
 

 

Sites de hospedagem movimentam a “economia da confiança”  

Tese discute os processos de vínculos sociais entre os usuários de sites de hospedagem, 

no Airbnb e Couchsurfing 
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A Tese “Economia da Confiança: sobre a construção dos vínculos sociais no 

Airbnb e no Couchsurfing”, de Ramon Bezerra Costa, foi defendida no Programa de Pós-

Graduação em Comunicação Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, em 2017. 

O estudo analisa os processos de construção dos vínculos sociais e de comunicação nas 

práticas que estão sendo chamada de “economia de confiança”. 

Ramon explica a economia de confiança como um processo de vinculação social 

que pressupõe três características: a dinâmica entre os pares, impulsionada pelas 

tecnologias digitais de comunicação; a construção da confiança entre desconhecidos; e a 

percepção sobre a abundância de recursos e não a escassez. O autor argumenta que essas 

práticas lembram as trocas e empréstimos comuns entre vizinhos, familiares e 

conhecidos. Mas agora elas acontecem entre estranhos. Dentro da nova dinâmica, espera-

se a confiança de alguém que nunca se viu, criando relações singulares situadas entre as 

transações comerciais e pessoais.  

Para fazer sua análise, o autor parte de três aspectos: a “dinâmica entre os pares” 

enquanto modo de funcionamento; a “confiança” como reguladora do processo; e a 

abundância como premissa. Suas análises são centradas em duas iniciativas da área da 

hospitalidade: o Couchsurfing e o Airbnb – sites que permitem receber e se hospedar na 

residência de desconhecidos, pagando ou não por isso. Como referências metodológicas, 

o autor usou o método da cartografia sistematizada a partir dos trabalhos de Gilles 

Deleuze e Felix Guattari. 

Ao final de seu estudo, Ramon tenta explicar como ocorrem os processos de 

vinculação social que constroem as práticas da economia da confiança. Para o autor, esses 

processos tratam da constituição de sujeitos e ocorrem em arranjos instáveis entre 

elementos de natureza diversas, que, por sua vez, podem ser percebidos nos três eixos 

propostos: dinâmica entre os pares, confiança e a abundância. Ao entrarem em 

funcionamento conjunto e independente, os três processos caracterizam a chamada 

economia de confiança.  

 


