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Recentemente, atentei-me à forma que o  Airbnb 
está lidando com um problema que coloca em 

risco as conquistas que teve nos últimos anos. Re-
cebi um e-mail do pessoal de lá pedindo ajuda. 
Não somente eu, mas todos que já usaram o ser-
viço também receberam. O e-mail começa assim: 
“Como um viajante que já se hospedou com um 
anfitrião, você sabe como a experiência é única 
e especial. Você também sabe que a maioria dos 
nossos anfitriões são  pessoas comuns que alugam 
as próprias casas para ter uma renda extra e pa-
gar suas contas. No momento, essa experiência 
está ameaçada. O procurador-geral de Nova York 
nos intimou a entregar dados de quase todos os 
anfitriões de Nova York. Estamos lutando contra 
essa intimação de todas as formas possíveis, po-
rém, leis mal elaboradas levam a determinações 
ainda piores. A menos que você ajude a mudar 
isso, talvez as leis nunca melhorem e a ameaça 
à nossa comunidade nova-iorquina persistirá…”.

Como você deve saber, o Airbnb é um serviço 
online que permite às pessoas alugarem seus la-

Geoprocessamento, mobile marketing, enga-
jamento, ativos intangíveis, videoatendimen-

to, conteúdo colaborativo e click to call. Calma, 
tem mais: links patrocinados. F-commerce, mo-
nitoramento de marca e marketing compliances. 
Ah, e agora tem o Big Data. Pensa que acabou? 
Não. Pode incluir na lista o storytelling. Os exe-
cutivos de marketing, tecnologia e comunicação 
dos dias de hoje fazem reuniões regularmente 
com suas equipes, clientes e fornecedores para 
discutir estratégias que passam, de alguma ma-
neira, por esse batalhão de modalidades e fer-
ramentas do novo marketing.

O que todo esse emaranhado de nomencla-
turas — boa parte em inglês — significa no fi-
nal das contas para as empresas? O que é per-
fumaria e o que gera valor e resultados? E como 
nós, profissionais de marketing e comunicação, 
transformamos essa barafunda toda em inteli-
gência de negócios?

Antes de aprofundar essa discussão, devo dizer 
que a provocação do início deste artigo foi lan-
çada por Romeo Busarello, diretor de ambien-
tes digitais da Tecnisa, em palestra dada à equi-
pe do Grupo IB. Professor do Insper, da ESPM e 
reconhecidamente um dos executivos mais ino-
vadores do mercado brasileiro, Busarello sabe, 
com leveza e bom humor, lançar fagulhas que 
nos fazem refletir sobre nossa postura diante das 
mudanças do mundo. E essa provocação atingiu 

res (ou parte deles) para viajantes. Hoje o serviço 
conta com mais de 300mil leitos ao redor do mun-
do e é reconhecido por oferecer uma experiência 
humana interessante, que contrasta com a frieza 
da maioria dos hotéis. Por essa e outras razões, 
o Airbnb conseguiu formar mais do que apenas 
uma carteira de clientes, e, sim, uma comunidade 
de pessoas que se identificam com seus valores.

Aí vem a questão: quando uma marca cons-
trói uma comunidade que entende, preza e go-
za dos mesmo valores, ganha aliados poderosos 
que a apoiam mesmo nas situações mais difíceis. 

No caso do Airbnb, esses aliados estão juntos 
com a marca lutando para alterar uma lei que 
foi escrita há mais de um século. Uma lei que 
foi criada com um objetivo nobre, mas que hoje 
não faz mais sentido. A lei é redigida com o ter-
mo “slumlord”, que faz referência a grandes loca-
dores de imóveis de baixa qualidade que se abs-
tinham de promover melhorias nos imóveis vi-
sando ao lucro em detrimento da qualidade de 
vida dos seus locatários e da consequente dete-

particularmente a mim, pois está em perfeita sin-
tonia com as questões que passam pela minha 
cabeça atualmente.

Essa inquietação pode ser explicada pelo fa-
to de que as transformações na sociedade e nos 
negócios, acelerada pela tecnologia digital, im-
põem uma revisão permanente de nossos pon-
tos de vista. Como bem alerta Busarello, do iní-
cio do século 20 até o final da Segunda Guerra 
Mundial, tudo mudava a cada 50 anos. Conforme 
os anos se passaram, o intervalo para as grandes 
transformações foi gradativamente encurtado: 
de 50 para 20 anos, depois dez, cinco e, depois 
de 2006, para dois anos! Em outras palavras, ou 
você antevê o próximo passo e se prepara para 
o que virá ou ficará para trás.

No caso da comunicação, o momento exige um 
olhar holístico. Isso significa ter a capacidade de, 
a partir de um diagnóstico preciso das necessi-
dades da empresa, conjugar as melhores ações e 
ferramentas dentro de uma estratégia mais am-
pla. Isso não quer dizer abraçar o mundo, prome-
ter fazer tudo e no fim não entregar nada direito.

Pelo contrário: é examinar as competências 
que você tem dentro de casa, potencializá-las, 
diversificá-las e embalá-las de modo que faça 
sentido como um pacote de serviços mais com-
pleto. E, quando não se têm ou não fizer sentido 
ter alguma disciplina dentro de casa, parcerias 
de negócios bem fundamentadas, que comple-

rioração social da vizinhança onde seus imó-
veis estavam. Ou seja, é uma lei desatualizada 
e a comunidade em torno do Airbnb considera 
que deve ser alterada para permitir ao o serviço 
 continuar existindo. Uma petição para alteração 
dessa lei já foi assinada por mais de 200 mil pes-
soas e a chance de que o senado americano dê 
atenção ao pedido é grande.

Se esse caso estivesse acontecendo com uma 
marca qualquer, ou seja, com uma marca que 
não tem valores compartilhados pela sua co-
munidade, haveria apenas o caminho de acei-
tar o cumprimento da lei. Mas, felizmente, exis-
tem marcas e pessoas que se posicionam para 
empurrar os limites e acelerar mudanças posi-
tivas. Isso porque sabemos que existem leis fa-
lhas e que, às vezes, a melhor forma de fazer a 
coisa certa e colher benefí-cios coletivos é en-
frentar as dificuldades de alterar os códigos ul-
trapassados que regem alguns assuntos. Afinal, 
o mundo está evoluindo rápido demais para ser 
regido por regras antiquadas.  

Há quem diga que petições online não levam 
a lugar nenhum, que não são nada mais do que 
ativismo de sofá. Besteira. A petição é um meca-
nismo importante da democracia evoluída ge-
rada pela internet, e tem o papel de permitir a 
participação das pessoas em forma de opinião. 
É um mecanismo de mobilização comunitária, 
que não se encerra nele mesmo, mas que serve 
para articular e incentivar ação.

Agora, vamos lá: por que isso importa  para 
você, publicitário? Porque, em um mundo 
 conectado em rede, ter capacidade de articular 
pessoas é uma das coisas mais desafiadoras da 
sua profissão.

mentem habilidades e interesses, são um bom 
caminho para atender o cliente e, assim, impul-
sionar negócios.

No fundo, estamos falando de inovação e in-
teligência em novas mídias aplicadas aos negó-
cios, algo que efetivamente gera valor. Se pensar-
mos de forma mais pragmática, significa também 
facilitar o dia a dia dos clientes. As companhias 
não querem mais ter de lidar com vários forne-
cedores ao mesmo tempo, o que representa um 
gasto elevado de tempo e energia, mas sim com 
um grupo de empresas que atue de forma alinha-
da, entenda o negócio e saiba desenvolver solu-
ções adequadas para cada situação. 

Nesse ambiente, conhecimento, conexão, cria-
tividade e competência são requisitos fundamen-
tais para vencer na era da inovação em massa. Na 
verdade, podemos inserir a essa lista um quinto 
“C”, de coragem. É uma palavra que nos relem-
bra a importância de vencer o medo do desco-
nhecido e da mudança (esse alerta, mais uma 
vez, devemos ao Busarello).

Sim, cautela é sempre saudável — os cases 
bem-sucedidos do mundo corporativo são sus-
tentados por uma gestão financeira responsá-
vel. Mas a boa governança pode e deve ser alia-
da da ousadia, da busca da inovação e da capa-
cidade de identificar novas oportunidades de 
negócios num cenário movediço e em constan-
te transformação.
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