 

objetivas, mas um sistema de interpretação de uma relação ou de um tipo de realidade 

social que associa um conjunto de elementos de diferentes naturezas (DURKHEIM, 

2002), podendo ser eles: cognitivos, sociais, afetivos e valorativos. Assim, à medida que 

as avaliações escritas trazem narrativas que rementem a laços de proximidade isso 

revela que ocorreu uma articulação sobre o conteúdo simbólico que é esperado neste 

meio. Esta dinâmica torna-se mais do que uma construção estratégica, organizacional e 
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 Dicio, Dicionário Online de Português, Significado da palavra proximidade. Disponível em: 

https://www.dicio.com.br/proximidade/  Acesso em: 30 de nov. de 2018.  

 
69

 Dicionário de sinônimos. Sinônimo da palavra proximidade Disponível em: 

https://www.sinonimos.com.br/proximidade/ Acesso em: 30 de nov. de 2018. 

 
70

 Dicionário de antônimos. Antônimo da palavra proximidade. Disponível em: 

https://www.antonimos.com.br/proximidade/ Acesso em: 30 de nov. de 2018. 

 

 

https://www.dicio.com.br/proximidade/
https://www.sinonimos.com.br/proximidade/
https://www.antonimos.com.br/proximidade/
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de mercado, ela passa a ser uma construção de valor
71

 ou seja, é algo que passa a 

conferir prestígio, qualidade, relevância ou importância, logo, torna a participação dos 

atores legítima. Mas como uma construção de laços de proximidade se mostra nas 

avaliações investigadas? Através de narrativas que trazem em sua maioria três aspectos 

centrais sendo eles: a) a valorização da copresença, b) necessidade de se criar vínculos e 

conexões locais e c) destaque de atributos óbvios, conforme abordaremos cada um deles 

a partir de agora.  

A valorização da copresença que se mostra na evidente necessidade dos 

hóspedes falarem sobre as interações que tiveram com o anfitrião para além do lugar 

que é locado. Contudo, não apenas falar sobre a relação tida com o anfitrião parece ter 

valor como também falar ―coisas boas sobre o mesmo‖.  

Agora, uma pausa para uma digressão pode ser inserida, neste momento da 

discussão. Aqui nota-se uma perspectiva particularmente interessante de observação que 

é o fato de que efetivamente o que se contrata não é a relação, o cuidado, a atenção de 

outrem, e sim, um lugar de hospedagem. O Airbnb é um site de hospedagens, as pessoas 

acessam o seu sítio na Internet a procura de lugares para ficar durante determinado 

período de tempo. A empresa não se ―vende‖
72

 como um site para que alguém compre 

determinada relação, mas justamente é isso que acaba aparecendo na representação 

coletiva deste grupo
73

.  A percepção que temos é que se o Airbnb não se posicionasse 

como uma comunidade e com isso valorizando a proximidade entre os seus 

participantes é bastante possível que os comentários on-line viessem a apresentar mais 

afirmativas quanto ao lugar
74

 (o local) como o que vemos nos comentários de sites de 

hotéis ou mesmo mecanismos de buscas de hotéis como o TripAvisor, o Booking.com, 

                                                 
71

 A expressão é aqui utilizada no seu sentido denotativo, isto é, enquanto algo que confere prestígio, 

qualidade, relevância ou importância, que torna algo legítimo e verdadeiro, por fim, o que dá 

legitimidade; Ainda, e de acordo com o  Dicionário Online de Português, valor trata-se de uma qualidade  

que faz com que algo se torne importante para alguém; atributo pessoal que incita respeito; Expressão de  

consideração e zelo e estima; aquilo que confere relevância e importância; fundamentos que irão nortear o  

comportamento  humano. Disponível em: https://www.dicio.com.br/valor Acesso em: 15 de set. de  2018. 

 
72

 Conforme informa em seu site: ―Airbnb é um serviço online comunitário para as pessoas anunciarem, 

descobrirem e reservarem acomodações e meios de hospedagem.‖ (AIRBNB, 2018). Disponível em: 

www.aibnb.com.br Acesso em: 27 de nov. de 2018. 

 
73

 Por razões já abordadas anteriormente, quais sejam: se dizer uma comunidade e ainda o fato de seus 

usuários buscarem por formas de turismo que remetem a uma contracultura, um movimento contrário a 

um turismo de massa marcado, entre outras coisas, por ser estandardizado e impessoal. 

 
74

 Sobre a cama, a roupa de cama, o chuveiro, mobiliário, Internet e recursos técnicos disponíveis, em fim 

sobre as acomodações, sobre detalhes do objeto que é comercializado.  

https://www.dicio.com.br/valor
http://www.aibnb.com.br/
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apenas para ficarmos nestes dois exemplos. Aliás, vale comentarmos que descritivos 

mais relacionados ao lugar aparecem particularmente quando existe uma crítica, ou seja, 

quando algo não foi articulado em conformidade com o esperado, como veremos mais 

adiante nos exemplos que serão apresentados. Logo, tamanha ênfase na relação é algo 

peculiar, o que de certa forma, justifica a investigação aqui proposta e a ênfase que aqui 

damos a esta categoria de análise.  

Retomando ao que se refere à necessidade dos hóspedes de se escrever, reportar 

e dar ênfase sobre o relacionamento que vivenciaram (valorização da copresença) 

identificamos que aproximadamente, sete em cada dez comentários on-line, da cidade 

de Coimbra falam sobre a relação com os anfitriões. Esta relação se estende para 

comentários que remetem aos vínculos com os familiares do anfitrião (pais, mães, 

filhos, vizinhos, parentes) e ou com seus animais de estimação (gatos, cachorros), 

conforme representação a seguir. 

Figura 15 - Laços de proximidade (Coimbra) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

A mesma construção pode ser observada nos escritos que os hóspedes deixam, 

após uma estadia, no que tange a cidade de Porto Alegre. Observou-se que 71% das 

avaliações de Porto Alegre narram sobre a relação com os anfitriões (e demais membros 

da família) conforme representação gráfica a seguir. 
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Figura 16 - Laços de proximidade (Porto alegre) 

 
FONTE: Elaborado pela autora (2018) 

 

Como comentamos, ao que parece não basta apenas falar sobre aquele que 

recebe é preciso falar ‗coisas boas‘ sobre o anfitrião. De forma que o que observamos 

nos remetem as mais variadas formas de enaltecimento e reconhecimento. Isso é 

percebido através de palavras ou expressões tais como: hospitaleiros, ―pessoa 

fantástica‖, queridos, agradáveis, cortês, educados, simpáticos, atenciosos, dispostos, 

―pessoa abençoada‖, ―almas iluminadas‖, atentos, prestativos, ―São sensacionais! Bons 

para conversar...‖, ―te deixam a vontade‖, acessíveis, dedicados, ―nota 10‖, receptivo, 

tranquilos, ―F. é uma fofa‖ e cordiais. Entre as palavras
75

 mais utilizadas nos 

comentários de Porto Alegre, para se referir à pessoa do anfitrião e ou sua família, os 

comentários on-line reproduzem expressões como: dispostos, agradáveis, queridos, 

simpáticos, educados, hospitaleiros e atenciosos, na proporção a seguir apresentada: 

 

                                                 
75

 E seus derivados, que podem alterar em gênero ou número, mas remetem ao mesmo radical, por 

exemplo, a categoria ‗hospitaleiros‘ agrega palavras como: hospitaleira, hospitaleiras, hospitaleiros, e 

ainda nos trataram com hospitalidade.  

Falam sobre a relação com
os anfitriões

Não comentam sobre o
anfitrião

Série1 57 23

0

10

20

30

40

50

60
Tí

tu
lo

 d
o

 E
ix

o
 

Avaliações de Porto Alegre  (BR)  

 



50 

 

Figura 17 - Sobre o que dizem os hóspedes (Porto alegre) 

 

Fonte - Elaborado pela autora (2018) 

 

E quando os escritos falam sobre os anfitriões de Coimbra rementem também a 

um conteúdo muito similar com palavras ou expressões tais como: ―carinho‖, 

―atenciosa‖, ―simpática‖, ―adorável‖, ―feliz‖, ―cuidadosa‖, ―discreta‖, ―amiga‖, 

―alegre‖, ―comunicativa‖, ―host incrível‖, ―prestativa‖, ―hospitaleiros‖, ―gentil‖, ―uma 

mulher mito especial‖, ―pessoa muito agradável‖, ―tive a impressão de estar na casa de 

um amigo‖, ―maternal‖, ―receberam com carinho‖, ―querida‖, ―solicita‖, ―excelente 

anfitriã‖, ―acolhedora‖, ―nos deixou a vontade‖, ―gentil‖, ―receptivos‖, ―nos recebeu de 

forma calorosa‖, ―mito amável‖ entre outros.  

Entre as palavras mais utilizadas nos comentários de Coimbra, para se referir à 

pessoa do anfitrião e ou sua família, os comentários on-line reproduzem expressões 

como: simpáticos, atenciosos, alegres, hospitaleiros, acolhedores, gentis e receptivos, na 

seguinte proporção, a seguir representada.  
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Figura 18 - Sobre o que dizem os hóspedes (Coimbra) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

É possível observar como isso se mostra nas narrativas propriamente ditas, de tal 

sorte que trataremos aqui de alguns exemplos elucidativos, sobre os comentários on-line 

relativos à cidade de Porto Alegre e de Coimbra, conforme ilustrado abaixo. 

Figura 19 – Exemplos de comentários (Porto alegre) 

Comentários on-line  Identificação 

A  é demais, espero ficar mais vezes hospedada com ela! Nos sentimos em casa, muito 

querida e educada, o apt todo é muito limpo e organizado, fica em uma localização 

ótima. Beijos, até a próxima!  

A7C2BR 

A  é uma dessas almas iluminadas que transbordam confiança, otimismo e carisma! O 

espaço é incrível e muito bem localizado. Fiz lindas fotos da vista do (URL HIDDEN
76

) 

certeza um porto seguro para quem vier a Porto Alegre.  

A8C2BR 

Excelente anfitriã, sempre prestativa, atenta às necessidades de seus hóspedes. 

Responde de pronto todas as mensagens e ainda nos recebeu com uma taça de vinho! 

Gostamos muito de ficar na casa dela e voltando a Porto Alegre certamente ficaremos 

lá novamente.  

A11C3BR 

Porto Alegre não seria a mesma coisa sem conhece-los... Ótima localização, excelente 

hospitalidade, melhores dicas, além de conhecer o melhor da cultura gaúcha com eles... 

super super super recomendado.  

A12C2BR 

A  é atenciosa e simpática. O lugar fica em um bairro nobre de Porto Alegre, 

ambiente aconchegante. Recomendo.  

A16C1BR 

FONTE: Elaborado pela autora (2018) 
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 Conteúdo bloqueado pelo próprio Airbnb.  

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Simpáticos

Atenciosos

Alegre

hospitaleiros

Acolhedores

Gentis

Receptivos

Simpáticos Atenciosos Alegre
hospitaleiro

s
Acolhedores Gentis Receptivos

Série1 24% 15% 5% 8% 8% 6% 9%

Palavras mais comentadas pelos hóspedes de  Coimbra 



52 

 

Figura 20 - Exemplos de comentários (Coimbra) 

Comentários on-line Identificação 

Se procuram uma experiência cheia de carinho e acolhimento (e gostam de bichos), 

esse é o lugar!! Quanto cuidado! E fica bem pertinho da Praça do Comércio, fácil de 

chegar aos principais pontos mesmo a pé.  

A1C1PT 

A  é adorável. Nos foi buscar em Coimbra-B e ainda levou pastel de nata para meu 

esposo. Sua casa está localizada próximo à FPCEUC e foi muito fácil locomover-se em 

Coimbra. Recomendo.  

A1C4PT 

Quem nos recebe no apartamento é a senhora , mãe do . Muito simpática e 

prestativa. Pode usar todo o espaço da cozinha, equipada para fazer qualquer refeição 

básica necessária. O quarto e o banheiro estavam muito limpos. Trata-se de um lugar 

silencioso, tem uma vista muito bonita. Recomendaria com certeza a estadia.  

A4C2PT 

Fiquei 15 dias hospedada na casa da , que me recebeu com muito carinho! Ela é uma 

excelente anfitriã e esteve sempre disposta a ajudar em tudo o que precisei! O espaço 

acolhedor e confortável, supriu todas as minhas necessidades. A casa dela possui 

excelente localização e fica perto de tudo: supermercados (Pingo Doce), pontos de 

ônibus, lojinhas e restaurantes. Além disso, a Igreja de Santa Cruz e o Mondego ficam a 

menos de 10 minutos a pé, que são lugares lindos e que eu amo em Coimbra! O  

também foi muito simpático... rs... Agradeço imensamente a receptividade de ambos!  

A8C4PT 

A e o  são ótimos anfitriões e oferecem uma excelente hospitalidade e atenção aos 

hóspedes. O  oferece um mapa feito por ele c dicas de como se locomover na cidade e 

os principais pontos turísticos. Ambientes sempre limpos, cama confortável 

A9C4PT 

FONTE: Elaborado pela autora (2018) 

Abordaremos agora o elemento que chamamos de necessidade de se criar 

vínculos.  O fato dos usuários escreverem em seus comentários palavras ou expressões 

tais como ―voltaria, voltarei, até a próxima, até mais, até breve...‖ isso revela sobre um 

possível interesse de se construir redes de relação
77

, sendo este, também, um elemento 

que remete a criação de vínculos, de correção, ou seja, relacionado à questão da 

proximidade. Isto que pode ser evidenciado principalmente nos escritos de Porto 

Alegre, em mais de 20% dos comentários, diferentemente do que se percebe em 

Coimbra, e neste sentido, há que ponderarmos que as lógicas de hospedagem entre as 

duas cidades são diferentes. Enquanto que em Coimbra o que se percebe é um turismo 

                                                 
77

 Mesmo que este tipo de comentário possa ser uma forma polida de se afirmar que o local foi agradável 

o suficiente e que supriu as expectativas do contratante, ainda sim, revela um cuidado e atenção com 

quem recebe, estabelecendo-se assim não necessariamente redes de contato no sentido físico do retorno 

ao lugar, mas redes de afinidades e reconhecimento a partir de laços afetivos.  
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internacional, de passagem pela região ou mesmo pelo país
78

, e em Porto Alegre, em 

sua maioria, os hóspedes são brasileiros e estão em deslocamento muitas vezes interno, 

entre cidades seja para uma consulta médica, para uma visita a familiares, para prestar 

uma prova, para um evento cultural, entre outras. Observemos como isso se mostra nas 

narrativas, em particular de Porto Alegre: 

Amei a energia desse lugar, ótima localização e além de ser lindo é super 

limpo e aconchegante. Ficarei sempre que estiver em Porto Alegre! A2C3BR 

Sempre muito agradável ser hospedada pela  e pela , por isso volto com 

frequência para lá. Um beijão, queridas. Até a próxima. A2C4BR 

O apê é aconchegante e confortável, uma excelente localização com 

supermercados, barzinhos e coisas diversas nas proximidades. A Gabi foi 

super atenciosa e confiou muito em mim. Quero voltar e me hospedar com 

ela sempre que possível. De fato me senti em casa. A7C3BR 

Mais uma vez venho me hospedar na casa da  e do  e mais uma vez foi 

uma experiência agradável. Sempre muito hospitaleiros e cuidadosos. Sempre 

tudo perfeitamente organizado; a casa é a coisa mais linda e próxima a 

paradas de ônibus que tornam a locomoção pela cidade muito tranquila. 

Muito obrigado pela estadia e até breve. A9C4BR 

Excelente anfitriã, sempre prestativa, atenta às necessidades de seus 

hóspedes. Responde de pronto todas as mensagens e ainda nos recebeu com 

uma taça de vinho! Gostamos muito de ficar na casa dela e voltando a Porto 

Alegre certamente ficaremos lá novamente. A11C2BR 

Como componente adicional a nesta discussão, podemos inferir ainda que o 

interesse por se criar conexões sociais realmente existe neste tipo de intercâmbio 

(IKKALA; LAMPINEN, 2015), mas desde que, seja em grupos homogêneos (SCHOR, 

2017). O estudo de Ladegaard (2018), por exemplo, revelou que os anfitriões do Airbnb 

socialmente orientados, ou seja, mais dispostos a criar laços de proximidade e 

intimidade, têm maior predisposição para interagir com convidados estrangeiros aos 

quais consideram "exóticos", isto é, singulares o suficiente para serem interessantes, 

mas semelhantes o suficiente para que queiram hospedá-los em suas casas. Indo adiante 

neste aspecto, podemos criticar o fato de que um movimento de busca em estar, 

particularmente, entre aqueles que lhe são semelhantes, é um sinal de recuo não apenas 

em relação à alteridade, mas também, ao comprometimento com a interação interna 
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 Cerca de 91% dos hóspedes da Airbnb visitam Portugal em férias e lazer e ―os anfitriões Airbnb em 

Portugal são habitualmente membros da comunidade que arrendam as suas casas ocasionalmente‖ 

(AIRBNB, 2018). Disponível em: https://2sqy5r1jf93u30kwzc1smfqt-wpengine.netdna-ssl.com/wp-

content/uploads/2016/06/Portugal_EIS_Portuguese_20160627c.pdf acesso em 23 de dez. 2018. 

 

https://2sqy5r1jf93u30kwzc1smfqt-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/06/Portugal_EIS_Portuguese_20160627c.pdf
https://2sqy5r1jf93u30kwzc1smfqt-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/06/Portugal_EIS_Portuguese_20160627c.pdf
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relevando um possível cenário mixofobia
79

, o que poderia ser objeto de estudo de 

pesquisas posteriores que venham a desenvolver tal perspectiva.  

O último elemento, ou subcategoria, chamamos de destaque ao óbvio
80

.  

Destaque ao óbvio aqui se refere à valorização de algo que seria irrefutável e revela a 

ligação destas (novas) representações ao informal
81

, o que vem a evidenciar uma ruptura 

com antigos aspectos ligados ao privado e ao institucional. Esta construção coletiva 

atual retira parte do conteúdo formal que havia nas representações anteriores, e com isso 

corrobora para uma redução das expectativas para aquele que irá se hospedar. Ou seja, 

ao estar dentro da casa de outra pessoa - em um ambiente doméstico, e não institucional 

- os hóspedes parecem demostrar expectativas mais baixas em relação aos serviços 

pelos quais contratariam através de uma rede hoteleira.   

Isto se revela, ao observarmos que tanto em Porto Alegre quanto em Coimbra, 

em que cerca de três de cada dez pessoas escreveram ao menos a palavra ―limpo‖ no 

conteúdo dos seus comentários. De tal sorte que aspectos como limpeza, organização, 

ou ainda trata-se de um lugar ―arrumado‖, que possui ―casa de banho impecáveis‖, ―e as 

áreas comuns são sempre muito limpas, cheirosas e organizadas‖, o que seria de certa 

forma uma exigência mínima para se estar em um hotel, aqui aparecem como vetores 

suficientemente relevantes para serem destacados nos escritos, como podemos observar 

a seguir:  

[...] O quarto que ela oferece é amplo, quentinho e aconchegante. O 

banheiro e as áreas comuns são sempre muito limpas, cheirosas e 

organizadas. Que delícia foi ficar na casa e desfrutar da companhia dela e de 

sua família!" A5C1CO (grifos da autora). 

[...] O quarto é exatamente como a foto, bem arrumado e organizado e o 

banheiro é limpo, mas dividido com outros hóspedes da casa. Fátima é uma 

anfitriã muito agradável e simpática! [...] A6C2CO (grifos da autora). 

                                                 
79

 De acordo com Bauman (2009), a mixofobia é o medo de se estar junto a estranhos, de encontra-los e 

ter que com eles interagir ou conviver, trata-se, portanto, de um receio em lidar com a diferença e o 

desconhecido. É, em grande medida, o ―medo de misturar-se‖ (BAUMAN, 2009, p. 43). 

 
80

 Optamos por utilizar a palavra ‗óbvio‘ no sentido de uma qualidade evidente, de certa forma 

incontestável, como por exemplo, o aspecto ―limpo‖. Um lugar limpo é algo que é evidente (está ou não 

está, é ou não é). Podemos dizer que existem tipos de limpeza, níveis de limpeza (mais ou menos limpo), 

contudo se um lugar, um quarto, uma casa estão limpos isso de maneira geral isso é notório, claro, 

perceptível, pois é uma convenção social seja ela em Porto Alegre, seja ela em Coimbra conforme 

investigamos. 

 
81

 Lembrando aqui que a palavra proximidade (umas das categorias principais identificadas) tem como 

seus sinônimos na língua portuguesa expressões tais como: descontração, convívio, familiaridade e 

informalidade.  
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O quarto é bem organizado, aconchegante e limpo. Ótima localização, na 

rua vc encontra vários bares, restaurantes e cafeterias, por ser um bairro 

boêmio os preços até bem acessíveis. A13C1BR (grifos da autora). 

Ótima localização, muito limpo e organizado. Eles deram dicas de lugares e 

de como se locomover melhor pela cidade. A7C2BR (grifos da autora). 

 

 Destacar o que seria o óbvio, ou seja, aquilo que todos valorizam, surge como 

um artifício que, entre outras coisas, evita controvérsias ou polemização. Afinal, o fato 

do lugar de hospedagem estar limpo ou organizado é algo aprazível e, evidentemente, 

isso não semearia nenhum elemento de discórdia, pelo contrário. O óbvio é algo, cujo 

teor é de fácil entendimento, ele salta aos olhos por ser suficientemente claro e evidente, 

aparece como um elemento que não é suscetível de dúvidas, sobre o qual não há 

incerteza, ele é evidente ou mesmo incontestável. Logo, as representações coletivas 

precisam de coesão em seu conteúdo, exaltar qualidades óbvias (e incontestáveis) como 

a limpeza de um lugar onde se hospeda, serve como componente articulador para um 

sentido muito mais de coesão do que de coerência na construção de um pensamento 

coletivo.  

 Em síntese, destacamos aqui que ao inserir-se em um ideário de comunidade, 

proveniente de novas formas socioeconômicas como a Economia Colaborativa, o 

Airbnb acaba por fomentar uma representação coletiva que se estrutura com base na 

valorização da proximidade entre os participantes. Esta categoria se ampara em três 

outros elementos (ou subcategorias) que de certa forma negam uma racionalidade 

monetária, quais sejam: destaque para a copresença, criação de vínculos e enaltecimento 

de qualidades óbvias, conforme demostrado no quadro a seguir.  
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Figura 21 - Uma relação: comunidade, proximidade e narrativas 

 
FONTE: Elaborado pela autora (2018) 

 

Abordaremos a partir de agora outra categoria que legitima as representações 

coletivas atuais e que remente a necessidade dos participantes em se agregar 

percepções de segurança
82

. No Airbnb, a construção de um ideário de segurança baseia-

se em premissas de salvaguarda, resguardo, prevenção, que pode ser traduzida nas 

palavras do cofundador e CEO, Brian Chesky (2016)
83

 "não há estranhos no Airbnb". 

Como comentado no capítulo dois, Jeacle e Carter (2011), afirmam quanto a isso que 

empresas (como o Airbnb) têm a capacidade de remodelar a confiança no mercado do 

turismo ao substituir o que era feito através de orientações antes dadas pelos agentes 

de viagem e pelos guias (fontes até então consagradas pela confiança) pelas opiniões e 

relatos que outros usuários divulgam sobre suas experiências.  

A questão da segurança surge, em parte, como uma forma de ultrapassar a 

hibridez, que constitui o Airbnb, ao combinar o privado com elementos do mercado ou, 

melhor, mesclar dinheiro com intimidade, o que socialmente é visto como um tabu 

(ZELIZER, 2005). A construção de uma narrativa relacionada à segurança é estruturada 

como uma forma de se romper a inerente barreira que é se hospedar na casa de um 

                                                 
82

 Haja vista que ―a insegurança seria parte estrutural da constituição do sujeito pós-moderno‖ 

(BAUMAN, 2008, p. 28). 

 
83

 Entrevista gravada para o TED (Ideas worth spreading) intitulado: Como o Airbnb cria confiança por 

meio do design. Disponível em: https://www.ted.com/talks/how_airbnb_designs_for_trust/ Acesso em: 12 

de nov. de 2018.  

 

https://www.ted.com/talks/how_airbnb_designs_for_trust/
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estranho
84

. A importância de se valorizar a segurança, dentro de uma perspectiva das 

representações coletivas, pode ser abordada de diferentes formas, optamos aqui por uma 

explicação que caminha no sentido de uma tentativa de superação do medo primordial 

hobbesiano em relação ao outro (GRANOVETTER, 1994).  

Na concepção hobbesiana
85

, o sujeito tem sua natureza baseada em unidades 

atomizadas que se relacionam de maneira ocasional sem que isso implique em produzir 

relação permanente entre elas (GRANOVETTER, 1994)
86

, de forma que o que emerge 

disso é a permanente ameaça de destruição, da violência e de receio ao próximo. Essa 

visão constitui um imaginário social de que o homem é o lobo do próprio homem, e que 

é necessária uma instituição (forte) para tal moderação e possibilidade de coexistência 

entre os agentes. Logo, como fonte de superação deste medo primordial que nos é 

constitutivo em relação ao outro, a própria ação de escrever narrativas de 

recomendação surge como um elemento que oferece garantias aos futuros hóspedes, 

que traz segurança aos envolvidos.  

A segurança surge como um aspecto que remente a sentimento de proteção, de 

confiança, que se vincula com uma base lógica de reciprocidade, algo como "eu lhe 

recebo em minha casa e você me avalia positivamente". Ponderemos que recomendar é 

sinônimo de ―aconselhar, indicar como bom; confiar aos cuidados de; tornar-se 

recomendável; merecer distinção; confiar-se à proteção de alguém
87

. Assim, insistimos, 

o próprio ato de escrever (o quanto ‗agradável‘ foi determinada estadia, como vimos 

anteriormente) e deixar detalhes sobre o anfitrião é uma forma de transmitir segurança. 

Uma avaliação on-line positiva, ou seja, uma recomendação, ela cria a ideia de 

confiança, pois quem recomenda, de certa forma, confia.  

                                                 
84

 Intimidade e a racionalidade geram efeitos quando envolvidas em uma transação, contudo, estes efeitos 

não têm necessariamente um caráter de desintegração ou de uma contaminação negativa (ZELIZER 

2009). 

 
85

 Para Thomas Hobbes os sujeitos não são sociáveis por natureza, deixados a si próprios sob insegurança 

ou medo fariam predominar interesses egoístas e ―o homem se tornaria um lobo para o próprio homem 

(homo homini lupus)‖. Em Hobbes (2003) os sujeitos em seu estado de natureza são agressivos e, 

movidos por suas paixões e desejos, pelos quais, não hesitariam em destruir seus semelhantes.  

 
86

 Nossa discussão é tecida na perspectiva da sociologia econômica, por isso a ênfase teórica para tal linha 

argumentativa concentra-se aqui em autores como Mark Granovetter, professor e escritor, conhecido por 

vários de seus trabalhos, entre eles "A Força dos Laços Fracos" (1973).  

 
87

 De acordo com o dicionário Infopédia de língua portuguesa. Significado da palavra recomendar. 

Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/recomendar Acesso em: 11 de 

agosto de 2018.  

 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/recomendar
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Conforme representado abaixo, o fato das narrativas trazerem expressões como 

―vale a pena‖, ―indico‖, ―me senti em casa‖, ou mesmo ―recomendo‖
88

, que constam  

escritas 31 vezes entre os 80 comentários de Porto Alegre serve como um elemento 

apaziguador, ou seja, transmitem segurança aos membros desta ―comunidade‖.  

Figura 22 - Quando palavra “recomendo” é escrita no texto (BR) 

 
Fonte: elaborado pela autora (2018) 

 

Do mesmo modo isso pode ser percebido em Coimbra, em que expressões como 

―vale a pena‖, ―indico‖, ―me senti em casa‖, ou mesmo ―recomendo‖, apareceram 29 

vezes entre os 80 comentários de Coimbra, conforme apresentado a seguir.  

Figura 23 - Quando palavra “recomendo” é escrita no texto (PT) 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

                                                 
88

 Aqui tomamos a palavra ―recomendo‖ e seus derivados como ―recomendamos, recomendar, 

recomendaria‖.  

39% 

61% 

Escreveram formalmente "recomendo" (POA) 

Sim

Não

36% 

64% 

Escreveram formalmente "recomendo" (COI) 

Sim

Não
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Por fim, a segurança valorizada neste tipo de construção de uma representação 

coletiva se mostra também na preocupação com a confiabilidade nas identidades on-

line dos usuários. As identidades dos usuários são autenticadas por vários meios como, 

por exemplo, a exigência de um link para uma conta do Facebook (contendo um número 

mínimo de amigos nesta mídia social) ou fornecendo-se uma cópia de um documento 

oficial como um passaporte, sendo que tais procedimentos dificilmente são exigidos por 

outros sites que oferecem a possibilidade de participação de seus usuários (BRIDGES e 

VÁSQUEZ 2016). Já a questão da segurança, quando orientada aos anfitriões, aponta 

para critérios que envolvem avaliação de risco, verificação, prontidão, pagamentos 

seguros e prevenção de fraudes, garantias como cobertura em valores oferecidos pelo 

Airbnb em caso de danos causados por acidentes, seguro em relação a danos à 

propriedade ou ainda se hóspedes se machucarem no local e vierem a processar o 

anfitrião, isto é, adentra por uma lógica da securitização das relações.  

 Concluindo, o que objetivamos abordar nesta seção diz respeito ao fato de que, a 

partir dos anos 2000, uma representação coletiva (re)modelada surge; relacionada à 

informalidade, intimidade, proximidade, construção de laços de segurança entre os 

pares, ações voltadas a um ser estar coletivo. Esta forma de pensar e ver o mundo que 

nos cerca, é gestada a partir de ideários baseados, entre outras coisas, em novos modelos 

socioeconômicos. A Economia Colaborativa é um exemplo disso, onde empresas, a fim 

de sustentar uma imagem de cooperação e colaboração, autodefinem-se como 

comunidades (on-line) embasadas em uma moral. Esta moral social está relacionada, 

antes de tudo, à pertinência das informações trocadas; assim, surge um ambiente em que 

determinado tipo de informações são ―esperadas‖, forma-se uma "netiqueta" (LEVY, 

1999), constrói-se uma opinião pública.  

As representações coletivas, por sua vez, têm relação direta com a opinião 

pública, pois se mostram como um conjunto de proposições, reações e avaliações que 

dizem respeito a determinados pontos comuns à determinada coletividade. Ou como 

exemplifica Durkheim (2002, p. 52-53) ao se referir as práticas envolvendo a religião: 

―As representações religiosas são representações coletivas que exprimem realidades 

coletivas; os ritos são maneiras de agir que nascem no seio dos grupos reunidos e que 

são destinados a suscitar, a manter ou refazer certos estados mentais desses grupos.‖. 

Empresas de Economia Colaborativa fomentam a construção e o surgimento de 
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representações
89

 ligadas aos seus objetivos que, por sua vez remetem aos elementos que 

hoje vemos valorizados nas representações coletivas atuais.  

Argumentamos que, o caráter polivalente dos mercados na atualidade, gera 

emoções, conhecimento e formas de agir, ou seja, produz e reproduz representações 

coletivas.  Neste sentido, podemos dizer que Émile Durkheim traz um conjunto de 

entendimentos que ainda hoje se podem tornar operativos, em especial as sociedades do 

presente marcadas, como escreve Casimiro (2017), por ―um individualismo formal 

despojado de direitos, mas carregado de obrigações e responsabilidade biográficas‖ 

(CASIMIRO, 2017, p. 57). 

 

  

                                                 
89

 Dado seu alcance global, presença e amplitude de ação na vida moderna.  
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5.2 Uma perspectiva geral: das transformações do capitalismo ao maching 

 

Apresentaremos a partir deste momento, a segunda parte da discussão que visa 

um aprofundamento do que foi apresentado até aqui sob duas perspectivas. A primeira 

articula sobre aspectos relacionados às transformações do próprio sistema capitalista, a 

partir de um diálogo entre os referenciais teóricos de Boltanski e Chiapello (2009) e 

Boltanski e Esquerre (2017). A segunda adiciona ao debate o papel das lógicas 

algorítmicas, com ênfase nos escritos de Philippe Steiner (2017), a partir do conceito de 

matching a fim de compreendermos como corporações, tal como o Airbnb, operam seus 

dados e de que forma isso influência nas dinâmicas dos atores.  

Iniciemos refletindo, conforme afirmam Boltanski e Chiapello (2009, p. 38-39) 

que ―espírito do capitalismo‖  é construção coletiva que justifica o engajamento, não só 

apresentando benefícios individuais, mas também vantagens coletivas definidas como 

―bem comum‖. Argumentamos, neste sentido que, trazer narrativas de proximidade e 

que remetam a uma percepção de segurança são elementos estruturantes para uma 

representação coletiva sobre os serviços atuais de hospedagem consolidados a partir de 

meios virtuais. 

Também em Boltanski e Chiapello (2009, p. 65-67), para sua justificação, o 

capitalismo, diante das numerosas críticas de que é objeto, deve se submeter a ―provas 

de realidade‖.  Uma prova passa a ser considerada legítima, a parir do juízo sobre uma 

grandeza de valor, de importância, de significação de forma que, no Airbnb, estas 

provas se materializam justamente no que os usuários escrevem no site após a estadia e 

que como abordaremos mais adiante estão relacionadas a sistemas atuais de alocação de 

recursos.  

Construir um ideário de proximidade e de segurança poderia ser visto como uma 

adaptação fruto do impacto da crítica às representações coletivas anteriores quanto aos 

serviços de hospedagem
90

 e que se consolidam nesta nova narrativa através dos 

comentários on-line motivados pela emoção, afeto, elementos estes que são 

                                                 
90

 Modelos estes que estavam focados na figura dos experts (especialistas das agências, guias impressos), 

modelos padronizado voltados para um turismo de massa, que tinham como agenciadores grandes 

conglomerados (redes hoteleiras), voltados para um público consumidor de pacotes de viagem, que 

possuía como características a formalidade, impessoalidade e, ainda, amparava-se em uma ideia âncora 

voltada para a qualidade de serviços, seguindo um padrão corporativo de atendimento. 
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(re)significados e readaptados através da capacidade de assimilação do sistema 

capitalista às críticas (Boltanski e Chiapello, 2009).  Assim, à medida que estes escritos 

trazem elementos de interação, de relação, de intimidade e cuidado, tudo foi articulado 

conforme esperado neste meio. 

Para Boltanski e Chiapello (2009, p. 65-67), a noção de prova rompe com a 

dominação de normas interiorizadas anteriormente, e possibilita o deslocamento entre o 

micro e o macro, no sentido de orientar as organizações sociais, pois as grandes 

tendências de seleção social repousam, em última análise, na natureza das provas que 

uma sociedade reconhece em determinado momento. Os referidos autores descrevem 

também que o que surge como uma suposta ―mobilização‖ numa economia capitalista é 

de fato algo dado aos indivíduos como um invólucro no qual ele deve viver, o que em 

nosso estudo seria exposta através de uma negação a formalidade, etiqueta, cerimônia, 

cerimonial, protocolo e seriedade envolvendo serviços de hospedagem de outrora. Pois, 

novas necessidades de consumo são criadas ou mesmo adaptadas dentro das economias 

capitalistas para que o próprio sistema seja capaz de gerar diferentes fontes de riqueza. 

Neste sentido, é pertinente trazer para a discussão, outro conceito brevemente 

introduzido no capítulo dois que é o de ‗Economia do Enriquecimento‘ (BOLTANSKI; 

ESQUERRE, 2017).  

Boltanski e Esquerre (2017) apontam para uma mutação recente do capitalismo. 

Especificam o processo de desindustrialização como elemento chave para entendermos 

o nascimento do que irão chamar de uma "economia de enriquecimento‖. Segundo 

colocam, esta forma de economia é aplicada em áreas como artes plásticas, cultura, 

comércio de objetos antigos, criação de fundações e museus, indústria de luxo, 

patrimonialização cultural e, não obstante, do turismo.  

A Economia do Enriquecimento revela sobre uma nova maneira de valorizar os 

bens e tem a distinção de se concentrar nos mais ricos (BOLTANSKI; ESQUERRE, 

2017). Neste ponto, observemos que o próprio turismo é um elemento não disponível a 

todas as camadas sociais, pois envolve elementos como compra de passagens, 

deslocamento, alimentação, acomodações, gastos com entretenimento, cultura, que 

muitas vezes, ao cidadão comum, que vive de um salário suficiente para custear suas 

condições básicas de vida, não é algo que esteja tão acessível quanto o é para aqueles 
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que possuem mais capital econômico
91

. Um dado identificado neste estudo e relativo a 

isso, mostra, por exemplo, que são em bairros considerados nobres ou ―da moda‖
92

 que 

se concentram os locais de hospedagem do aplicativo. A concentração em Porto Alegre 

se dá em bairros Cidade Baixa, Moinhos de Vento e Floresta, já na cidade de Coimbra, 

a concentração se dá principalmente nas proximidades da Universidade de Coimbra, 

conforme mostra a figura a seguir.  

Figura 24 - concentração do Airbnb em bairros específicos 

 
FONTE: AirDNA (2018)  

 

Para Boltanski e Esquerre (2017), este modelo econômico repousa menos na 

produção de coisas novas e está mais centrada em enriquecer as coisas que já existem.  

Aqui abrimos, por exemplo, um caminho para entender, o porquê o que antes poderia 
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 Mesmo com o desenvolvimento das áreas de turismo, ampliação da oferta de serviços, redução nos 

preços das passagens aéreas e outros elementos deste tipo, ainda sim, há que se considerar o turismo não é 

uma realidade vivida pela maioria da população mundial. Segundo a Organização Mundial do Turismo 

(OMT) na atualidade o movimento turístico internacional é realizado por cerca de 10% da população 

mundial. O que continua colocando os turistas em situação de privilégio, apesar da democratização do 

turismo acontecida a partir do início do século XIX. Além de uma evidente necessidade de capital 

econômico, há que se considerar que para viajar, em particular para destinos internacionais, também é 

necessário certo capital cultural, como falar outra língua.  

 
92

 Consideramos, neste estudo, bairros da moda como aqueles que são reconhecidos pela população local 

por suas opções de entretenimento como feiras, livrarias, cafés, eventos culturais e abrigam diversas 

opções de lazer especialmente aos finais de semana.  O bairro ‗Cidade Baixa‘ em Porto Alegre é um 

exemplo; sendo um dos bairros mais antigos da cidade é hoje um local frequentado por estudantes, 

artistas, intelectuais, artesãos entre outros. Trata-se de um bairro de classe-média alta, por onde circulam 

pessoas de diferentes lugares devido à intensidade do comércio, diversas linhas de ônibus e proximidade 

ao principal campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O mesmo ocorre em 

Coimbra no chamado bairro da ‗Baixa‘, nas proximidades da universidade, que abriga inúmeras opções 

culturais, de lazer e entretenimento. Sendo um ponto muito frequentado pela comunidade acadêmica da 

Universidade de Coimbra (UC) é o local onde se concentram as festividades anuais envolvendo os 

estudantes, como abertura dos períodos letivos que são marcados, entre outras coisas, por apresentações 

de Fado; além de concentrar os pontos turísticos mais conhecidos da cidade.  
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ser visto como um ‗modelo de pensionato‘, ou seja, receber pessoas em um ambiente 

doméstico em troca de dinheiro se tornará algo desejável e valorizado através de 

sistemas como o Airbnb. Ainda de acordo com Boltanski e Esquerre (2017, p. 373), 

coisas que não tinham (mais) utilidade se tornam valiosas e passam a ser qualificadas 

como ―objetos enriquecidos‖; o aumento no valor é justamente baseado em uma 

apresentação narrativa do objeto e o ―pedigree” desempenha um grande papel nessa 

técnica de contar histórias ao afirmar que ―este relógio antigo pertencia a Charles de 

Gaulle‖ ou que ―essa máscara africana fazia parte da coleção bretã‖ ou, como no caso 

do Airbnb ―viver a experiência de um morador local‖.  

  O dispositivo narrativo constitui a ferramenta mais importante da ―economia de 

enriquecimento‖, também chamado de ―storytelling‖ em marketing, que visa criar uma 

singularidade (BOLTANSKI; ESQUERRE, 2017), o que, particularmente nesta 

pesquisa é justificada através de um ideário de uma Economia Colaborativa, como 

abordado no capítulo dois e também na seção 5.2 deste mesmo capítulo. O que surge 

neste modelo é uma crítica à mercadoria que passa a ter a capacidade de mudar sua 

concepção, a partir de novos sistemas de valores, e o que antes era desvalorizado, passa 

agora a se tornar um artigo ―cult‖, moderno, diferenciado. 

Os referidos autores argumentam que a forma padrão do valor evoluiu no final 

do século XIX, durante a segunda revolução industrial, graças a um novo processo de 

fabricação baseado em maquinário e economias de escala. Ela dependia da reprodução 

de um protótipo em uma quantidade ilimitada de espécimes. A patente do produto 

garante o monopólio desta reprodução e codifica as propriedades do objeto, fornecendo 

informações sobre suas qualidades. A forma padrão de valor é, portanto, baseada em 

uma apresentação analítica de novos produtos. Nesse caso, o valor é baseado na 

lucratividade: os objetos são considerados como ativos mais ou menos líquidos, cuja 

característica inerente é acumular capital.  

A forma de tendência de valor não depende apenas desta apresentação analítica 

dos objetos, mas de uma narrativa, que é orientada para o presente e se concentra em 

―atores significativos‖ vistos como as celebridades (BOLTANSKI; ESQUERRE, 2017). 

Argumentamos aqui, que as avaliações on-line, ou seja, as avaliações melhor 

classificadas no Airbnb tornam-se ―celebridades‖ no sentido de serem imitadas, 

desejadas pelos outros ofertantes bem como passam a ser objeto de apreciação por parte 
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dos demandantes. Lembramos que tais narrativas são aquelas que justamente contêm as 

categorias que foram encontradas na análise dos dados, ou seja, remetem a valorização 

da copresença, necessidade de se criar vínculos e conexões locais e destaque de 

atributos óbvios, conforme abordaremos cada um deles a partir de agora. Se as 

avaliações on-line trouxerem elementos suficientes de valoração neste meio, ou seja, se 

estiverem condizentes com as construções de tais ideários coletivos, elas serão melhores 

avaliadas em termos de rankings e notas. As representações coletivas, portanto, 

centram-se, na ideia macro de proximidade e de produção de sentido de segurança e ao 

atingirem tais substâncias, ocorre uma sintonia entre o que é esperado neste meio e o 

que está sendo oferecido.  

Boltanski e Esquerre (2017) afirmam também que o desenvolvimento da 

economia de enriquecimento sustentou o ressurgimento de uma nova classe patrimonial 

que tira proveito do seu patrimônio, cujo valor é considerado entre outras coisas pela 

sua autenticidade, por ser único, por ser diferente
93

. As conclusões dos autores 

conduzem a ideia de que a posse da propriedade privada ou dos meios de produção 

(para aqueles que as possuem) passam a consolidar uma nova e importante fonte de 

lucro em uma economia de enriquecimento, e argumentam que isso não corrobora, ou 

mesmo proporciona para que se tenha, por exemplo, uma sociedade menos desigual do 

que outrora.  

Isto posto, é fato que nos ancoramos na perspectiva que, o que se vê, remete a 

uma reorganização do capitalismo às críticas de outrora, mais especificamente as que 

rementem a um turismo marcado pela impessoalidade e padronização, e com isso 

irrompem-se novas formas de turismo e de hospedagem, ofertadas como mais 

inovadoras, criativas, que dizem celebrar a experiência de se estar em dado local como 

um nativo, que sugerem sobre um melhor aproveitamento de recursos e demais fatores 

já apontados.  

Pactuamos ainda com a percepção de que uma Economia do Enriquecimento 

venha a ser um conceito particularmente relevante na tentativa de compreendermos 

como algo que antes seria visto como um serviço de ―pensão‖
94

 venha a se construir, 
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 Em nosso estudo: diferente de um hotel, de um turismo de massa, da impessoalidade, da padronização. 

 
94

  Usamos tal vocábulo baseado na perspectiva que uma pensão é uma forma de hospedagem 

normalmente estigmatizada por ser um serviço utilizado pelas classes sociais populares. Tal construção 
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através do Airbnb, como algo moderno, cult, desejável e em ampla expansão ao redor 

do mundo, haja vista os números que o próprio Airbnb apresenta em termos de 

expansão do seu negócio. Contudo, consideramos que outro elemento deva ser 

contextualizado nesta discussão, e ele diz respeito às lógicas algorítmicas. Nosso 

argumento neste sentido é de que, na contemporaneidade, a influência algorítmica
95

 é 

um fator preponderante na organização das representações coletivas.   

Iniciemos refletindo que para lidar com grandes volumes de dados
96

, empresas 

que atuam com base em plataformas digitais, utilizam-se de algoritmos afim de que seja 

possível o gerenciamento das informações as quais lidam continuamente. Algoritmos
97

 

utilizam basicamente cálculos e estatísticas mescladas às funções de máquinas que 

acabam por ser utilizadas para conduzir a ação dos indivíduos e por isso, possuem a 

capacidade de fomentar um novo regime de produção de subjetividades.   

Passamos por um momento de reorganização das dinâmicas sociais, em certa 

medida, marcada pela inovação tecnológica e pela mudança impulsionada pela 

inteligência artificial, robotização, digitalização, e ainda por processos de automação. 

Kitchin (2014) aduz que é possível que estejamos entrando em uma era de governança
98

 

algorítmica em que os algoritmos desempenharão um papel cada vez maior no exercício 

da influência e do arbítrio, um meio pelo qual automatizar o disciplinamento e o 

controle das sociedades só faz aumentar a eficiência na acumulação de capital. Este 

último é um ponto de convergência interessante com a teoria de Boltanski e Chiapello 

(2009), pois segundo este autor o capitalismo encontra brechas, cada vez que existe um 

                                                                                                                                               
pode ser evidenciada em incontáveis produções culturais brasileiras como Casa de Pensão, livro de 

Aluísio de Azevedo; Pensão Maloca, peça teatral de Miguel M. Abrahão; A Pensão da D. Stela, filme de 

Alfredo Palácios e Crime na Pensão Estrelinha, o programa humorístico de TV de Herman José apenas 

para ficarmos nestes exemplos.   

 
95

 De acordo com Danaher, (2016) o escopo para participação humana genuína acaba ficando de certa 

forma mais limitada, uma vez que algoritmos estão organizando e manipulando vastos fluxos de dados 

que serão enxertados.  
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 O Airbnb administra continuamente com os dados de mais de três milhões de acomodações ao redor do 

mundo (AIRBNB, 2018).  

 
97

 Um algoritmo é comumente usado para desempenhar determinado conjunto de regras que uma máquina 

(e especialmente um computador) segue para atingir um objetivo específico e, não obstante, as 

organizações os utilizam para promover seus interesses. De forma que os algoritmos mais do serem 

considerados sistemas de codificação capazes de trazer informações com precisão e efetividade ao nosso 

dia a dia podem também ser utilizados para manipular condutas e comportamentos (STRIPHAS, 2015). 

 
98

 O termos governança, para este autor, provém de ‗governamentabilidade‘ de Michel Foucault.  
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tipo de crítica, o capitalismo a assimila, mas evidentemente sem ameaçar aquilo que é o 

mais importante deste sistema que é a: acumulação do capital. A base para tanto se 

ampara na ideia de se obter ganho investindo-se o menos possível, ou seja, 

―otimizando‖ (STEINER, 2017) formas de alocação de recursos, sendo que os 

algoritmos têm um papel importante neste processo.  Observemos que tal afirmativa é 

algo que o Airbnb faz com maestria se considerarmos que tal empresa possui 

atualmente quatro milhões de leitos, o que corresponde a mais leitos do que o número 

de quartos das cinco maiores redes hoteleiras do mundo somadas
11

. 

Há que se ponderar ainda o fato de que algumas características das plataformas 

digitais não apenas refletem o momento histórico que vivenciamos, mas também 

caracterizam e até aceleram uma (re)organização das experiências coletivas. 

Plataformas digitais são agentes que fornecem espaços virtuais para adequação 

―eficiente‖ entre oferta e demanda por meio de tecnologias on-line baseadas, sobretudo, 

em gerenciamento algorítmico. Algoritmos fomentam a formação de bolhas de 

realidade, a partir do que julgam saber sobre quem somos ou o queremos (STRIPHAS, 

2015). Além disso, uma pertinente questão levantada por Danaher (2016) seria se o 

aumento de uma governança algorítmica põe em questão problemas de legitimidade 

moral e acrescenta: 

Algoritmos são usados para coletar, agrupar e organizar os dados sobre os 

quais as decisões são normalmente tomadas [...] fazendo isso, estruturam 

e limitam as maneiras pelas quais os humanos dentro desses sistemas 

interagem uns com os outros (DANAHER, 2016, p. 3, tradução da 

autora).  

E de que forma este tipo de influência algorítmica se revela presente nesta 

investigação? Através, por exemplo, da inexistência de avaliações que contenham 

críticas
99

. Neste sentido, observou-se que dentre as 160 avaliações analisadas apenas 

duas (2) críticas foram identificadas, uma pertinente à cidade de Porto Alegre e outra a 

Coimbra, o que leva a um total de aproximadamente 99% das avaliações com um viés 

de positividade. Mesmo nestes dois comentários, mesclam-se outros elementos, que 

                                                 
99

 O que vemos no Airbnb está muito mais voltado para uma comunidade orientada para um status 

relacionado ao nível de reconhecimento, ou seja, o fato de um anfitrião ser bem avaliado e receber 

recomendações positivas confere-lhe status social, da mesma forma que os hóspedes ao emitirem juízos 

de valores positivos sobre as suas estadias também o obtém perante o grupo, pois se articulam assim, as 

representações coletivas esperadas.   
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retiram parte do conteúdo de queixa ou depreciação. Observemos estas duas narrativas 

como se apresentam, sendo a primeira de Porto Alegre e a segunda de Coimbra: 

 Embora a  e a  tenham sido super atenciosas e dedicadas, esta foi a 

minha primeira experiência negativa no Airbnb. Tive uma crise alérgica em 

virtude dos três gatos da casa. Possivelmente o carpete das áreas 

compartilhadas e a pouca iluminação natural tenham contribuído para a crise 

estourar. Enfim, tive que sair no segundo dia, sem direito a reembolso: 

embora não conste na descrição do anúncio a existência dos três gatos e de 

um cachorro de porte grande (que fica na área externa), na parte de ""regras 

da casa"" realmente está marcado o item que informa que há animais de 

estimação. Curioso é que havia declinado de uma outra casa justamente por 

haver gato, a dona do apto havia deixado esta informação bem clara no texto 

do anúncio. A casa também é diferente do que consta nas fotos: é menor e 

mais escura. A localização me incomodou, pois achei que pudesse realmente 

ir a pé até as avenidas principais onde há terminais de ônibus, conforme 

subentendi do que está posto na descrição. Acontece que o trajeto até essas 

avenidas (Ipiranga e Bento) não é dos mais seguros, havendo matagais, casas 

abandonadas e pouca circulação de pessoas, isso bem no centro de um bairro 

já conhecido por não ser muito seguro. De dia até rola para quem se arrisca 

mais. À noite, complicado. Acabei dependendo dos apps de corrida enquanto 

estive lá, o que me frustou, pois gosto de andar pela cidade e de me sentir 

mais livre - embora as corridas tenham sido baratas, é verdade. No mais, a 

limpeza e o chuveiro são bons. A wifi funciona legal. A piscina não estava 

limpa e disponível para uso. Em resumo, indico a casa para quem não se 

incomoda em ficar dependente de carro, prioriza a hospitalidade (nisso eles 

foram 100%!), quer gastar pouco e é tranquilo em relação a animais de 

estimação. (A3C3BR). 

Estava certo, nada especial, quarto pequeno, mas o suficiente para uma noite, 

infelizmente a água no chuveiro estava fria, durante o inverno não é o 

melhor. (Traduzido do Inglês – A11C4PT). 

 

O que se nota, portanto, diz respeito ao fato de que as avaliações – quando 

críticas - não remetem à pessoa diretamente, mas sim a estrutura.  Observemos que é a 

iluminação (que não era natural), é a localização (que incomoda), são os aplicativos de 

corrida-transporte (que trazem frustação), é a piscina (que não é limpa e disponível), é a 

água (que estava fria). Em momento algum é o anfitrião que não deixou a casa arejada 

permitindo que houvesse sol e luminosidade, não é o anfitrião que não explicitou no seu 

anúncio que o local não era perto de transportes, também não é ele (ou ela) que não 

providenciou que a piscina estive limpa e disponível, que o chuveiro funcionasse 

adequadamente. Os objetos surgem como agentes, são eles os ‗responsáveis e 

causadores‘ dos dissabores do hóspede, quando há problemas, a figura do anfitrião é 

blindada. A representação coletiva do grupo não permite, o que seria visto como um 

ataque à pessoa que em sua casa recebe (o anfitrião). Os participantes encenam recriam 

a representação coletiva aceita neste meio através de seus escritos, através das 

avaliações textuais. Segue-me um modelo, uma regra, os estados mentais de cada um 
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dos participantes são presos ao todo, ou como diria DURKHEIM (1967, p. 2) ―A vida 

coletiva, tal qual a vida mental do indivíduo, é feita de representações. É, pois de 

presumir que as representações sociais sejam de algum modo comparáveis‖. 

É valido comentar ainda, que esta não existência de avaliações negativas, como 

identificamos em nosso estudo, também já foi constatado por outros autores como 

Bridges e Vásquez (2016):  

Comentários negativos [...] no Airbnb são bastante raros. Dos 400 

comentários, apenas 27 (7%) não foram inteiramente positivos [..]. No 

entanto, é importante ressaltar que a maioria dessas 27 avaliações negativas 

foram mescladas com considerações positivas, contendo uma queixa ou outra 

e apareceram sempre ao lado de outra forma positiva comentários, deixando 

apenas oito comentários de 400 (2%) que foram categoricamente negativos. 

(BRIDGES;VÁSQUEZ, 2016, tradução nossa).  

 

 E qual a relação entre a quase inexistência de críticas e as influências 

algorítmicas? Como uma tentativa de darmos conta desta questão discutiremos, a partir 

de agora, o conceito de matching de Philippe Steiner (2017). De acordo com este autor, 

uma economia baseada em matching é um fenômeno social atual que se centra na ideia 

de encaixar preferências, ou seja, aquilo que os atores esperam em determinado meio e, 

para ele, muitas plataformas estão atuando desta forma globalmente.  

De acordo com Steiner (2017), uma economia baseada em matching, trata-se de 

uma forma de atribuição - a mais precisa possível - de um determinado recurso (seja ele 

uma pessoa, um serviço ou um bem material) para uma pessoa específica com base em 

suas preferências. Neste caso, a dinâmica é inteiramente supervisionada por um sistema 

que previamente já racionalizou um conjunto de critérios e, segundo Steiner (2017), a 

base de um sistema de matching é justamente: um algoritmo. Observemos como o 

Airbnb informa sobre isso em seu site: 

O objetivo do algoritmo de classificação de buscas do Airbnb é ajudar os 

hóspedes a encontrarem a acomodação perfeita para uma viagem — e ajudar 

os anfitriões a encontrarem hóspedes ótimos para seus espaços.  Analisamos 

quase 100 fatores diferentes para cada anúncio a cada busca [...].A lista exata 

das características que levamos em consideração é confidencial [...] 

(AIRBNB, 2018)
100

 

                                                 
100

 Disponível em: <https://www.airbnb.com.br/help/article/39/what-factors-determine-how-my-listing-

appears-in-search-results> Acesso em 21 de abr. de 2018. 

 

https://www.airbnb.com.br/help/article/39/what-factors-determine-how-my-listing-appears-in-search-results
https://www.airbnb.com.br/help/article/39/what-factors-determine-how-my-listing-appears-in-search-results
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Para chegar à conclusão sobre o que os propensos hóspedes devem ver (ou não) 

na sua página, o aplicativo informa que leva em consideração alguns pontos, o primeiro 

deles é descrito como sendo a partir das necessidades dos hóspedes e diz que isso é feito 

através do rastreio das informações pessoais daquele que conecta-se em seu site. 

Detalha que acessará o histórico para qual lugar esse usuário tem feito suas buscas, suas 

viagens anteriores, os anúncios que ele adicionou à Wish List
101

 entre outras 

informações tal como comenta: 

Analisamos fatores relacionados ao hóspede, incluindo de onde ele está 

fazendo a busca, suas viagens anteriores, os anúncios que ele adicionou à 

Wish List ou clicou, entre outros. (AIRBNB, 2018)
102

 

Os dados que o Airbnb rastreia são usados para criar um perfil de preferências 

de cada usuário. A partir disso, os algoritmos são usados para decidir automaticamente 

sobre o que é mais ou menos relevante e deve, portanto, ser mais ou menos visto por 

quem acessa sua plataforma. Isso é feito, portanto por meio de um processo matching, 

ou seja, uma combinação entre os ofertantes e demandantes, entre demandantes e 

lugares que melhor podem lhes interessar. Essa personalização extrema é possível, pois 

os dados produzidos pelos sensores (e por nós mesmos à medida que colocamos 

informações sobre nossos interesses na rede) orientam os algoritmos sobre o que nos 

interessa. De tal sorte que se produz um ambiente de trabalho físico muito interessante 

em que os seres humanos estão "no circuito", mas cuja organização é determinada pelos 

algoritmos e cujo espaço físico não pode ser navegado (por humanos) sem assistência 

algorítmica (DANAHER, 2016, p. 9, tradução nossa).  

O que ocorre, portanto, é uma mudança de lógica, isto é, o objetivo dessa 

economia é dar matching a partir de uma seleção e triagem, por isso, pode-se explicar a 

falta de críticas. Tal qual uma profecia autorrealizável
103

, é uma economia que dá certo, 

é a alocação perfeita entre oferta e demanda.  

                                                 
101

 Trata-se de uma lista com núncios salvos e que interessam o usuário. Conforme informa: Você pode 

dar nomes à sua wish list como, por exemplo, Viagem a Los Angeles ou Escapada Romântica (AIRBNB, 

2018. Disponível em: <https://www.airbnb.com.br/help/article/338/how-do-i-save-a-favorite-home> 

Acesso em: 13 de jun. de 2018.  

 
102

 A tradução para wish list seria algo como: lista de desejos, lista de pedidos, de intenções. Disponível 

em: https://www.airbnb.com.br/help/article/39/what-factors-determine-how-my-listing-appears-in-search-

results Acesso em: 13 de jun. de 2018. 

 
103

 Uma ‗profecia autorrealizável‘ (self-fulfilling prophecy) é uma expressão concebida por Merton 

(1949) é algo como um prognóstico que, ao se tornar uma crença, provoca a sua própria concretização. 

https://www.airbnb.com.br/help/article/338/how-do-i-save-a-favorite-home
https://www.airbnb.com.br/help/article/39/what-factors-determine-how-my-listing-appears-in-search-results
https://www.airbnb.com.br/help/article/39/what-factors-determine-how-my-listing-appears-in-search-results
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Há que consideramos neste debate que a gestão da informação é importante em 

economias de plataformas que se utilizam de algoritmos para selecionar, em seu banco 

de dados, o recurso correspondente ao que os atores estão procurando (STEINER, 

2017). De forma que, é por isso, por exemplo, que cada usuário ao acessar o site do 

Airbnb irá ver lugares diferentes para locação. O Airbnb filtra dados de seus usuários 

fazendo matchings para lhes oferecer o que considera mais adequado ao seu perfil e 

retira parte destas informações do Google, que atualmente é uma das principais portas 

de entrada para Internet, conforme informa:  

As páginas anunciadas no Airbnb são indexadas pelo Google. Assim, se uma 

pessoa pesquisa um local para sua próxima viagem diretamente no Google, 

pode acabar encontrando seu espaço e fazendo reserva‖
104

 (AIRBNB, 2018).  

Mas que tipo de informações seu algoritmo poderia utilizar para deduzir 

possíveis interesses de seus usuários? São as mais variadas possíveis, se olharmos a 

partir do que o Google tem acesso. Sendo assim, é a partir do que este site pode fazer 

que traremos alguns exemplos para auxiliar sobre a compreensão quanto a amplitude de 

informações que podem ser rastreáveis e utilizadas para definir, delimitar e fazer 

encaixes entre ofertantes e demandantes. Observamos então o que o Airbnb tem acesso 

através se sua parceria comercial com o Google: 

- Informações sobre todos os aplicativos e extensões que seus usuários usam, 

com que frequência são usados
105

, onde são usados, com quem acontece a interação, 

com quem se conversa no Facebook, de onde são estas pessoas até que horas seu 

usuário costuma desligar seu computador para possivelmente ir dormir (GOOGLE, 

2018). 

                                                                                                                                               
Quando as pessoas esperam ou acreditam que algo acontecerá, agem como se a profecia ou previsão já 

fosse real e assim a previsão acaba por se realizar efetivamente. Isto é, ao ser assumida como verdadeira 

(mesmo podendo ser falsa) uma pressuposição ela acaba por influenciar o comportamento das pessoas. 

 
104

 Disponível em: < http://superanfitrioes.com.br/por-que-escolher-o-airbnb/> Acesso em: 19 de abr. de 

2018. 

 
105

 Segundo informa: Alguns serviços de terceiros, como mídias sociais, streaming de música e compras 

on-line, permitem conectar a conta para melhorar sua experiência. Quando você conecta sua conta do 

Google usando um serviço de terceiros, esse serviço pode nos enviar informações (GOOGLE, 2018). 

Disponível em: <https://myaccount.google.com/permissions> Acesso em: 19 de abr. de 2018. 

 

http://superanfitrioes.com.br/por-que-escolher-o-airbnb/
https://myaccount.google.com/permissions
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- Histórico do YouTube
106

 e com isso acesso aos interesses de seus usuários 

como por exemplo se alguém na família está esperando um bebe, que música gosta, que 

comidas aprecia,  se sua concepção política é progressista ou reacionária, que tipo de 

questões de saúde lhe preocupa, que filmes assiste, o que inclui em sua lista seus 

favoritos
107

 quando pesquisa na internet, quais são seus arquivos do Google Drive 

(como as fotos tiradas pelo seu telefone), as empresas das quais comprou, quais os 

produtos comprou (GOOGLE, 2018). 

- Localização
108

 do usuário, ou seja, toda vez que o telefone é ligado é possível 

ver uma linha do tempo de onde determinado usuário esteve desde o dia em que 

começou a usar o Google em seu telefone com detalhes por dia, por mês e por ano, com 

gráficos sobre as quantidades de locais que frequentou e nomes destes locais 

(GOOGLE, 2018). Sobre este aspecto, observemos o que o Airbnb informa quanto ao 

fato de rastrear locais de preferência de seus usuários e os motivo pelos quais justifica 

faze-lo: 

A classificação de buscas tenta mostrar anúncios em localizações de maior 

interesse de reserva dos hóspedes. Descobrimos que isso ajuda os hóspedes a 

encontrarem uma acomodação para suas viagens, além de gerar mais reservas 

para nossa comunidade de anfitriões. Para fazer isso, consideramos reservas 

anteriores da nossa comunidade de hóspedes. Conseguimos aprender onde 

os hóspedes preferem reservar ao fazerem uma busca por uma determinada 

cidade (AIRBNB, 2018, grifos nossos).  

- Histórico de pesquisas em todos os seus dispositivos e tem um argumento 

atraente como justificativa ―Nós fazemos os dados trabalharem para você. Suas 

atividades ajudam a tornar sua experiência no Google mais rápida, mais inteligente e 

mais útil‖ (GOOGLE, 2018)
109

, com isso cria um ‗perfil de anúncio‘ que cruza suas 

informações, como sua localização, sexo, idade, hobbies, carreira, interesses, status de 

relacionamento, peso e renda. 

                                                 
106

 Disponível em: <https://www.youtube.com/feed/history/search_history> Acesso em: 19 de abr. de 

2018. 

 
107

 Disponível em: < google.com/takeout > Acesso em: 19 de abr. de 2018. 

 
108

 Segundo informa: Quando você faz login nos dispositivos, o histórico de localização cria mapas 

particulares dos lugares em que você esteve para mostrar informações úteis, como previsões automáticas 

de deslocamento diário e resultados de pesquisa aprimorados (GOOGLE, 2018).  Disponível em: 

<https://www.google.com/maps/timeline?pb> Acesso em: 19 de abr. de 2018 
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 Histórico de pesquisas. Disponível em: <https://myactivity.google.com/myactivity>Acesso em: 19 de 

abr. de 2018. 

 

https://www.youtube.com/feed/history/search_history
https://www.google.com/maps/timeline?pb
https://myactivity.google.com/myactivity
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Com este nível de alcance e possibilidade de personalização, a dimensão do 

matching (algorítmico) remete a formas de governança sobre os indivíduos. Ela é 

impulsionada pela “otimização”, no sentido que a questão não é sobre comportamentos 

proibidos que devem ser rastreados, tornados ilegais e, em seguida, erradicados, mas 

sim, ela trata-se de formas de otimização, tem a ver com alocação entre aquilo que as 

pessoas procuram e os recursos que melhor possam atende-las (STEINER, 2017).  

Ainda segundo Steiner (2017), tanto os teóricos econômicos quanto os de 

negócios concordam quanto ao papel fundamental desempenhado pela gestão de 

informação na atual economia, mas não apenas isso; trata-se aqui da gestão das 

informações ‗necessárias‘ para realizar formas de articulação seja para encontrar um 

trabalho, um parceiro amoroso, um comprador, um vendedor, um lugar ideal para se 

hospedar, um melhor índice de aplicação financeira e etc.  

Atuando desta forma, empresas como o Airbnb podem estar, como 

mencionamos - através da triagem e seleção extração, análise e uso de dados  

algoritmicamente articulados - influenciando na forma como as pessoas percebem e 

vivenciam situações atuais e com isso as próprias representações coletivas
110

 via uma 

articulação digital de alocação „do recurso certo para a pessoa correta‟. Neste sentido 

é possível argumentar ainda que empresas como o Airbnb, põe em prática a construção 

de uma representação coletiva que subscreve-se a um alcance para além das fronteiras 

nacionais. Esta afirmativa fica evidenciada quando presenciamos os comentários de 

Porto Alegre seguindo um padrão semelhante aos de Coimbra e que remetem as 

categorias centrais, identificadas a partir dos dados, quais sejam: proximidade e 

segurança.   

No passado, dispositivos técnicos necessários para monitorar a enorme 

quantidade de dados necessários para implementar este tipo de gerenciamento não 

estavam disponíveis. Para Steiner (2017), hoje, o cenário é diferente e os dados 

realmente relevantes são dados altamente pessoais monitorados por algoritmos capazes 

de descobrir o uso ideal de recursos; graças às tecnologias tornou-se possível gerenciar 

eficientemente uma grande quantidade de dados dentro de uma grande população, a fim 

de obter um jogo bem alinhado entre indivíduos e recursos. É assim que o Airbnb 
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 Levando-se em consideração que os mercados não refletem apenas princípios econômicos, eles são 

construídos para promover certos padrões de comportamento (FITZMAURICE et al., 2018) 
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articula a relação entre hóspedes e anfitriões e é assim que se criam cenários que 

corroborem a um alinhamento prévio entre ofertantes e demandantes, isto é, fazendo-se 

matching entre eles diminui-se o potencial de existirem controvérsias. O que 

argumentamos, portanto, caminha para uma conclusão que esta alocação de recursos 

(previamente) feita pelo Airbnb gera uma dinâmica entre pares que congregam uma 

representação coletiva comum, e de certa forma, menos propensos a dinâmicas 

contraditórias.  

Retomando Boltanski e Chiapello (2009) que afirmam que o ―espírito do 

capitalismo‖ é uma construção coletiva que justifica o engajamento, nós adicionamos 

aqui um elemento que tem papel fundamental neste processo de homogeneização e 

padronização de pensamentos e condutas de determinados grupos, ou seja, na 

construção de representações coletivas atuais que é a influência de um sistema central 

que atua com base em algorítmicos. Um sistema central, porque o matching, de acordo 

com Steiner (2017), requer três elementos-chave: uma instituição específica localizada 

no centro do processo (neste caso o Airbnb), grupos específicos (neste caso, hóspedes e 

anfitriões) e, finalmente, um processo relacional para o envio de informações para o 

algoritmo localizado no centro da instituição.  

Em um aspecto geral, parte do que vemos em termos de respostas positivas e 

padronizadas no Airbnb, em uma aparente (ou artificial) coesão identitária é um 

processo construído 1) a partir de ideias generalizantes (como o de se fazer parte de uma 

comunidade e pela ideia do enriquecimento de bens desvalorizados) e 2) por meio de 

um tipo de microgerenciamento entre necessidade e recursos através de elaborados 

sistemas técnicos (algoritmos).  Sendo assim, nosso escrutínio sobre os dados conduz a 

pensar que o fato novo trazido por organizações virtuais globais talvez não seja apenas 

inserir no mercado produtos ―enriquecidos‖ (BOLTANSKI; ESQUERRE                             

2017) como faz o Airbnb ao tornar possível uma forma híbrida de hospedagem (que 

mescla dinheiro e intimidade). O fato novo talvez esteja mais na sua sagacidade 

mercadológica de produzir um modelo que leve a padronização de condutas a partir de 

matchings algorítmicos que alteram as bases da organização do próprio sistema 

socioeconômico (STEINER, 2017), o que poderia ser resumido esquematicamente da 

seguinte forma, a partir dos elementos já discutidos até aqui: 
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Figura 25 - Airbnb: de Bolstanki Chiapello e Esquerre à Steiner 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2018) 

Nota: Dados trabalhados a partir dos conceitos teóricos de Boltanski e Chiapello (2009), Boltanski e 

Esquerre (2017) e Steiner (2017) 
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6 Considerações Finais  

 

Em busca de respostas para a questão que norteia este trabalho, qual seja: de que 

forma organizações on-line como o Airbnb podem influenciar na construção de 

representações coletivas sobre os serviços que oferecem? Traçamos alguns caminhos 

analíticos. Eles se iniciam com a delimitação sobre o conceito de representações 

coletivas deste a sua origem, até o desenho de como seriam quando relacionadas a 

serviços de hospedagem. Tal abordagem foi realizada através de um paralelo histórico e 

pode ser sintetizada, conforme quadro comparativo a seguir. 

Figura 26 - Comparativo das representações sobre os serviços de hospedagem 

 
FONTE: Elaborado pela autora (2018) 

 

Partindo-se da injunção de que as representações coletivas, são ―coletivas‖ porque 

são o resultado das interações entre as pessoas, entendemos que as avaliações on-line de 

usuários do Airbnb - unidades de significado aqui investigadas através do método de 

Análise de Conteúdo - trazem informações que refletem sobre uma interação, e por isso 

podem ser vistas como dispositivos capazes de relevar estados mentais que irrompem 

em certas dinâmicas sociais.  

Tais percepções coletivas apoiam-se em fundamentos, e quanto a isso, entendemos 

as novas economias que ganharam força a partir do século XXI, como os possíveis 

constructos viabilizadores disso. Amparadas em percepções de compartilhamento, de 

uso versus posse e de crítica a modelos anteriores padronizados e menos inovadores. 

Estes modelos socioeconômicos, como o Airbnb, configuram-se e ganham forma 
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amparando-se em uma ideia de comunidade afetiva, trazem emoções à rigidez e 

padronização anterior. Ao fazer isso, conseguem agregar aos seus discursos 

institucionais perspectivas que remetam a fazer parte de um ambiente comunitário, entre 

elas, as narrativas relacionadas à proximidade e a segurança e estão relacionadas a um 

processo de adaptação do sistema capitalista às críticas do modelo industrial e ao 

processo de enriquecimento de produtos outrora desvalorizados (BOLTANSKI, 2009, 

2017) e, em última análise, que se unem por meio do matching algorítmico (STEINER, 

2017).  

A proximidade vinculada a elementos como a valorização da copresença e que 

aparece nas avaliações on-line através de escritos que valorizam a relação entre hóspede 

e o anfitrião mais do que o próprio lugar que é locado, aparecem tanto nas narrativas de 

Porto Alegre e Coimbra. Relaciona-se também a descritivos que demonstram o interesse 

em se estabelecer redes de conexões, isso verificado principalmente na cidade de Porto 

Alegre por motivos relacionados ao tipo de trânsito que existe nesta cidade, que é mais 

interno e de deslocamento do que o verificado em Coimbra. E, ainda ao que chamamos 

de evidências ao óbvio, visto que, a ideia âncora que sustentava as representações 

anteriores era consideravelmente pautada na qualidade de serviços e já as atuais 

encontram outro mote, agora relacionado à informalidade, a emoção e a pessoalidade
111

  

e, portanto, trazem consigo um nível de exigência diferente do que o que se teria em um 

hotel. Além disso, valorizar o óbvio surge como uma forma de se evitar críticas ou 

controvérsias abrindo espaço para escritos que tragam efetivamente um enaltecimento 

do lugar e também da pessoa do anfitrião
112

.  

Já em relação à segurança, isso é articulado dentro do Airbnb como um vetor 

chave para, primeiro, viabilizar que a intersecção entre dinheiro e intimidade 

(ZELIZER, 2010), isto é, possibilitar que venda de um espaço íntimo, o que poderia ser 

visto como um tabu, não seja um impeditivo ao seu modelo de negócios; segundo, 

auxiliar no desmantelamento do medo primordial em relação ao outro, ao estranho, ao 

desconhecido especialmente tratando-se de estar este a adentrar um ambiente doméstico 

e privado. Como argumentamos, estes são fatores fomentados pela lógica 

                                                 
111

 Em uma evidente crítica e adaptação ao capitalismo (BOLTANSKI, 2017) industrial, burocrático, frio 

e impessoal, logo sendo agora o seu oposto enquanto forma adaptativa contemporânea. A gramática na 

definição da hospedagem, que entra em cena neste momento histórico, agora é encorpada pela 

experiência, proximidade, valorização do estar próximo, de sentimentos de relação, cooperação e demais 

elementos discutidos ao longo desta pesquisa.   

 
112

 Que por sua vez liga-se ainda a discussão proposta na seção 5.2, sendo também resultado e sintoma do 

matching (STEINER, 2017). 
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organizacional do Airbnb e que passam a ser assimilados pelos seus participantes, 

influenciando-se assim as dinâmicas de interação entre eles, e consequentemente as 

representações coletivas válidas dentro deste meio.  

Destacamos, a partir de um diálogo com Boltanski e Chiapello (2009) e Boltanski 

e Esquerre (2017), que estas injunções são fruto de uma adaptação do sistema 

capitalista às críticas, neste caso, àquelas que foram feitas quanto às representações dos 

serviços de hospedagem anteriores que seguiam modelos padronizados, informais e 

pouco inovativos. A partir deste autor, discutimos também que, por meio de uma 

Economia do Enriquecimento, produtos que antes eram desvalorizados começam a ser, 

como se observa no próprio processo de abertura da casa para estranhos, somente passa 

a ser possível, na escala e dimensão atuais, através de um discurso que torne isso algo 

novo, cult e moderno.  

Por fim, adicionamos à nossa análise o conceito de matching algorítmico que 

altera os pilares da economia contemporânea, uma vez que inclui neste cenário um ator 

com um grau máximo de centralidade. Esta entidade central não apenas recolhe recursos 

que foram produzidos, mas concentra informações para que a troca entre os pares 

ocorra, de acordo com, uma articulada distribuição de preferências aumentando-se 

assim a possibilidade de intercâmbio positivo entre eles (STEINER, 2017).  

De fato, plataformas digitais como o Airbnb simplificam a questão de encontrar 

informações relevantes e canalizam clientes para que sejam feitos matchings entre eles.  

Contudo, plataformas digitais através do rastreamento das preferências dos usuários 

criam culturas algorítmicas e modos de comportamento digitalmente mediados 

(SEYFERT E ROBERGE, 2016). Tal linha argumentativa pode ser resumida, unindo-se 

os diálogos e os referenciais teóricos apresentados ao longo deste estudo, conforme 

esquema teórico a seguir.  

 

 

 



79 

 

Figura 27 - Identificando a influência do matching 

 
    FONTE: Elaborado pela autora (2018) 

Nota: Dados trabalhados a partir do conceito de matching de Steiner (2017) 

 

A partir disso, dois pontos podem ser entendidos como relevantes neste estudo. O 

primeiro é a proposta de se revisitar um conceito clássico durkheimiano sob um 

contexto muito diferente de sua formulação e para tanto, nos apoiamos no consenso  

existente em torno do seu importante lugar no pensamento sociológico. A opção de se 

partir de Émile Durkheim, pode ser resumida através de uma analogia do cotidiano que, 

mesmo não possuindo absolutamente nenhuma sofisticação argumentativa, não deixa de 

ser elucidativa. Assim: quando dirigimos um veículo existe, entre nós e o ambiente, dois 

elementos, um para-brisas e um retrovisor; sendo este último consideravelmente menor, 

assim é, porque ele nos serve como uma referência, ele revela por onde já se andou, ele 

não é o caminho em si. O percurso se faz andando, olhando o que está a nossa frente, o 

que surge, o que se mostra. De forma que o conceito durkheimiano que articulamos 

nesta pesquisa é substancialmente relevante para olharmos o momento atual, pois ele 

diz respeito ao fato de como os indivíduos, a partir de seu entendimento pessoal, 

constroem os engendramentos do social. Os tempos mudam, as percepções individuais e 

a forma de relação com o coletivo também. Se hoje vivenciamos um período de 

influência digital em nossas vidas isso impacta a forma como nos relacionamos e 

entender como isso se dá conduz ao outro elemento de pertinência desta investigação.  



80 

 

De forma que, o segundo ponto é inserir nesta discussão, a questão do matching 

algorítmico e sua influência na relação entre os sujeitos, através de mecanismos de 

regulação, controle e governança. Algoritmos fazem isso à medida que agem como 

vetores organizativos das avaliações dos usuários, classificando, pontuando e 

mensurando as que seguem as diretrizes consideradas adequadas neste meio (não trazem 

críticas, exaltam a relação, falam bem sobre anfitrião) e ao que parece, contribuem em 

direção a uma sociedade técnica, composta, cada vez mais, por sistemas de calibragem, 

conduzidos, como argumentamos, pela lógica do matching. Ao que parece, 

organizações on-line tornam-se espaços legítimos e simbólicos de articulação de estados 

mentais, e de certa forma, homogeneização de comportamentos. Em meio a tempos de 

aprofundamento das racionalidades econômicas, para além das fronteiras do sistema 

econômico (mercadorização, financeirização) novas formas de organização da vida 

ganham corpo influenciando na forma como nos relacionamos. Afirmamos que as 

relações de nosso tempo estão, em larga medida, sendo criadas e mediadas por 

plataformas digitais e estas trabalham substancialmente com algoritmos. À medida que 

somos avaliados e mensurados por sistemas técnicos, da mesma forma que passamos a 

valorizar tais sistemas em nosso cotidiano, isso surte efeitos em como nos vemos e em 

como vemos os outros e evidentemente as representações coletivas. 

Por fim, entre os limites desta pesquisa está justamente na investigação sobre 

como os algoritmos operam, visto que as inferências feitas aqui remetem a episódios 

que podem ser identificados enquanto possíveis influências. Não que um trabalho 

técnico de bits e bytes seja o meio de análise que estamos a sugerir, mas sim um 

escrutínio que caminharia muito mais quanto à própria formação de valor o que 

pareceria particularmente profícuo de ser observado sob uma ótica da Sociologia da 

Valoração e Avaliação (SVA), ou mesmo uma Sociologia das Moralidades. 

Ponderamos também que este estudo observa as avaliações relativas aos serviços de 

hospedagens sobre a perspectiva de locais no Airbnb em que há a interação entre 

hóspedes e anfitriões. De forma que os resultados obtidos podem não se aplicar a outros 

cenários de hospedagem, nem mesmo a outros tipos de avaliações on-line, visto a 

diversidade de possibilidades que hoje existem, voltadas para as mais variadas áreas das 

atividades humanas.  
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