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RESUMO

Salas VIP de aeroportos são ambientes concebidos com a finalidade de proporcionar
conforto a passageiros do transporte aéreo. O acesso seletivo e a sofisticação
presentes nesses locais geram uma atmosfera de distinção social percebida por
consumidores. A prática de atos desviantes para o acesso a Salas VIP é uma
realidade silenciosa e envolve significados relacionados aos conceitos de luxo,
experiência de consumo e mau comportamento. Compreender os burladores de
acesso a Salas VIP, sob a ótica de fundamentos teóricos, é o objetivo principal deste
estudo. Por meio de análises de entrevistas em profundidade com indivíduos que
declararam ter acessado esses locais de modo não-convencional, foi possível a
compreensão do fenômeno e o apontamento de possíveis consequências para as
empresas mantenedoras de Salas VIP em terminais aeroportuários.
Palavras-chave: Marketing. Comportamento do Consumidor. Misbehavior. Luxo.
Experiência do Consumidor.

ABSTRACT

VIP airport lounges are venues provided aiming to offer comfort to air travel
passengers. The exclusive access and outstanding sophistication in such places
evoke distinguishable social atmosphere clearly noticeable by consumers. The
practice of deviance to the access to VIP lounges is a silent reality and involves luxury,
consumer experience and misbehavior concepts. The aim of this research is to
understand the VIP lounge access trespassers through the optical of theoretical
foundations. Based on in-depth interview analysis with individuals who admitted
accessing such venues via non-conventional manners led to the understanding of such
phenomenon and the observation of possible consequences to the sponsoring
companies to VIP lounges at airport terminals.
Key-words: Marketing. Consumer behaviour. Misbehavior. Luxury. Consumer
Experience.
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INTRODUÇÃO

[Som de campainha] “LATAM, voo trêscinco-três-sete para Nova Iorque:
embarque imediato, portão vinte e sete”.
[Som de campainha] “LATAM, flight threefive-three-seven to New York: now
boarding, gate twenty seven”.

Ao ler o anúncio acima, mentalmente nos transportamos para um ambiente
com pessoas apressadas, carrinhos com malas circulando para todas as direções,
lojas, sinalizações bilíngues diversas e uma atmosfera de estresse com discreta
interação social.
Os aeroportos contemporâneos se agigantaram em todo o mundo em
comparação com os primeiros terminais da era da aviação civil. No entanto eles não
mantiveram a aura de glamour idealizada nas cenas românticas de filmes de
Hollywood entre as décadas de 1940 e 1960 (BARBOSA, 2017).
Figura 1 - Cena do filme Casablanca (1942).

Fonte: CASABLANCA. Direção de Michael Curtiz. Estados Unidos: Warner
Bros., 1942. Disponível em: <https://www.amazon.com/Casablanca-HumphreyBogart/dp/B001EBWING>. Acesso em: 17 abr. 2020.
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Figura 2 - Cena do filme That Touch of Mink (1962).

Fonte: THAT Touch of Mink. Direção de Delbert Mann. Estados Unidos:
Universal, 1962. Disponível em: <https://www.amazon.com/That-Touch-Mink-CaryGrant/dp/B007QJ8VBI>. Acesso em: 15 abr. 2020.

Figura 3 - Anúncio publicitário da extinta empresa aérea brasileira
Real Aerovias (1955).

Fonte: Blog Cultura Aeronáutica (2020).

Na década de 1970, devido ao crescimento vivenciado pela aviação civil nos
anos anteriores, uma inesperada demanda de consumidores foi em busca de
transporte rápido, por preços mais acessíveis. Os recém-lançados jatos Boeing 747
revolucionaram a indústria aérea mundial na época, com sua economia de
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combustível, conforto e larga capacidade de passageiros (YOUNG; WELLS, 2014). A
aviação se expandiu e a sua aura de glamour se projetou sobre a classe média
americana, que viajava ao som de piano de cauda dentro da aeronave (HADAWAY,
2013).
No Brasil, a aviação civil experimentou a mesma expansão e glamourização
na década de 1970. Os aeroportos foram ampliados, adquiriram as formas
arquitetônicas sisudas da era da ditadura militar (MUNIZ, 2017) e, apesar disso,
permaneceram como palcos do espetáculo glamouroso da aviação.
Inspirada nesse contexto histórico, a companhia aérea portuguesa TAP Transportes Aéreos Portugueses celebrou, ao longo dos anos de 2017 e 2018, o
cinquentenário da linha que ligava as cidades de Lisboa a Recife. Com uma ação
inusitada de marketing, a empresa surpreendeu os passageiros do voo que partia da
capital portuguesa à capital do Estado de Pernambuco. A aeronave utilizada no trajeto
foi pintada com o mesmo design gráfico estampado nos equipamentos da empresa
entre as décadas de 1950 e 1970. A tripulação recebeu os passageiros devidamente
trajada com uniformes originais da época. A viagem retrô contou ainda com refeições
de bordo inspiradas nos cardápios oferecidos naquele tempo (MUNIZ, 2017). O
saudosismo surge, assim, como elemento de resgate do espírito de sofisticação e
vanguarda que a aviação propagava na segunda metade do século XX.
O fascínio pela aviação, contudo, nasceu muito antes do “aerorromantismo”
propagado nas telas de cinema dos anos 1950 e 1960. Em 1939, já se pensava em
estratégias de marketing que agregassem especial valor à marca. Foi assim que a
companhia aérea norte-americana American Airlines criou o serviço exclusivo de
transporte de passageiros que embarcavam ou desembarcavam nos aeroportos de
Chicago, Detroit e Fort Worth, nos Estados Unidos. Segundo Bedwell (1999), a
empresa providenciou 14 luxuosas Limousines Cadillac e Packard negras de 5,2
metros de comprimento, com chauffeur devidamente uniformizado e com luvas
brancas, para esse serviço de transfer. Posteriormente, a empresa criou um título
honorífico batizado de Admirals para passageiros célebres e governantes que, de
algum modo, ajudaram a fortalecer a imagem da marca. Mais adiante, artistas de
Hollywood, orgulhosamente, receberam seus títulos. Era também o início da sigla em
idioma inglês “V.I.P.” (Very Important Person – “Pessoa Muito Importante”, em
tradução livre), que se tornou um adjetivo utilizado para qualificar pessoas influentes,
famosas, com elevado grau de relevância social e econômica, a quem é oferecido
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tratamento especial. A condecoração ofertada pela American Airlines rapidamente se
tornou símbolo de status e objeto de desejo para a alta sociedade americana. Logo, a
evolução dessas duas ações de marketing deu origem à primeira Sala VIP do mundo:
a Admirals Club, no aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque. O espaço foi preparado
para acolher, a princípio, os prestigiados Admirals que viajavam pela American
Airlines e precisavam relaxar entre escalas de voos.
As

Salas

VIP

contemporâneas

ostentam

diferenciais

de

serviços,

ambientações, comidas e bebidas servidas, conforto e ammenities. Chuveiros com
jatos fortes, Wi-Fi disponível, tomadas em todos os ambientes, poltronas e sofás
confortáveis não são mais novidades (PIVETTI, 2017). Já se encontram também
Salas VIP que possuem área externa com piscina e solarium, conforme o Blog Todos
a Bordo, do site Universo Online - UOL (2017).
Ao se descrever uma Sala VIP de aeroporto, é forçoso lembrar que se trata
de um ambiente ao mesmo tempo sofisticado e acolhedor. Um lugar projetado para
que alguns consumidores - beneficiados por empresas de cartões de crédito, assim
como passageiros que adquirem bilhetes aéreos em cabines business e primeira
classe - tenham acesso para usufruir momentos agradáveis e relaxantes entre seus
voos, assim como faziam os Admirals no passado.
Antes de se abordar a experiência de consumo nesses locais, é conveniente
pontuar que uma Sala VIP é, na realidade, um serviço premium e não de luxo.
Segundo Strehlau (2008):
Esse novo luxo é uma estratégia de negócios. São produtos premium,
acessíveis ao consumidor de classe econômica média, precificados no
topo da categoria com um diferencial em relação à oferta tradicional.
[...] A palavra luxo pode ser utilizada como um adjetivo para produtos
e serviços (por exemplo, férias luxuosas) como forma de impulsionar
o consumo. De modo semelhante, a raridade ou preço caro não é
suficiente para definir um bem de luxo, seja este um objeto, um ato ou
desempenho (serviço).

Não por acaso, Sala VIP, no idioma inglês, pode ser expressa como VIP
Lounge ou Premium Lounge.
Pelas lentes da experiência de consumo, os serviços e produtos
oferecidos em Salas VIP podem aguçar sentimentos, fantasias, despertar emoções,
proporcionar uma experiência de aventura e até a criação de uma identidade social
(LANIER JR.; RADER, 2015). Os achados de Han et al (2012) evidenciam que o visual
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e a atmosfera do ambiente, a comida e a bebida lá oferecidos influenciam a percepção
do consumidor das Salas VIP, promovem experiências e podem proporcionar especial
interesse pelo acesso.
Quando se associa o estudo da experiência do consumidor ao ambiente da
aviação civil, o glamour hollywoodiano abre espaço para uma característica
contemporânea desse serviço. Segundo Pine II e Gilmore (1998), as companhias
aéreas não oferecem experiências naturais para os consumidores. Caso naturalmente
oferecessem experiências a bordo, mais passageiros se interessariam em levar
produtos à venda no catálogo do Duty Free como souvenir desse momento especial.
Se, para muitos, a experiência encantadora de consumo não existe mais na aviação
(a bordo), a Sala VIP, por sua vez, ainda mantém a aura de glamour.
Em nome desse fascínio, consumidores podem cometer atos desviantes para
experienciar sensações ao usufruir, mesmo sem esse direito, de serviços desejados.
Uma pesquisa realizada pela agência de propaganda McCann-Erickson (SOLOMON,
2016) revelou, por exemplo, que 19% dos consumidores americanos já entraram
escondidos em salas de cinema para não pagar.
O embuste, substantivo utilizado para identificar um engodo ou um modo
astuto de enganar, tem sido uma chave de ouro para a abertura de portas de Salas
VIP a consumidores desviantes.
Objetivos da Pesquisa
O objetivo geral deste estudo é compreender o consumidor que burla as
regras para usufruir as Salas VIP nos aeroportos.
Os objetivos específicos são:
1.

compreender quais os significados da Sala VIP para quem burla as

normas de acesso;
2.

apurar quais as estratégias empregadas para burlar as regras e ter

acesso à Sala VIP;
3.

identificar os benefícios percebidos pelo consumidor ao usufruir a Sala

VIP de modo fraudulento.
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Justificativa do Estudo
A indústria de serviços luta contra um mal endêmico causado pelo
comportamento disfuncional de clientes. Em pesquisas realizadas pelo Autor, foi
localizado um blog norte-americano, intitulado Life Hacker1, que enumera dicas de
como entrar em Salas VIP de aeroportos, trapaceando as regras de aceitação
determinadas pelas empresas mantenedoras (SHAIN, 2014). O texto da publicação
orienta os interessados a: (a) solicitar delicadamente a um estranho que o aceite na
condição de acompanhante ao acessar a Sala VIP; (b) comprar uma passagem aérea
de categoria premium (com direito a cancelamento), apresentar o voucher eletrônico
no acesso à Sala VIP da companhia aérea e, ao entrar na Sala, cancelar a passagem.
A sociedade elabora códigos de conduta de acordo com os seus princípios
morais. No entanto, não existe alguém que quebre todas as regras, assim como não
há conformidade absoluta com o regramento social (GIDDENS; APPELBAUM;
DUNEIER, 2006). Regras, por serem consideradas corretas, geram expectativas
comportamentais (FULLERTON; PUNJ, 1997).
Espera-se que todos cumpram as normas que regularizam a sociedade. No
entanto, apesar das sanções previstas nos códigos de conduta, as violações
continuam a ocorrer. Situações como “faça”, “não faça”, “aceite”, “não aceite” são
interpretadas por ocasião da conveniência de cada um, mas a forma como as atitudes
criminosas são compreendidas pela sociedade interfere nas políticas de combate, e a
flexibilidade na interpretação do crime determina o grau de rigor na aplicação das
sanções (GIDDENS et al., 2006).
A prática de burlar regras para o acesso às Salas VIP, conforme evidenciada
no blog norte-americano, motivou a presente pesquisa científica com consumidores
brasileiros. Levantou-se a questão de como esse delito é compreendido por quem o
comete.
Em ambientes de aeroportos, particularmente, as condutas irregulares podem
provocar três efeitos negativos: (a) danos físicos e psicológicos em pessoas que
trabalham nos terminais aeroportuários; (b) efeito “dominó” em outros clientes

1

Life Hacker é um termo em língua inglesa utilizado para identificar pessoas que aplicam soluções nãoóbvias para solucionar problemas cotidianos.
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(repetição do padrão comportamental impróprio); e (c) danos financeiros diretos e
indiretos para as empresas ali instaladas (CHENG-HUA; HSIN-LI, 2012).
O estudo e a compreensão do que sentem os consumidores que agem de
modo obscuro possibilitam o combate ao fenômeno, mas é fundamental que
prestadores de serviços elaborem procedimentos e abordagens sistemáticas para
identificar comportamentos desviantes e minimizar seus impactos (GURSOY; CAI;
ANAYA, 2017).
A Sociologia aborda a questão do desvio e contribui para a compreensão dos
comportamentos fraudulentos do consumidor. O presente trabalho é amparado por
conceitos fundamentais descritos em teorias sociológicas do crime.
Implicações Gerenciais da Pesquisa
Um levantamento realizado em 2017 aponta que dos 20 maiores aeroportos
da América Latina, nove são brasileiros, dentre eles, o Aeroporto Internacional de
Guarulhos (GRU), em São Paulo, destaca-se em segundo lugar no ranking latino
americano, seguido do Aeroporto de Congonhas (CGH), também em São Paulo, em
quinto lugar, do Aeroporto Internacional de Brasília (BSB), no Distrito Federal, em
oitavo, e do Aeroporto Internacional Tom Jobim, também chamado Galeão (GIG), no
Rio de Janeiro, na nona posição (ANDRADE, 2018). Somando-se as Salas VIP
presentes nos quatro aeroportos aqui elencados, verifica-se que há 20 operações
entre lounges mantidos por empresas aéreas, bancos, cartões de crédito e serviços
independentes de Salas VIP2. Entre os anos de 2018 e 2019, esses quatro aeroportos
concentraram a média mensal de oito milhões e oitocentos mil passageiros, segundo
o Relatório de Conjuntura do Setor Aéreo de 2019. Se forem consideradas apenas as
Salas VIP do aeroporto de Guarulhos, mais de 80 mil consumidores frequentam esses
ambientes mensalmente (PIVETTI, 2017) em busca do atendimento premium
oferecido.

2

Informações obtidas nos websites dos aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Brasília e Galeão.
Disponíveis em: <https://www.gru.com.br>; <www.aeroportocongonhas.net>; <https://www.bsb.aero>;
<https://www.riogaleao.com>. Acessos em: 10 fev. 2020.
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Diante desses dados, há que se jogar luz sobre a má conduta silenciosa dos
consumidores que burlam o acesso às Salas VIP, fato que interfere na operação e na
real destinação dos benefícios oferecidos.
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1 REVISÃO DE LITERATURA
O levantamento teórico que sustentará o presente trabalho apresenta como
pilares três constructos, quais sejam: luxo, experiência de consumo e misbehavior.
O século XXI marca a ampliação do território de acesso do luxo. Produtos e
serviços antes destinados exclusivamente à “aristocracia” tornaram-se disponíveis
aos consumidores que possuem recursos financeiros suficientes para adquiri-los
(BERGHAUS; MÜLLER-STEWENS; REINECKE, 2018).
Valores emocionais e sociais estão relacionados aos bens e serviços
considerados caros, raros, sofisticados. A disposição de investir uma quantia elevada
para agradar a si mesmo reflete uma característica de hedonismo no consumidor de
luxo (DUBOIS; CZELLAR; LAURENT, 2005).
Thorstein Veblen (1973) e Michael Solomon (2016) somam teorias que
refletem o simbolismo presente no consumo do luxo. O primeiro afirma que as pessoas
necessitam expor o seu elevado status social quando ostentam bens de alto valor.
Complementarmente, Solomon cita a ocorrência do efeito bandwagon, que identifica
o comportamento do consumidor que replica hábitos de consumo de grupos sociais
aos quais pretende pertencer.
As teorias citadas reforçam o aspecto da experiência relacionada ao mercado
de luxo. Sonhos e fantasias, sejam de premiar-se com sensações em momentos
especiais, sejam de pertencer a grupos sociais distintos, são motivadores primários
das experiências de consumo. A partir do desejo de presentear-se com prazeres e da
aspiração de pertencer socialmente, surge uma característica percebida no
comportamento do consumidor de luxo: o consumo por impulso (D'ANGELO, 2018).
A impulsividade, o individualismo e a interpretação conveniente das fronteiras
morais na sociedade estimulam distorções comportamentais no consumo (RHODE,
2017). Assim, produtos e serviços considerados luxuosos ou premium são, muitas
vezes, acessados de modo fraudulento por parte dos consumidores.
1.1 Luxo
Strehlau (2008) afirma que o luxo é estudado multidisciplinarmente
(Marketing, História e Sociologia), em razão da própria complexidade do conceito.
Ainda segundo sua definição, a autora afirma que o luxo atinge dimensão política,
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quando os bens encarnam símbolos, refletem uma ordem social e hierarquizam o
consumo.
Para Bourdieu (2007), enquanto capital simbólico, o bem de luxo demonstra
a diferenciação nos ambientes em que é portado e gera a aceitação social da classe
de iguais características. De acordo com o autor, o gosto aproxima pessoas
interessadas nas coisas a que se associam. Status, portanto, “[...] é a posição na
sociedade atribuída a um indivíduo por outros e pode ser elevado, baixo ou mediano”
(STREHLAU, 2008).
O prestígio, por sua vez, deriva de uma avaliação positiva acerca do status
elevado de alguém. Lipovetsky (2007) sustenta que o pecado capital da inveja possui
um papel duplo sobre o consumo de bens e serviços de luxo. Tome-se, por exemplo,
a inveja que motiva os esnobes e os “novos-ricos” a competirem entre si por status
pelo consumo (como vizinhos que compram carros de luxo); e a inveja provocada nas
massas após o consumo particular e o gozo individual de consumir antes (consumo
hedonista). O consumo hedônico está ligado ao bem-estar proporcionado pelo bem
ou serviço. Segundo Strehlau (2008), este tipo de consumo não é racional, mas
envolve sentimentos, fantasia e prazer.
Experiências de luxo têm a característica do incomum (KIM, 2018), e o luxo e
a experiência de consumo seguem paralelamente.
1.2 Experiência de Consumo
Experimentar é receber uma oferta econômica que se distingue dos serviços,
tal qual os serviços se diferem dos bens. A experiência ocorre a partir do momento
em que a empresa utiliza o serviço como palco e o bem como adereço. Criam-se,
assim, experiências memoráveis, tal como ocorre na Disney World, onde duas
pessoas jamais poderão ter a mesma vivência devido às diferentes formas de sentir,
imaginar, emocionar-se, memorizar as experiências vividas no parque (PINE;
GILMORE, 1998). Os consumidores buscam provar sensações novas, se envolver em
novas experiências de consumo que permitam um gerenciamento das suas
identidades sociais permanentes, gerem enriquecimento cultural e tragam um sentido
novo para suas vidas (LANIER JR; RADER, 2015).
Belk (1989) sustenta que os consumidores consideram sacras uma variedade
de objetos, lugares e momentos valiosamente expressivos, o que os faz experienciar
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e celebrar sua conexão com a sociedade e consigo mesmos. Eles querem se
reinventar e assumir papéis sociais através de suas experiências de consumo (HOLT,
1995).
1.3 Misbehavior
No passado, comportamentos desviantes que atentavam contra a integridade
física ou moral de outros indivíduos eram uma preocupação exclusivamente dos
criminalistas, da polícia e do judiciário. Os pontos centrais da análise do desvio de
comportamento são a violação da regra e a sanção. O estudo sociológico do crime,
fora do âmbito do Direito, trouxe uma nova perspectiva à compreensão do
comportamento desviante (AMINE; GICQUEL, 2011).
Neste ponto, torna-se forçosa a diferenciação entre crime e desvio. Giddens
et al (2006) esclarecem que crime refere-se apenas à inconformidade da ação com a
lei, enquanto o desvio traz um vasto campo de interpretações sociais. Há
comportamentos considerados desviantes e que não são submetidos a leis.
A Sociologia oferece teorias que influenciam a abordagem do fenômeno do
desvio comportamental. Dentre os conceitos que fundamentam o estudo do crime,
destacam-se as Teorias Funcionalistas, Interacionistas (Teoria da Rotulagem), do
Conflito, das Janelas Quebradas e do Controle Social.
Figura 4 – Teorias da Sociologia do crime.

Fonte: Produção do Autor (2020).
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O Quadro 1, a seguir, apresenta resumidamente essas teorias.
Quadro 1 - Quadro conceitual sobre o crime, segundo a Sociologia.
Teoria
Teorias Funcionalistas

Conceito
Émile Durkheim aborda o desvio como produto da estrutura
social. O comportamento criminoso é tão normal quanto o
comportamento não criminoso. A atitude criminosa é uma reação
diante da pressão social a que o indivíduo é submetido.
Robert Merton defende a ideia de que o comportamento
criminoso é fruto do desajuste entre os objetivos culturais e os
meios lícitos de alcançá-los.
(VIANA, 2015)

Teorias Interacionistas

Há uma interação entre aqueles que são acusados de

(Teoria da Rotulagem)

envolvimento em transgressões (rotulados de desviantes) e os
que acusam (empreendedores morais).
(BECKER, 2008)

Teorias do Conflito

Grupos sociais antagônicos rivalizam na sociedade capitalista,
em contínua tentativa de sobreposição. O crime e o desvio
derivam das desequilibradas relações entre justiça social, poder
e política.
(GIDDENS et al., 2006)

Teoria das Janelas

A aparência de ordem e asseio na região é determinante para a

Quebradas

percepção de segurança entre os moradores da vizinhança.
(WILSON; KELLING, 1982)

Teorias do Controle Social

A Teoria do Controle Social considera a relação conflituosa entre
os impulsos que conduzem ao crime e os recursos disponíveis
para a prevenção.
(GIDDENS et al., 2006)

Fonte: Produção do autor (2020).

O comportamento desviante resulta de uma incompatibilidade em relação ao
que é normal e o que é esperado na sociedade. No mercado, a conduta de clientes
problemáticos pode incluir desvios como o atraso de pagamentos, quebra de regras,
repetidas ligações para o Call Center e comportamento agressivo. E uma abordagem
a um cliente problemático tende a ser um processo difícil e delicado, especialmente
quando os funcionários não conseguem distinguir um cliente abusivo de um

23
consumidor que simplesmente não sabia que estava agindo errado (HIBBERT;
PIACENTINI; HOGG, 2012).
Análises sobre desvios em programas sociais detectaram uma justificativa
comum entre as pessoas que cometeram o delito: “todo mundo faz isso”. Ou seja, o
efeito dominó causa danos incalculáveis aos cofres públicos e às empresas. A fraude
geralmente ocorre quando a motivação coincide com a oportunidade percebida, que
pode ser aproveitada quando há brechas no regulamento ou na lei (TUNLEY, 2011).
Baker, Magnini e Perdue (2012) apontam o comportamento oportunista de
consumidores desviantes, sendo o oportunismo a busca com dolo de um interesse
próprio, explorando oportunidades sem considerar as consequências e a ética.
O indivíduo possui sua própria percepção de certo e errado. Uma linha mental
o faz definir se a atitude é correta ou não, de acordo com o que percebe sobre sua
própria moral. A Teoria da Manutenção do Autoconceito afirma que o cidadão somente
cometerá um ato amoral caso a sua autoimagem não seja comprometida (DOOTSON
et al, 2017).
Ao analisar o universo da aviação civil, Morgan e Nickson (2001) apontam
que, dos anos 1970 em diante, com a popularização desse meio de transporte e o
acirramento da competição entre as empresas aéreas, criou-se um excesso de
programas de fidelidade e de regalias para clientes frequentes. Isso elevou a
expectativa sobre todos os serviços dessa cadeia. Como consequência, surgiu entre
os passageiros o que se chamou de “cultura da queixa”. Longas filas nos check-ins e
o rigor dos procedimentos de segurança em aeroportos, geram estresse e frustração.
Essas sensações podem induzir ao mau comportamento dos passageiros
(PACHANAWAN, 2019).
A busca de sensações positivas e de autoestima pode ser associada a desvios
no consumo de serviços relacionados à hospitalidade (DAUNT; HARRIS, 2011), como
as Salas VIP de aeroportos. A emoção de ser tratado como VIP e o desejo de
frequentar ambientes sofisticados pavimenta uma via dupla entre a experiência de
consumo de luxo e o comportamento desviante.

24
2 ABORDAGEM METODOLÓGICA
O presente estudo trata de um tema sensível e complexo acerca do
comportamento do consumidor. Pesquisas científicas que abordam desvios de
conduta enfrentam barreiras que envolvem o sentimento de vergonha social. Howard
Becker (2008) afirma que o temor por julgamentos e sanções faz o desviante manter
as suas experiências desviantes ocultas, o que dificulta a obtenção de relatos precisos
e completos acerca de suas experiências controversas.
A abordagem qualitativa torna-se, neste caso, um caminho metodológico
oportuno devido ao seu interesse em captar como as perspectivas individuais são
construídas. O contato estreito com as pessoas que estudamos pode garantir a ideal
compreensão de comportamentos sociais incomuns. “A pesquisa qualitativa tende a
se preocupar mais com palavras do que com números”, afirma Alan Bryman (2016).
Considera-se, neste cenário, a relação entre palavras ditas nas entrevistas e teorias
que fundamentam o estudo.
A partir da interpretação dos significados percebidos nos relatos dos
entrevistados, constrói-se uma compreensão da natureza do fenômeno social
(BRYMAN, 2016). Com base nessa ótica, a presente pesquisa adquire o formato
interpretacionista e construtivista.
2.1 Amostragem
Em razão da complexidade do tema proposto neste estudo e da consequente
dificuldade de acesso aos desviantes, foi utilizada a técnica de Amostra por
Conveniência. Trata-se de uma técnica não-probabilística de coleta de dados que
reúne pessoas prontamente disponíveis, não selecionadas a partir de critérios formais
(BRYMAN, 2016). Alan Bryman (2016) orienta que, do ponto de vista etnográfico, esse
tipo de amostra conta com um grupo heterogêneo e limitado de indivíduos que não
necessariamente representam a sociedade como um todo. Trata-se, especificamente,
de pessoas que estavam dispostas a compartilhar suas experiências de burlar o
acesso a Salas VIP.
A amostra aqui utilizada consiste em um grupo de 11 participantes. Dez foram
elencados por meio de buscas aleatórias e um decorreu da indicação de um contato
pessoal do Autor. Inicialmente, foram procurados grupos específicos de burladores de
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acesso a Salas VIP em redes sociais digitais3. Esse tipo de busca é indicado para o
contato com populações de difícil acesso, que possuem hábitos e comportamentos
especiais. No entanto, não foram localizadas redes que reúnam pessoas
declaradamente burladoras de regras para acesso a ambientes VIP, seja no
Facebook, seja no Instagram.
Recorreu-se, portanto, a outra estratégia para busca da amostra. O Autor
passou a publicar textos-convite para a pesquisa em suas contas pessoais no
Facebook e no Instagram, e em grupos com temas diversos no Facebook. A
linguagem coloquial utilizada nas mensagens foi proposital, com vistas à geração de
identidade e confiabilidade frente aos burladores.
Figura 5 - Publicação do texto-convite para pesquisa – Facebook.

Fonte: Acervo do Autor (2020).

3

Facebook e Instagram são populares redes sociais que disponibilizam meios de agrupamento entre
usuários com interesses comuns.
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Figura 6 - Publicação do texto-convite para pesquisa – Instagram.

Fonte: Acervo do Autor (2020).

As entrevistas ocorreram pessoalmente ou, devido a dificuldades de
locomoção, por videoconferências. Todos os áudios foram gravados com a devida
anuência dos participantes para posterior transcrição e análise. Foi fornecido aos
participantes, individual e nominalmente, um documento (Apêndice B) que expressa
o absoluto compromisso do Autor com o anonimato, o sigilo e a privacidade.
Cabe

pontuar

situações

que

envolveram

possíveis

respondentes

provenientes de grupos do Facebook. Um deles se dispôs a participar da entrevista,
desde que não fosse gravada. Neste caso, o contato foi descartado. Houve também
uma pessoa que se colocou à disposição para a entrevista, mas no momento de
proceder o agendamento da conversa, ela deixou de responder. Seu contato também
foi excluído. Por fim, uma pessoa condicionou sua participação ao prévio
conhecimento do suposto roteiro de questões da entrevista. Ao ter negada a sua
proposta, o sujeito também encerrou o contato.
Os grupos do Facebook nos quais o Autor se inseriu tratam basicamente dos
temas Viagens/Turismo e Aviação. São ambientes sociais digitais frequentados por
públicos diversificados, porém com interesses convergentes e alinhados ao tema de
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cada grupo. Constatado isso, cabe relatar a ocorrência de atitudes hostis por parte de
alguns participantes de grupos do Facebook, que reagiram negativamente ao textoconvite para a pesquisa publicado pelo Autor. Em determinado momento, foi insinuado
que o Autor estaria simulando esta pesquisa porque teria, ele próprio, intenções de
burlar regras para acessar Salas VIP. Dentre outras manifestações negativas, o Autor
foi desqualificado enquanto cientista em função do que foi compreendido como tema
impróprio de pesquisa de Mestrado. Essa inquisição em âmbito digital vivenciada pelo
Autor exemplifica o que Howard Becker (2008) expõe sobre os julgamentos a que o
pesquisador de atos desviantes é submetido:
É da natureza do fenômeno do desvio que qualquer pessoa encontre
dificuldade para estudar os dois lados do processo e captar
precisamente as perspectivas de ambas as classes de participantes,
infratores e impositores de regras (BECKER, 2008).
.
Figura 7 - Trechos de manifestações de hostilidades contra o Autor e o tema deste estudo
em grupo do Facebook.

Fonte: Acervo do Autor (2020).

Figura 8 - Manifestações de deboche contra o tema da presente pesquisa em grupo
do Facebook.
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Fonte: Acervo do Autor (2020).

Figura 9 - Manifestações de repúdio moral contra o ato de burlar e de deboche contra o
tema da presente pesquisa em grupo do Facebook.

Fonte: Acervo do Autor (2020).

Foi claramente solicitada a participação de pessoas que houvessem
vivenciado a experiência de burlar regras para acessar Salas VIP de aeroportos.
Entretanto, houve quem se manifestasse oferecendo-se para compartilhar
experiências não-convencionais em Salas de Embarque de aeroportos. Esses
indivíduos interpretaram o enunciado do convite - que falava de fraude no acesso a
Salas VIP – de modo paralelo. Associaram o conceito de “privilégio” às suas
experiências no processo de embarque em voos. Em razão dessa interpretação
inesperada e incomum, foram consideradas as suas participações na pesquisa.
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Destaca-se, também, a participação de um indivíduo que, durante a
entrevista, revelou que nunca tinha ido a uma Sala VIP, mas tinha interesse em burlar
o acesso. Ele relatou, com riqueza de detalhes, sua prática embusteira para entrar em
ambientes VIP de festas. Sua entrevista foi incluída no estudo em razão da conexão
clara que ele disse enxergar entre os ambientes que normalmente burla e as Salas
VIP de aeroportos, e de sua declarada disposição para acessar uma Sala VIP de modo
fraudulento.
Algumas questões foram programadas para integrar a entrevista (Apêndice
A). Essas perguntas, de modo geral, contextualizavam as experiências das pessoas
com viagens aéreas, em aeroportos e nas suas Salas VIP. No decorrer das
entrevistas, o entrevistador incluiu novas questões que se faziam pertinentes diante
dos relatos apresentados pelos participantes.
De acordo com Alan Bryman (2016), o modelo de Entrevista Semiestruturada
possibilita ao pesquisador a inclusão de questões que façam sentido no contexto
individual do relato coletado. Deste modo, uma entrevista pode alimentar outras com
insights surgidos ao longo das conversas.
2.2 Método de Análise
A Análise Fenomenológica de Interpretativa se baseia em uma leitura
profunda dos significados latentes presentes nas respostas e nas expressões dos
participantes. Pessoas são diferentes em seus modos de pensar e agir. Alan Bryman
(2016) aponta que o interpretativismo é uma alternativa de análise de dados baseada
no entendimento do significado subjetivo da ação social.
Foram, portanto, observados gestos, fisionomias, palavras e frases em cada
discurso. A análise interpretativista desses elementos permitiu a compreensão dos
distintos pontos de vista dos 11 entrevistados sobre os objetivos da presente
pesquisa.
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3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

As análises individuais encontram-se na ordem cronológica em que as
entrevistas foram realizadas. A amostra é composta por 11 indivíduos com idades que
vão de 23 a 71 anos, sendo três mulheres e oito homens.
O Quadro 2, a seguir, mostra a profissão que cada um exercia, a cidade onde
residia e o nível de renda que afirmou possuir no período em que cometeu os atos
desviantes relacionados a Salas VIP. O Quadro 3 revela dados acerca da realização
das entrevistas.
Optou-se por não incluir as iniciais dos nomes dos entrevistados nas análises,
em respeito ao compromisso de privacidade previamente firmado com todos. Nas
situações em que se fez necessário, foi incluído um nome fictício.
Quadro 2 - Perfil da Amostra.
Entrevistado

Idade na
data da
entrevista
(2020)

Gênero

Entrevistada 1

36 anos

Feminino

Entrevistado 2

30 anos

Masculino

Entrevistada 3

23 anos

Feminino

Entrevistado 4

35 anos

Masculino

Entrevistado 5

32 anos

Masculino

Entrevistado 6

71 anos

Masculino

Entrevistado 7

66 anos

Masculino

Entrevistado 8

29 anos

Masculino

Entrevistado 9

30 anos

Masculino

Entrevistado 10

31 anos

Masculino

Entrevistada 11

57 anos

Feminino

Fonte: Produção do Autor (2020).

Profissão
que exercia
(quando
burlou)
Fisioterapeuta

Cidade onde
residia
(quando
burlou)

Londrina-PR Brasil
Comerciante
Brasília-DF Brasil
Estudante
Brasília-DF Brasil
Representante Ribeirão
de Vendas
Preto-SP Brasil
Representante Campinas-SP
de Vendas
- Brasil
Bancário
Recife-PE Aposentado
Brasil
Bancário
Santa MariaRS - Brasil
Agente de
São PauloTurismo
SP - Brasil
Agente de
Curitiba-PR Aeroporto
Brasil
Engenheiro
Porto Portugal
Dona de Casa Vinhedo-SP Brasil

Nível de
renda
na época
Classe
média
Classe
alta
Classe
média
Classe
média
Classe
média
Classe
média
Classe
média
Classe
média
Classe
média
Classe
média
Classe
média
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Quadro 3 – Informações sobre as Entrevistas.
Entrevistado

Origem do Contato

Meio de Coleta da
Entrevista

Duração da
Entrevista

Entrevistada 1

Post na conta pessoal
do Autor (Instagram)

Entrevista presencial

33min05s

Entrevistado 2

Post na conta pessoal
do Autor (Instagram)

Entrevista presencial

43min25s

Entrevistada 3

Post na conta pessoal
do Autor (Instagram)

Entrevista presencial

41min50s

Entrevistado 4

Post na conta pessoal
do Autor (Instagram)

Entrevista presencial

51min57s

Entrevistado 5

Indicação pessoal

Aplicativo Skype

59min28s

Entrevistado 6

Grupo do Facebook

Aplicativo Skype

1h34min17s

Entrevistado 7

Grupo do Facebook

Aplicativo Skype

57min02s

Entrevistado 8

Grupo do Facebook

Aplicativo FaceTime

45min07s

Entrevistado 9

Grupo do Facebook

Aplicativo Skype

1h18min01s

Entrevistado 10

Grupo do Facebook

Aplicativo Skype

43min53s

Entrevistada 11

Grupo do Facebook

Aplicativo FaceTime

1h02min02s

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020).

3.1 Entrevista nº 1
O contato inicial deu-se por meio de post (Figura 6) veiculado pelo Autor em
perfil pessoal na rede social Instagram, que convidava para a participação na presente
pesquisa. A entrevistada respondeu via mensagem privada nessa rede social. Afirmou
que poderia contribuir com a pesquisa, pois teve uma experiência de entrada em Sala
VIP de modo não-convencional, utilizando um cartão de crédito inválido.
O cartão era adicional ao do seu esposo. A entrevistada utilizava
frequentemente este produto para ter acesso à Sala VIP mantida pelo banco dentro
do Aeroporto de Congonhas (SP). Após um tempo, seu marido deixou de ser cliente
da instituição bancária e cancelou o seu cartão de crédito, bem como o adicional
utilizado pela respondente. Inconformada com a situação de perder o acesso ao
benefício no aeroporto, ela decidiu tentar, na viagem seguinte, utilizar o cartão
cancelado para burlar a entrada da Sala VIP.
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Segundo ela, seu esposo solicitou esse cartão adicional para agradá-la. O
acesso à Sala VIP era seu objeto de desejo, pois dizia-se entediada por ter de esperar
para embarcar.
Eu achava muita perda de tempo. [...] O [aeroporto] que eu mais
frequentei foi Congonhas. E... eu achava que não tinha muita coisa
para fazer lá. E muitas vezes eu tinha que ir cedo para lá por conta do
trânsito de São Paulo, por conta das minhas atividades já terem
encerrado às vezes, por exemplo, na hora do almoço, mas meu voo
era às seis horas da tarde. [...] Eu não tinha onde ficar. Eu não ia pagar
uma diária. Então já tinha que ir para o aeroporto. Então, às vezes...
muitas vezes eu fiquei do meio-dia às seis da tarde no aeroporto. No
aeroporto de Congonhas! Já tinha feito tudo lá. Já tinha visto todas as
lojas, já tinha visto todas as lanchonetes, já tinha passado por tudo e
não tinha mais o que fazer. [...] Não era um ambiente que me
desagradava. Não era assim... “putz, odeio estar num aeroporto”. Não.
Nunca foi um sentimento assim. Mas, sim, pelo tempo ocioso de eu
estar lá. Então, às vezes, eu conseguia me programar para ler um livro,
já abrir o computador e já trabalhar um pouco... Mas sempre achei que
foi muita perda de tempo porque eu sou muito agitada, eu sempre fiz
muita coisa ao mesmo tempo. Então [por] estar no aeroporto eu me
sentia meio presa. Mas nunca foi um ambiente que me desagradou
(ENTREVISTADA 1, 2020).

Percebe-se um esforço da participante para enfatizar a sensação de tédio que
tinha no aeroporto; e como era de seu conhecimento que o assunto “Sala VIP” seria
abordado na entrevista, acredita-se que ela passou a construir uma justificativa - com
base nesse tédio - para o seu ato de burlar a entrada. Utiliza, inclusive, a figura do
esposo como idealizador da estratégia.
Justamente nessa época [...] Ele fez um cartão para mim. Ele falou
“vou fazer um cartão para você porque no Aeroporto de Congonhas
tem a Sala VIP do HSBC e você vai poder aproveitar, já que você vai
toda semana e fica horas no aeroporto, né?”. Então foi aí que eu
comecei a frequentar muito essa Sala VIP... do HSBC. O meu esposo
só fez o cartão para mim por causa da Sala VIP.
[...] Porque só ele tinha o cartão, eu não ia usar para nada aquele
cartão... Eu não ia usar a conta com ele, eu tinha o meu dinheiro... Ele
falou: “eu vou fazer o cartão para você porque tem a Sala Vip do HSBC
em Congonhas. Você vai aproveitar! Você está fazendo viagem toda
semana”. E eu falei: “Ai, mas será que vai dar certo? Será que não
precisa fazer um cadastro especial?” E ele falou: “Não! Eu falei com a
minha gerente e não. É só você ter o cartão e levar”. Olha pra ver como
a coisa foi direcionada para eu usar a Sala VIP! (ENTREVISTADA 1,
2020)

No entanto, quando solicitada a descrever o que via na Sala VIP e o que sentiu
em sua primeira experiência nesse local, a entrevistada evidencia a sua percepção de
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que se trata de um espaço confortável e de prestígio, frequentado por pessoas a quem
ela admira, com um nível social acima do seu, ao qual ela pretendia pertencer.
Destaca-se a sensação descrita pela respondente como “medinho de não dar
certo”. Neste ponto da entrevista, ela revela sua incerteza sobre a legalidade do seu
ato de utilizar um cartão adicional para acessar o benefício da Sala VIP.
Nossa!!! Eu amei! Eu amei! Eu falei: “nossa, gente!”.
No começo eu fiquei até com um medinho. Falei: “Nossa, que chato
se não der certo [entrar com o cartão adicional do marido]! A mulher
vai ver o meu cartão, eu vou ter que voltar pra trás, todo mundo é
chique aqui... e eu aqui... mal vestida, suada, estive em aula a manhã
inteira, andei de busão aqui em São Paulo... e eu vou chegar na Sala
VIP, esse negócio chique...”. A primeira sensação na verdade foi essa:
“Puxa, que lugar gostoso, mas eu falei: “Nossa, eu tô me sentindo
péssima! Tô suada, tô sem tomar banho... E achei que as pessoas lá
eram muito, assim, executivos, as mulheres de salto, de terninho, e eu
de tênis, moletom... Porque eu ia para São Paulo para passar o dia!
Teve muitas vezes que eu ia para São Paulo para passar o dia.
Chegava às cinco horas da manhã e ia embora no mesmo dia às seis
horas da tarde. Então, você imagina o meu estado. Péssimo! Mas... a
primeira vez eu, tipo assim, em nenhum momento eu me senti nem
um pouco rejeitada ou olhada de cima para baixo ou via essas pessoas
todas chiques, o ambiente meio chique, não sei o quê... “Nossa! Aqui
mesmo que eu vou ficar”, achei ótimo, maravilhoso!
[...] Lá tinha sofazinhos, tinha um banheiro legal e melhor do que o do
aeroporto, de forma geral. Era mais privativo, porque não era todo
mundo que frequentava, né? Tinha bebidas à vontade e coisinhas para
beliscar à vontade. Tinha amendoim, bolachinha, tudo em pacote mini,
assim... você podia pegar, individual. Tinha frutas... maçã, banana...
Tinha local para sentar, então, esses sofazinhos e umas mesinhas
para você colocar notebook, conectar na internet e trabalhar um
pouquinho. Revistas, televisão...
É... um ambiente gostoso, um lugar confortável, um lugar chique [...]
Sei lá, um privilégio pra mim estar lá. Usar aquele banheiro cheiroso,
aquelas coisas... tinha um monte de coisinha no banheiro, assim, que
podia usar: absorvente, fio dental... (ENTREVISTADA 1, 2020).

Sobre o ato desviante nessa experiência, a entrevistada demonstra entender
que teve acesso à Sala VIP sem o direito quando arriscou o uso do cartão inválido.
Ainda que orientada pelo esposo a solicitar que a recepcionista validasse sua entrada
com o cartão, ela decidiu agir por conta própria em sua estratégia de burlar.
Eu não era a correntista do HSBC. Ele me colocou como adicional
dele, ligada a ele... sei lá como é que funciona. Mas aí, eu fiquei um
tempo sem ir [para São Paulo]. Eu retornei para as minhas viagens no
final de março. Vamos colocar assim. E quando eu fui para viajar, o
meu marido falou assim: “Ah, eu não estou mais no HSBC, tá? Aquele
cartão não vale mais”. Eu falei: “Como assim?! Você tirou minha Sala
Vip?!” Ele: “Ah, não sei como é que você vai fazer, mas tenta entrar
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lá... Fala que você agora não é mais correntista, mas você sempre
frequentou”. Eu falei: “Como assim eu vou falar que agora eu não sou
mais correntista, mas porque eu sempre frequentei, a mulher vai
deixar eu entrar?!” Daí eu falei assim: “Sabe o que eu vou fazer? Eu
vou fazer de louca!” Porque assim, quase que ele não conseguiu me
avisar! Foi, tipo assim, nos 45 [minutos] do segundo tempo que ele me
avisou, tipo, “Ah, só lembrando que eu não sou mais do HSBC, tá?!”
Eu não lembro se nessa época já tinha acabado o HSBC, viu? Depois
vai ter que bater os dados... Eu não sei se ele saiu porque ele deixou
de ser correntista mesmo ou se foi bem na época da fusão lá entre os
bancos e, aí, o HSBC já ia deixar de existir... Foi um rolo assim.
[...] Mas quando eu cheguei no aeroporto, a Sala VIP ainda estava lá
e ainda estava escrito HSBC. E eu falei: “Quer saber? Eu vou me fazer
de louca. Faz de conta que eu não sei que ele não tem mais essa
conta, vou chegar como se nada tivesse acontecido.” E assim eu fiz!!!
Eu entrei do mesmo jeito que eu sempre fazia, eu entreguei o cartão
para ela [recepcionista da Sala VIP].
[...] Eu não sei o que que ela fazia! Ela pegava o meu cartão e conferia
os dados, essa era a rotina. E dessa vez eu entreguei o meu cartão e,
eu não sei se foi uma sorte muito grande. Acho que ela estava
conversando. Ela olhou o meu cartão: “Ah, tá bom!” Ela não fez
nenhuma digitação no computador. Tipo, ela olhou o meu cartão e me
devolveu imediatamente. E, normalmente, ela fazia alguma digitação
no computador. Não sei o que que ela fazia, porque eu nunca vi essa
tela. Mas nesse dia, ela pegou e... olhou... e ela conversando com a
colega dela... e me devolveu! “Ah, ok... Tudo bem, pode entrar.”
(ENTREVISTADA 1, 2020)

A primeira reação da entrevistada ao aviso do marido de que o cartão não
valia mais sugere o valor emocional que aquele objeto possuía para ela: “Como
assim?! Você tirou minha Sala Vip?!” (ENTREVISTADA 1, 2020). O cartão garantia à
entrevistada o acesso a um serviço com significado hedônico para ela.
Questionada sobre sua sensação imediata após burlar a regra e entrar, a
entrevistada revela novamente o prazer hedônico relacionado à sua experiência na
Sala VIP. Evidencia, também, que se submeteu ao ato desviante por autoindulgência.
Entende-se, através de suas palavras e gestos enfáticos, que a burladora se sentia
merecedora dos prazeres percebidos naquela Sala VIP.
Aí eu relaxei. Tipo... ufa! Passei [pela recepcionista], deu certo. Tá
bom, vou aproveitar isso aqui um pouquinho mais. Então, mas eu
desfrutei como se fosse a última vez. Falei: “Ah, deixa eu tomar tudo
quanto é suco, deixa eu comer tudo quanto é amendoinzinho, deixa
eu usar esse banheiro aqui, deixa eu sentar nesse sofá e colocar as
pernas pro ar... (ENTREVISTADA 1, 2020).

A burladora afirmou ter sofrido forte tensão ao fraudar a regra. No entanto,
considerava aquele delito apenas leve e compensador pelos benefícios envolvidos.
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Não demonstrou remorso nem constrangimento no momento seguinte à conquista do
objetivo de entrar na Sala VIP.
Resolvi enfrentar. Mas eu falei: “Ah, gente, o máximo que vai
acontecer é ela me falar “não, o seu cartão está vencido”, né? Tipo
assim, “você não é mais correntista do HSBC, você não vai poder
entrar.” E aí, eu ia virar as costas e tudo bem! Ok... [...] Não roubei
nada, eu não fiz nada. Mas eu estava nervosa! Estava nervosa e suava
frio. Mas depois que eu entrei, eu relaxei! Falei: “Ah, eu vou guardar o
meu cartão na bolsa, ela não vai pedir pra olhar de novo, e tchau!”
[...] Eu acho que o desfrute... o desfrute dos privilégios, a sensação foi
a mesma. “Puxa, que lugar gostoso...” e tal. Mas na última vez, como
eu falei, eu sabia que ia ser a última vez. Então, assim, acho que só
aproveitei um pouco melhor ou talvez uma sensação de “ah, puxa, que
pena... não vou ficar mais aqui”. Talvez isso. Mas a sensação de bemestar, essa foi a mesma. Assim, não sei se você está querendo saber,
assim, se eu consegui realmente relaxar. Isso aí, eu acho que
consegui relaxar (ENTREVISTADA 1, 2020).

Seu bem-estar ao usufruir o serviço nessas circunstâncias não significou
prazer em burlar. A respondente insistiu em afirmar que não repetiu o ato e que não
faria isso novamente, pois não se considera uma pessoa embusteira. Também
esclareceu que não comentou sua experiência de misbehavior com outras pessoas,
além do seu esposo.
Mas depois disso, eu não fiz mais isso. Foi a única vez!
[...] Eu não me gabo disso. Sabe, eu não me gabo. Tipo: “Nossa, deixa
eu te contar uma! Você acredita que eu entrei na Sala VIP do HSBC
com o cartão que não dava mais?” Nossa, não tem nada a ver comigo.
Eu não faço isso. Eu só contei para o meu marido porque, quando eu
cheguei, ele falou: “E aí, deu para você entrar?” Eu falei: “Ah, deu,
você acredita que ela nem conferiu direito?! E não sei o quê?” E ele:
“Ah, que bom! Então você vai continuar entrando...” Eu falei: “Não!
[Tsc! Tsc! Tsc!] Não vou fazer isso mais”. Ele: “Mas se não deu nada...”
Falei: “Ah, não, mas se um dia der, eu vou me sentir muito
constrangida. Não vou fazer mais isso”.
[...] E eu não estou querendo me fazer de santa aqui só por causa da
entrevista, tá? Sinceramente. Porque se eu estivesse me sentindo...
Se eu tivesse em algum momento sentido algum tipo de prazer nisso,
eu poderia abrir o jogo. Mas eu estou realmente sendo sincera que...
que eu fiquei muito constrangida e... enfim, não quis fazer mais isso
(ENTREVISTADA 1, 2020).
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Figura 10 – Entrevista 1.

Fonte: Produção do Autor (2020).

3.2 Entrevista nº 2
O entrevistado respondeu ao post (Figura 6), via mensagem privada,
oferecendo-se para participar da presente pesquisa. Afirmou, em entrevista, que
burlou a regra ao acessar uma Sala VIP de Brasília-DF por duas vezes.
Em ambas as ocasiões, ao passar pelo setor de check-in no Aeroporto
Internacional Juscelino Kubitschek (DF) para embarcar em voos domésticos, disse ter
enviado mensagens pelo celular para um amigo que trabalhava na Sala VIP mantida
por um cartão de crédito. Este funcionário, imediatamente, o teria convidado para
acessar a Sala sem custo, por amizade.
Eu conhecia uma pessoa que trabalhava lá e... ele deixava, ele
autorizava a minha entrada. Nada muito difícil, não.
Amizade, foi na amizade. [...] Eu cheguei lá, na verdade, eu mandei
uma mensagem para uma pessoa que trabalhava lá e perguntei:
“Vamos tomar um café?”. Uma dessas [vezes] que eu cheguei mais
cedo [no aeroporto] ou que o voo atrasou, agora não vou mais lembrar
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ao certo. Aí eu falei: “Vamos tomar um café?” E aí ele respondeu:
“Sobe aí”. Então eu falei: “Ah não sei, estou sem meu cartão”. E aí ele
falou: “Não! Vem aqui, que eu coloco você pra dentro”. E foi assim.
Foi ele que me convidou! (ENTREVISTADO 2, 2020).

Desperta o interesse o seu relato de que estaria sem o cartão de crédito em
suas viagens, especialmente por serem viagens de turismo.
Então, depende, eu gosto muito de ir pra São Paulo, Rio, é? Sempre
vou a Fortaleza, então, pelo menos uma vez no ano eu vou para o
Ceará. Mas, então assim, viagens mais curtas tipo final de semana eu
vou pra São Paulo ou Rio.
[Autor: Mas com qual objetivo você vai? Mais para comércio? Para
turismo?]
Mais para turismo... turismo, né? Porque, na verdade, eu tenho família
e casa lá no Ceará. Então acaba que eu vou para lá para rever amigos,
rever família. Mas São Paulo eu vou mesmo para ver amigos e
diversão. E Rio de Janeiro a mesma coisa (ENTREVISTADO 2, 2020).

A palavra “esquema”, no sentido de “arranjo” ou “jeitinho”, também chama a
atenção em sua resposta. Entende-se que houve uma intenção seguida de um plano
para acessar a Sala VIP: “Nesse mesmo esquema assim, eu já entrei duas vezes.
Nessa primeira e numa outra segunda vez” (ENTREVISTADO 2, 2020).
O respondente afirma permanecer o mínimo possível em aeroportos, por não
ter paciência para aguardar.
Eu não sou o tipo de pessoa que fica postergando o tempo em
aeroporto. Então assim, é rápido pra mim, porque não gosto de ficar
em aeroporto.
[...] Não tem o que se fazer lá, né? Basicamente é chegar; passar pelo
raio-X e ir lá pra como é o nome daquele negócio? Coisa de embarque,
né? Para ir para o seu portão. Eu não sou aquele que sou chamado
pelo interfone, tipo: “aí, fulano de tal, seu voo está saindo”. Mas,
geralmente, eu não vou para ficar muito tempo esperando
(ENTREVISTADO 2, 2020).

No entanto, no decorrer da entrevista, ele revela que costuma frequentar
ambientes nos aeroportos que, simbolicamente, representam distinção social, tais
como a chocolateria Kopenhagen (marca que citou) e a própria Sala VIP. Neste último,
utilizou-se do cenário para fotografar a experiência e postar em sua conta pessoal na
plataforma digital Instagram.
Por exemplo, agora eu viajei a Salvador, pro carnaval. Cheguei lá às
dez horas, então deu tempo de chegar e tomar um café. Lá tem
Kopenhagen, então fico mais tranquilo.
[Autor: Das outras vezes que esteve em Salas VIP, você chegou a
postar ou não?]
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A primeira vez sim, porque a gente estava celebrando. E [também]
nessa última vez que eu fui (ENTREVISTADO 2, 2020).

O entrevistado descreve a Sala VIP como um local destinado a pessoas que
detêm poder, seja econômico ou social. Segundo ele, trata-se de um local destinado
a consumidores bem-sucedidos, com elevado status social.
[Autor: Como é que você se sentiu quando soube que iria entrar em
uma sala VIP pela primeira vez?]
Ah... eu acho que a gente tem basicamente aquela sensação de “VIP”,
né? Tipo assim, talvez de poder, posso dizer? Tipo assim, que se
destaque em alguma coisa. Talvez mais ou menos nessa linha, assim.
Tipo, de se sentir privilegiado, alguma coisa do tipo.
[Autor: VIP, para você, o que significa?]
Importância! Brincadeira... “VIP” é uma coisa... é um status. Mas nada
com muita definição. [...] No sentido de destaque, é VIP. Que tá num
lugar de pessoas que... nem todo mundo tem acesso...
(ENTREVISTADO 2, 2020).

Ao ser chamado a definir o que sabe sobre status, o respondente revela sua
crença de que o esforço profissional e o mérito nas conquistas é que conduzem ao
nível social almejado.
Eu acho que, quando você pergunta o que é status pra mim é uma
posição que você está merecedora, você tem que estar lá por mérito
seu. Aí isso, sei lá, dependendo do status que a gente tá falando é
financeiro? Foi por meio de trabalho, se for um status de vitória ou
competição? Foi porque você ganhou de alguma forma, entendeu? É
isso (ENTREVISTADO 2, 2020).

Cruzando-se as respostas do entrevistado sobre a sensação de estar em uma
Sala VIP (poder) e sua concepção sobre status (merecimento), observa-se o
significado de “espaço para vitoriosos” que a Sala VIP possui para ele. Seu interesse
em estar presente entre esses vitoriosos, ainda que de modo fraudulento ou
oportunista, permite considerar a sua aspiração por pertencimento social.
A fotografia publicada no Instagram em sua experiência mais recente de
entrada não-convencional na Sala VIP reforça o indício de que o respondente possui
perfil aspiracional. Claramente dissimulado, ele utiliza os argumentos do tédio como
justificativa para postar sua imagem no local, e do conforto extra para permanecer na
Sala VIP naquela ocasião.
Tá meu pezinho lá [na fotografia publicada no Instagram]!
[...] Postei. Da segunda vez, eu postei porque ficou um tempo e acabou
que não tinha nada para fazer. Ele [amigo que trabalhava na Sala VIP]
foi embora e eu pensei: “Ai meu Deus, e agora?” Aí eu postei que
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estava lá. Estava sentado naquelas poltronas mais confortáveis que
da sala de embarque, do que as dos portões de embarque
(ENTREVISTADO 2, 2020).
Figura 11 - Fotografia na Sala VIP publicada no Instagram pelo Entrevistado 2.

Fonte: Acervo do Entrevistado 2 (2020).

Apesar de admitir ter burlado a regra, o entrevistado demonstra cautela e fuga
do rótulo negativo, ao dizer que não praticaria outras modalidades de entrar
ilegalmente em Salas VIP. Nesse momento, ele procura desqualificar o significado de
“espaço para vitoriosos” que ele próprio construiu sobre esses ambientes.
[...] Não faz muito o meu estilo, não faz a minha personalidade, não
teria o porquê eu estar lá dentro. Tanto é que pra mim se você
perguntar se eu tiver uma... uma pergunta desse tipo: “do que eu acho
desse negócio de Sala VIP?” Pra mim é muito indiferente. Assim, é
lógico, é um lugar que você fica mais confortável de estar e não sei o
quê, mas para mim não faz muita diferença. Como eu não sou de ficar
postergando em aeroporto, pra mim não difere. Uma coisa muito
rápida ficar em aeroporto (ENTREVISTADO 2, 2020).

Observa-se, ainda, sua postura de complacência com o próprio ato. Ele afirma
acreditar que seu único desvio, em ambas as ocasiões, foi não “portar” o cartão de
crédito que lhe garantiria acesso genuíno à Sala VIP.
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É porque, no meu sentido, assim, no meu caso de estar burlando a
regra, eu não estava com meu cartão, mas eu tinha o meu cartão,
entendeu? Para mim, na minha concepção, era mais de boa. Mas eu
sei que, assim, se você não está com seu cartão ali presente, o
material ali, você não entra, né? Então, como eu tenho esse meu
amigo e ele favoreceu isso de eu poder passar, na minha cabeça é
mais tranquilo, não é tão errado, eu não estou sendo errado.
[Autor: Mas, mesmo assim, você acha que é burlar uma regra?]
Com certeza, porque se pra entrar, você precisa do cartão... como é
que se fala? Cartão, material ali, você tem que ter pra entrar. Então,
eu não tinha. [...] Eu não tive nenhum [gaguejou] baque não, pra mim
foi rápido. Ah, você burlou... Assume? Assumo! Entrei errado, mas
nada demais... (ENTREVISTADO 2, 2020).

Cabe destacar um exemplo citado pelo respondente acerca dos benefícios
que recebe por ser cliente do cartão “Mastercard Black”.
[...] Dava direito a várias coisas, por exemplo: uma vez eu já peguei
um... como é que eu posso falar? Um sunset, não? Uma tarde no
[hotel] Fasano, no Rio de Janeiro, por causa do cartão, que você
ganha esse direito. Você liga lá no cartão e ele pergunta se você quer
um sunset no Fasano.
[Autor: É como se fosse um day use?
Pronto! Um day use, aí eu fui justamente por causa do cartão!
[Autor: E você achou que essa oportunidade do day use no Fasano
tem alguma semelhança com a Sala VIP?]
Sim, total! Porque são privilégios que você tem. Porque você adquiriu
aquele cartão e paga por ele. E já que você está pagando, você tem
que usar (ENTREVISTADO 2, 2020).

O entrevistado compara uma experiência vivenciada num hotel de luxo,
proporcionada pelo cartão de crédito, à oportunidade de frequentar Salas VIP de
aeroportos. Indica, com isso, que considera esse benefício um privilégio. Demonstra,
até mesmo, considerar a obrigação de usufruir desses benefícios que, ao que indica,
propiciam a importante inserção na camada social que lhe convém.
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Figura 12– Entrevista 2.

Fonte: Produção do Autor (2020).

3.3 Entrevista nº 3
A entrevistada respondeu ao post (Figura 6), via mensagem privada,
oferecendo-se para participar da presente pesquisa. Sua única experiência de acesso
a uma Sala VIP ocorreu de modo não-convencional, no Aeroporto Internacional de
Guarulhos (SP).
A respondente afirmou que estava acompanhada de um casal de amigos, em
uma viagem de passeio com destino a Buenos Aires, Argentina. Apenas o casal
possuía o cartão de crédito que permitiria acesso individual à Sala. A entrevistada não
era cliente do referido cartão. Teria, então, se aproveitado de uma situação
constrangedora na recepção (ao ser informada de que não poderia ter acesso como
acompanhante) para comover a recepcionista e ganhar a permissão para entrar.
Eu acho que, pra mim, eu meio que... não consegui entrar
naturalmente. Porque eu estava com dois amigos, que tinham acesso
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à Sala VIP e eu não. E para entrar, eu precisava pagar um valor, só
que no momento eu não queria pagar. Aí eu fiquei meio assim... vou
ou não vou... naquela indecisão, porque como eu estava viajando para
fora, eu não queria gastar o dinheiro que eu tinha [risos].... para ficar
em uma sala... para ficar duas horas em uma sala, só para comer,
beber. E, do nada, a recepcionista, acho que sentiu pena de mim, não
sei [risos]... e deu, tipo, um voucher livre, ou seja, ela deixou eu [sic]
entrar de graça, sem pagar nada (ENTREVISTADA 3, 2020).

Foi solicitado que a participante opinasse sobre as pessoas que frequentam
aeroportos e Salas VIP. Percebe-se, através do modo como se expressa e da forma
como descreve essas pessoas, que aeroportos representam a sensação de conquista
pessoal, e Salas VIP simbolizam poder e elevado status social.
Aeroporto é um lugar que as pessoas podem realizar algo. Tipo... ir
viajar pela primeira vez de avião, ou viajar para fora. Acho que seria
algo que é uma porta para você realizar alguma coisa. Acho que é isso
que remete para mim... Aeroporto... É... conquistar algo, é ter lazer,
acho que seria mais ou menos isso.
[Sala VIP] significa... Alto poder. Porque não é todo mundo que
consegue entrar em uma Sala Vip. Acho que uma Sala Vip, para mim,
só quem pode entrar é pessoa de alto nível, pessoa de alta classe,
que tem cartão “Black”, que anda de “executiva”, acho que para mim
seria isso. [...] Pessoas que, tipo, é [sic]... individualistas. Que estão lá
só para desfrutarem de algo que podem e pronto. Então, é um
ambiente bom, porque tem bebida e comida à vontade, é um ambiente
em que você pode descansar à vontade, então é algo bom. Mas não
é todo mundo que pode (ENTREVISTADA 3, 2020).

Convidada a explanar sobre o seu conceito de “alto poder”, a respondente
reforça seu entendimento de que somente as pessoas de elevada renda e socialmente
poderosas têm o privilégio de desfrutar das Salas VIP nos aeroportos.
Poder, para mim, posso dar um exemplo de uma pessoa que, pra mim,
tem o poder? Tipo... que pode estar ali? Seria tipo um ministro. Um
ministro tem o poder de uma pessoa de classe média e até alta. Tipo,
um presidente da república... Então, poder pra mim são pessoas que
têm um alto padrão de vida, até de conhecimento e que estão...
desfrutando... de algo que têm acesso fácil. Que não precisa de tanta
burocracia para conseguirem (ENTREVISTADA 3, 2020).

A participante classifica o casal que a acompanhava na viagem como altarenda. Segundo revelou, foi a esposa que sugeriu a ida dos três à Sala VIP. Observase, na forma como ela expõe os hábitos de consumo do casal, uma tentativa de
justificar sua ida à Sala VIP.
Eles [o casal de amigos] gostam de... tipo, de coisa boa. Gostam
sempre de estar viajando para fora, gostam de... de ir para a balada e

43
de coisa cara, sabe? O estilo de vida deles é assim. Eles querem
sempre crescer e mostrar o alto nível deles.
Os dois têm o cartão. E eles gostam muito de usufruir [de] coisas boas.
Tipo, para eles acho que... dinheiro, riqueza é tudo para eles.
E por causa deles que eu fui para a Sala VIP.
Ela [a esposa] dá importância para isso. Aí partiu... partiu dela [a ideia]
para irmos para a Sala VIP (ENTREVISTADA 3, 2020).

A respondente elaborou seu conceito acerca da Sala VIP com base no que
entende por serviços e produtos de luxo, aos quais demonstra possuir limitado acesso
em razão de sua renda mediana. Ao elencar os benefícios percebidos na experiência
de entrar na Sala, ainda que de modo não-convencional, chama a atenção sua
satisfação com o acesso a alimentos e bebidas de alto valor.
Eu sou uma pessoa de classe média, então eu tive direito a beber
champanhe, a beber vinho, a beber coisas caras, a comer coisas
caras. Então eu [gaguejou] usufruí [de] algo que não poderia pagar,
mas acabei usufruindo [de] coisas boas.
Eu me senti acanhada, porque eu não conhecia. Então, logo na
recepção você já vê que é algo chique, e você se sente acanhado
(ENTREVISTADA 3, 2020).

Ela admite que agiu de modo improvisado para driblar a exigência de acesso
à Sala. No entanto, busca utilizar termos que minimizem a interpretação negativa do
ato de burlar.
Eu não cheguei a “burlar” as regras. Mas, quando uma pessoa entra
de graça em um lugar que é pago, tipo, você não está burlando, mas
está entrando de graça. Então é meio que “estar passando um pano
ali” em algo que você precisa ter uma justificativa para estar ali. Então,
acho que poderia ajudar na pesquisa. Entendeu? (ENTREVISTADA 3,
2020).

Seu método de esquivar-se da regra para a entrada ficou subentendido. A
chantagem emocional figurou, no contexto narrado, como sua estratégia. Ao narrar os
fatos, permitiu a compreensão de que simulou uma cena de vitimização diante da
recepcionista, com o intuito de comovê-la e alcançar seu objetivo de acessar a Sala.
Cabe ressaltar que a respondente aparenta ser portadora de deficiência de estatura
física.
[Autor: Mas você queria que ela se sensibilizasse... Ou não?]
Hum... Querendo ou não, a gente acaba desejando isso. Então, é algo
que a gente pode não querer, mas transparece outra coisa... [risos].
Tipo, só pelo fato de mudar o rosto, mudar a cara, assim, acho que
acaba transparecendo outra coisa, de como se eu estivesse querendo
isso.
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[Autor: E aí você acha que deixou transparecer alguma emoção?]
Sim. Na hora eu deixei transparecer [risos]. Porque a gente acaba
ficando triste, porque eu... o amigo tem direito, mas você não?! E aí o
amigo entra e você fica do lado de fora?! Aí você fica... meio que fica
assim, é... fazendo com que a pessoa sinta pena, porque você não
pode estar ali com quem você gosta... E ia separar, ia me separar [dos
amigos]. Eu iria ficar sozinha no aeroporto. Então na hora a gente
acaba ficando triste, acanhado, aí a pessoa acaba sentindo pena...
[...] Eu e meus amigos meio que ficamos conversando entre nós,
falando que eu não tinha dinheiro... e etc... é... meio que... Eu acho
que meio que eu fiz algo para que ela [recepcionista] sentisse pena...
[Autor: Você fez algo para que ela sentisse pena?]
É... falando que eu não tinha dinheiro, que não tinha como eu entrar...
que estava caro... (ENTREVISTADA 3, 2020).

A experiência foi publicada em sua conta pessoal na rede social Instagram.
Segundo a entrevistada, a fotografia veiculada continha uma composição entre
elementos comumente presentes em Salas VIP e viagens aéreas. Simbolicamente, a
oportunidade de postar essa imagem pode ter significado uma conquista de status
social.
Não escrevi nada. Só pela localização eu acho que já queria dizer
alguma coisa. [Na fotografia] Tinha o vinho, que era um vinho branco,
aí junto com o vinho estava o meu passaporte e a passagem para
Buenos Aires.
Eu acho que algumas pessoas chegaram a comentar. Tipo: “ai,
chique...”, me chamando de rica... Tipo essas coisas
(ENTREVISTADA 3, 2020).

Em suas palavras há sinais de que não se arrepende do ato desviante.
Entende-se que ela considera a sua ação de baixo risco, ou seja, um pequeno delito
que não a afetaria juridicamente. Sendo assim, demonstra latente interesse para
burlar a entrada na Sala VIP em outra oportunidade.
Eu acho que, sozinha, eu não tentaria. Mas se eu estivesse com
alguém que tivesse acesso à Sala, eu tentaria novamente. Porque não
custa nada tentar [risos]! É como todo mundo fala: “o não você já tem!”.
Mas você tem que tentar. Então, se eu estivesse com alguém que
tivesse acesso, eu tentaria, mas sozinha não. Eu não sou tão... Cara
dura assim. Você... entendeu...? É isso... Eu acho que eu não tentaria,
por causa da minha pessoa, tipo eu não teria coragem de burlar uma
regra mais alta... Que pudesse... que pudesse me afetar. Afetar, tipo,
juridicamente... Eu não tentaria (ENTREVISTADA 3, 2020).
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Figura 13 – Entrevista 3.

Fonte: Produção do Autor (2020).

3.4 Entrevista nº 4
O participante entrou em contato de modo privativo com o Autor após
visualizar a publicação (Figura 5) na rede social Facebook. Ofereceu-se para
participar da presente pesquisa e colaborou para o agendamento da entrevista
pessoal, que ocorreu em uma panificadora na cidade de São Paulo.
Trata-se de um experiente praticante de embustes na entrada de Salas VIP
em aeroportos. Seus relatos contam diversas oportunidades ocorridas em Salas dos
aeroportos internacionais de Guarulhos (SP), Congonhas (SP) e de Lima, no Peru.
Estava passando na frente [da Sala VIP] e vi a oportunidade de furar
a entrada.
Na ocasião eu estava de mochila só, e [burlei] algumas vezes, né?
Mas eu já fui barrado também. De entrar sem olhar pra nada,
simplesmente entrar. Em Guarulhos, por exemplo, na sala de uma
companhia aérea, na hora que você entra tem um balcão no lado
direito. A porta é automática. Eu entrei e aí eu já estava lá dentro. Aí a
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pessoa não tinha como saber se já estava ou se já tinha entrado. Entrei
de boa, como se eu estivesse voltando. Já usei como se eu tivesse
saído para falar com uma amiga e estivesse voltando. Porque a
pessoa não quer... um atendente, ele não quer incomodar a pessoa,
mas já fui barrado dessa forma (ENTREVISTADO 4, 2020).

Para alcançar o objetivo de acessar as Salas, ele utiliza uma estratégia para
confundir os funcionários de recepção. Além disso, procura aparentar autoconfiança
para agregar veracidade à cena.
Você repara [...] se os recepcionistas perceberam que você estava
entrando ou se não olharam, simplesmente. As duas coisas já
aconteceram, de cumprimentar, de às vezes a pessoa olhar pro seu
olho... Você dizer que foi falar com uma amiga e já está voltando. E a
pessoa ali não sabe se eu estava ali faz tempo. Mais uma questão de
segurança, de entrar seguro! (ENTREVISTADO 4, 2020).

Outra tática por ele utilizada foi a de se aproveitar de uma situação de falha
do software de identificação de cliente. Na ocasião, ele afirma que era assinante de
um cartão chamado Priority Pass, que oferece acesso a Salas VIP. O entrevistado
contou que tinha ciência de que estava com a mensalidade em atraso. Por isso,
praticou o embuste para entrar na Sala.
No Peru, eu já tinha o card, só que não estava pagando a anuidade. E
aí eu abri o aplicativo, tem um QR Code no celular que não estava
passando. O sistema também não estava muito bom lá. As duas
coisas ajudaram, eu peguei e entrei. [...] Eu não falei nada, estava com
problema no sistema e tal... e aí a pessoa [recepcionista] deixou entrar
(ENTREVISTADO 4, 2020).

Uma terceira forma de burlar, novamente utilizando-se de um comportamento
dissimulado, foi relatada por ele.
Outro momento fácil de entrar, também, é quando tem uma grande
chegada, por exemplo: chegou um voo grande que vai fazer escala porque no Peru tem muita escala pros Estados Unidos, Los Angeles.
E aí, tem um volume grande de entrada de passageiros na sala VIP.
E aí, junta fila pra entrar e aí passa reto. Você passa por trás da fila,
no lado oposto do balcão.
[...] Não precisa nem fingir, você simplesmente passa. Enquanto tem
um monte de gente fazendo check-in na Sala VIP (ENTREVISTADO
4, 2020).

Quando provocado a revelar suas percepções acerca de aeroportos e Salas
VIP, o respondente mostra-se alguém ambicioso. Nota-se, em seu discurso, a
utilização de palavras como dinheiro, trabalho, sucesso, prosperidade, riqueza, sonho,
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crescimento, realização e empoderamento. Os ambientes relacionados à aviação
parecem lhe agradar. Simbolizam, para ele, um caminho necessário e agradável para
a conquista do enriquecimento e da elevação de seu status social.
Eu gosto muito de viajar. Então o aeroporto, mesmo que a trabalho,
me remete essa noção de viagem. Eu estava brincando com a minha
esposa semana passada, eu falei que essa rotina de viajar
constantemente, a gente se sente bem, sabe? Meio que empodera a
gente. Uma espécie de empoderamento, como vou te explicar, cara?...
Eu sou muito sonhador, então parece que eu estou me aproximando
do objetivo de vida, entendeu? Parece que está mais próximo e isso
me deixa mais confiante, pra crescer mais, prosperar mais, parece que
é um novo degrau que proporciona isso, essa visão mais próxima.
[...] Dentro do meu trabalho, essas viagens... estar em um aeroporto
remete crescimento. Então todas as viagens que eu tenho feito é [sic]
para crescer o meu negócio. Então eu sinto dessa forma, isso recente.
Até em outras experiências. Eu ia muito ao Peru, dois anos atrás,
também era nessa questão de negócios. E aí, tanto que essas viagens
para o Peru me formaram hoje quem eu sou e ainda estou me
desenvolvendo. Me traz isso. Assim... sozinho é isso! Com família é
uma sensação de sonho se realizando. Você sai com família a maioria
– 99% [das vezes] - é a lazer, me traz realização. Eu gosto muito de
viajar (ENTREVISTADO 4, 2020).

Sem demonstrar constrangimento, o respondente afirma que se esforça para
estar em ambientes que as pessoas que considera ricas e poderosas possivelmente
frequentam. Revela admiração por esses indivíduos e acentuada necessidade de
pertencer a esse grupo social. Neste sentido, notadamente, as Salas VIP de
aeroportos enquadram-se em seu rol de locais de interesse.
Há um tempo atrás [sic] eu tinha crenças, em relação a dinheiro,
prosperidade, sabe? Muita gente tem isso, né? Que pensa que
dinheiro é sujo... Hoje eu gosto de admirar pessoas ricas. Às vezes eu
vejo uma Rimowa por exemplo, tipo uma mala de dois mil euros. E aí
eu vejo e penso: “isso aí é uma pessoa próspera”, entendeu?
É igual ver Porsche na rua. Outro dia, eu estava no aeroporto... eu
gosto de pessoas, de ver pessoas, comportamentos. Aí, tinha um cara
que estava com uniforme de Exército, oficial e estava escrito “generalnão-sei-o-quê”. Eu não lembro o nome agora, mas aí eu acredito que
seja uma pessoa muito importante. Aí eu peguei o nome que estava
no terno e busquei [na internet]. E ele é, tipo assim, um general do sul
do país do Exército, sabe? Na capa do blazer estava escrito o nome
dele. E ele estava de quepe, é um general! Então, eu admiro pessoas
de sucesso. Antes eu tinha muito [preconceito]... achava que sucesso
era ruim... eu tinha passado uma série de situações. Então [agora] eu
gosto. Se eu vejo um cara com um carro importado na rua, eu penso
“esse cara merece, trabalhou, construiu”. Eu gosto muito de pessoas
assim. E aí tem um cara que eu sigo no Instagram que ele fala de um
negócio chamado “Efeito Primeira Classe”, que existe essa onda de
prosperidade. Tem um livro chamado “A ciência de ficar rico”. Fala
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muito sobre isso, e ele fala de um dos efeitos de estar em uma Sala
VIP. E foi um dos efeitos que me fez buscar e entrar em uma sala VIP
e até comprar um free pass dentro disso.
Eu tenho buscado estar no meio de pessoas prósperas.
Geralmente, aquele que desdenha quer comprar, né? Quando eu
olhava de uma forma ruim pro dinheiro, pra riqueza é porque eu queria
aquilo e se eu quero, eu preciso saber como ter aquilo. E quem sabe
como ter aquilo? Quem tem (ENTREVISTADO 4, 2020).

O respondente revela projetar-se naquelas pessoas que, em sua avaliação,
são bem-sucedidas. Entende-se, portanto, que disso origina-se o seu interesse em
acessar Salas VIP de aeroportos.
[...] Tem muita gente que entra no aeroporto e espera. E essa espera
é perda de tempo. E outras produzem, é um ambiente muito produtivo
a sala VIP. São pessoas que gostam de conforto, exigentes, gostam
de serviço de qualidade, de serem bem atendidas.
[Autor: Quem tem acesso à sala VIP?]
Pessoas prósperas. Acesso legal ou... [ilegal?]
[Autor: Quem tem acesso à sala VIP, quem naturalmente pode entrar].
Pessoas com cartões como Elo Nanquim ou assinantes de programas,
pessoas que viajam de executiva, primeira classe, acesso natural.
[Autor: Como você descreveria a imagem dessas pessoas?]
Não consigo encontrar um padrão, em imagem não. Em
comportamentos talvez. A questão de educação, que são pessoas
educadas, e que trabalham, sentam para trabalhar mesmo, trabalham
com conforto, desfrutam daquele momento ali, dessa espera, e sabem
aproveitar seja trabalhando ou seja tomando um vinho, comendo algo
de qualidade, jogando videogame.
[Autor: Como você se sente no meio dessas pessoas VIP?]
Bem, muito bem! É agradável, agradável (ENTREVISTADO 4, 2020).

Além de apreciar o ambiente, o burlador sente-se encorajado a praticar o
network na Sala VIP com pessoas que julga influentes.
Eu faço amizades com pessoas. Lá no Peru, eu fiz uma amizade com
uma americana dona de uma marca famosíssima de roupa de caubói!
E aí eu estava falando que era do Brasil e que os peões de Barretos
são tipo endoser, patrocinado pela marca delas, tipo o que o Neymar
é da Nike! Foi bem bacana, a gente fez amizade, eu converso com ela
até hoje! Porque como ela mexe com roupa e eu estava no Peru com
um projeto com roupa de algodão peruano e tal, ela deu várias dicas
de confecção! (ENTREVISTADO 4, 2020).

Suas expressões indicam, ainda, uma naturalidade para comentar sobre suas
experiências de misbehavior em Salas VIP. Ele não demonstra se importar com
supostos julgamentos de terceiros acerca de suas vivências como burlador. Ao
contrário, diverte-se ao relatá-las e parece até se gabar desses feitos.
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Eu tenho amigos [com] que eu falo. Minha esposa sabe, e ela fala:
“não faça isso comigo nunca”.
[Autor: E os amigos falam o quê?]
Eles dão risada! (ENTREVISTADO 4, 2020).

Questionado se já publicou fotografias nas redes sociais enquanto estava em
Salas VIP, após entrar burlando a recepção, respondeu afirmativamente. Através do
modo como descreve as postagens, percebe-se uma espécie de autodefesa. O
participante distingue suas postagens como relatos - ou comprovações - de que
estava viajando a negócios. Procura convencer de que não houve intenção de,
meramente, ostentar privilégio, mas, sim, de reproduzir cenas de “repouso merecido”.
Em suas palavras, “Não é nada de [ostentação]... Postei foto trabalhando; foto da
perna esticada em cima da mala, tipo... esperando, aguardando. Teve uma vez que
eu postei de um vinho” (ENTREVISTADO 4, 2020).
Ao responder se burlaria a regra outras vezes, o entrevistado reforçou o
aspecto aspiracional do seu perfil. Demonstrou possuir uma margem de negociação
ética quando percebe que o ato pode beneficiar a sua ascensão social.
Arrependimento? Não sei se foi essa a palavra. Mas é a vontade de
fazer da forma correta, de não precisar entrar da forma errada.
Eu claramente trabalho, busco e quero ter esse local de poder entrar
e ficar. Um Elo Nanquim, por exemplo, não é algo que está tão distante
hoje, né? Está dentro dos planos, um cartão de anuidade que não é
tão caro (ENTREVISTADO 4, 2020).
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Figura 14 – Entrevista 4.

Fonte: Produção do Autor (2020).

3.5 Entrevista nº 5
O participante foi indicado ao Autor. Segundo quem o indicou, o homem teria
entrado diversas vezes em locais como Salas VIP. Procurado pelo Autor, ele
confirmou ter vivenciado essas experiências e aceitou o convite para participar da
pesquisa.
O entrevistado 5 possui vasta experiência em burlar entradas de ambientes
seletos em festas e danceterias. Porém, afirmou que ainda não havia se atentado para
a oportunidade de trapacear o protocolo de acesso a Salas VIP de aeroportos.
Ele se considerou como relevante para a pesquisa e se dispôs a falar sobre
os tipos de “trapaça” que já praticou. O contexto de Salas VIP de aeroportos é
semelhante ao dos ambientes citados pelo respondente. Portanto, devido à declarada
pretensão do entrevistado de incluir entradas em Salas VIP de aeroportos ao seu rol
de conquistas fraudulentas, ele foi incluído na análise.
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Em Sala VIP eu entrei de maneira convencional. O que eu entrava
muito de maneira inconvencional, mas que não é, eu acho, muito foco
desta pesquisa, mas eu não sei se dá para linkar [sic], era evento.
Qualquer tipo de evento, tipo rodeio, balada. Isso eu conseguia entrar
de maneira totalmente inconvencional; e camarote de balada de forma
totalmente inconvencional; e conseguir beber a noite inteira, assim;
fornecer bebida para a galera inteira totalmente de maneira
inconvencional também. Essas coisas eu conseguia fazer, eu não sei
se dá para linkar [sic] um pouco assim, eu acho que dá para fazer um
link porque se eu tentasse entrar em uma Sala VIP, eu tentaria fazer
da mesma forma (ENTREVISTADO 5, 2020).

Comparando-se suas impressões acerca dos frequentadores de aeroportos,
de Salas VIP e de camarotes VIP em festas, percebe-se uma similaridade conceitual,
conforme definições a seguir.
[Aeroportos] São pessoas assim, que têm um nível financeiro maior,
então isso dá uma dividida, assim, no público que está lá no aeroporto.
Eu não vejo assim um pessoal que vai ali para badernar, essas coisas
que podem acontecer. Vamos supor, um arrastão, algum roubo ou
alguma coisa assim. [...] O aeroporto... ele dá uma divisão, assim, de
quem tá interno e de quem tá externo a ele, entende?
[Salas VIP] Para mim, eu acho que [em] Sala VIP é até mais
segregador [sic] a situação. Ali são pessoas que realmente elas estão
ali porque querem um local mais reservado. Querem ter um benefício,
ter uma salinha ali para elas, querem ter acesso a comida, a bebida,
essas coisas. Ali eu acho que não é qualquer um que entra na VIP.
[Camarotes de festas] O pessoal ali pagou uma boa de uma grana e
que, para eles, provavelmente não faz falta, mas eles pagam o serviço,
né? Para serem vistos naquele local. O cara que está no camarote
open bar com os “bam-bam-bam”, o cara já é visto totalmente
diferente. Então essa sensação de [às] vezes estar ali, essas coisas é
gostoso [sic]! Eu gosto! (ENTREVISTADO 5, 2020).

Destaca-se a repetição do termo “segregação” em suas descrições sobre as
pessoas que frequentam aeroportos e Salas VIP. O respondente procura expressar a
sua crença de que, nesses ambientes, encontram-se pessoas de elevado padrão
socioeconômico.
Curiosamente, o entrevistado manifesta a própria sensação de superioridade
social ao conseguir acessar esses ambientes. Ao elaborar seus argumentos acerca
de quem ele percebe estar presente nos camarotes VIP, percebe-se, em seu discurso,
uma tentativa de embaralhar o enunciador, que às vezes se encontra em terceira
pessoa, às vezes em primeira, provavelmente para não assumir um posicionamento.
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Eu acho que é mais uma questão de status, sabe? De você querer ser
realmente... realmente se mostrar para a balada inteira, pro local
inteiro. Que você está ali, de uma maneira assim... “eu estou no melhor
local, com as melhores pessoas. Então eu sou o f**** [sic]”. Então você
passa aquele status de: “pessoal está me vendo, estou aqui no meu
meio”. Não sei se é questão de superioridade, eu não fazia para querer
ficar me aparecendo, mas assim, quem está ali em cima, no local,
realmente, ele está no degrau acima. Então ele, o cara está um pouco
mais superior do [que o] restante de todo mundo. Aí a questão de
serviço, sabe? A questão de status, assim (ENTREVISTADO 5, 2020).

Dentre suas estratégias para trapacear o controle de acesso aos lugares,
destacam-se a observação das condutas e o comportamento dissimulado como as
principais.
Isso é uma coisa que eu sinto, qualquer lugar que eu vou, eu fico
observando, observo a movimentação e daí você vai pegando
algumas brechas e pensa: “dá para fazer isso”.
No ambiente que eu estava, eu tinha que me relacionar ou, sei lá, me
esconder. E com camisa comprida para não mostrar que eu não
estava com pulseirinha, para não identificar.
Eu chegava, olhava, analisava, via como é que estava, via como era
os movimentos [sic] de algumas pessoas...
[...] Nesses locais normalmente tem toda uma barreira. Você não
consegue chegar entrando no local, mas sempre há um espaço,
assim, que você consegue eventualmente passar, desde que
[gaguejou] você transpareça [ser] uma pessoa confiante. Você pensa:
“eu vou entrar”, aí você pega, vai direto no local ali, vai entrando, não
olha pro lado, vai passando, se precisar cumprimenta e pega e vai
entrando, sempre tem um local. Se você chega de maneira confiante,
convicto, cumprimenta... Se o cara te pergunta alguma coisa, você
responde: “olha, eu tô ali com aquela galera, essa festinha, não sei o
que”... E entrava, mas assim... entrava em várias, em várias, em vários
locais (ENTREVISTADO 5, 2020).

Seu discurso inclui a questão do medo de ser descoberto durante o processo
de burlar. Contudo, percebe-se que o ímpeto de infringir a regra é que domina as suas
ações nesses momentos. Ele demonstra sentir-se desafiado diante da oportunidade
de enganar profissionais que atuam nos controles de acesso a ambientes premium.
Nem era a questão de estar sem dinheiro, falar: “nossa não tinha
dinheiro, não tinha nada”. Eu tinha dinheiro, às vezes eu tinha até o
ingresso para entrar nesses locais. Mas era mais questão de tentar...
falar: “pô [sic] vou tentar, não tem como”, levar como desafio. Aí deu
certo uma vez, vou tentar arriscar de novo... e é engraçada a sensação
sabe? Porque no começo você fica meio apreensivo.
Graças a Deus nunca deu problema, não é certo, mas era mais a
questão do desafio, sabe? A vontade de testar para ver até onde ia o
negócio.
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A questão de tentar realmente quebrar a regra, sabe? Ver até onde
realmente vai, até onde o sistema funciona. E assim, nunca, nunca,
em nenhum momento eu pagava para a galera [funcionários] deixar
eu entrar (ENTREVISTADO 5, 2020).

Percebe-se a sua necessidade de se sentir sagaz. De ser mais inteligente do
que o sistema de controle de acesso e vendas implantado no local. Suas táticas para
burlar as regras partem de um estudo prévio dos ambientes. A partir disso, ele busca
a melhor oportunidade de agir. Afirma que testa a si mesmo e ao próprio poder de
persuasão em cada um desses desafios. Percebe-se, com isso, que sente prazer em
ser um impostor.
Às vezes, esse moço do bar falava: “entra ali, pega ali o que você
precisar” e aí eu pegava para a turma, pegava para tomar entre nós,
era tudo pros amigos o que a gente conseguia...
Às vezes, relacionava o nome de pessoas, às vezes estava tocando
uma banda lá, daí você se passava por um integrante da produção...
Se o cara [do bar] questionasse alguma coisa, assim, você falava: “não
cara, estou ajudando... estou sem comanda, cara, os caras estão
precisando, estou com pressa, não sei o quê”... Aí você passava a
responsabilidade para o cara do bar. Então se der m**** [sic] e a banda
reclamar, alguém reclamar, a culpa é sua. Então o cara
automaticamente fornecia o que você precisava, me entende?
Eu acho que mostra até que ponto eu consigo ser persuasivo, ao ponto
de uma pessoa ceder o que ela não deveria fazer. Isso mostra a
capacidade de persuasão que eu tenho para tentar alguma coisa
(ENTREVISTADO 5, 2020).

O impostor afirma que considera suas atitudes incorretas, desnecessárias.
Revela temer decepcionar sua família caso seja desmascarado em alguma situação
de embuste.
Eu acho que assim momentaneamente, no ato em que eu consigo
adentrar o lugar, consigo alguma coisa, eu acho que é uma mistura,
não sei, de alegria, alívio, e de falar: “vamos curtir agora!”.
É uma coisa que eu não deveria fazer, que eu tenho ciência [de] que
é errada, mas acho que o tentar desafiar fala um pouco mais alto para
mim. Eu teria os recursos para entrar de uma maneira lícita.
Então acho que, no sentido do alívio de não mostrar esse lado assim,
tipo o errado, tipo: eu fiz uma coisa errada que não deveria ter feito.
Eu não tinha nem motivo de eu ter feito. Acabei fazendo, e deu m****
[sic] e a família se decepcionar com essa atitude (ENTREVISTADO 5,
2020).

No entanto, ao admitir interesse em burlar a recepção de alguma Sala VIP
para vivenciar a experiência, reforça a interpretação de que sente real prazer em
trapacear.
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[Autor: E você tem vontade de entrar na sala VIP desse jeito?]
Tenho! Eu acho que, pelo desafio, eu tenho. Na verdade, eu tenho
vários locais [que] eu tenho vontade de entrar para ver como é que é...
isso vai ser uma oportunidade para eu arriscar e ver se dá certo ou
não.
[Autor: E como você faria se você fosse entrar em uma Sala VIP? Me
conta].
Eu acho que por não conhecer exatamente assim como é que
funcionam, eu provavelmente iria primeiro, perguntava como é que,
como é que funciona, como é que faz, como tem que ser feito, se tem
quantidade de horas para ficar e se não tem. Então eu veria mais ou
menos como que é o sistema primeiro. Automaticamente, eu sempre
olho para ver como é que está o movimento e depois eu penso. Daí
eu [gaguejou] fico perto do local observando, como é que todo mundo
faz as coisas, como é que é o movimento, eventualmente eu tentaria
descobrir alguma brecha ali para entrar. Normalmente, quando entra
em grupo, facilita. Quando tem um cara entrando ou dois caras
entrando, você vai... se aproxima [gaguejou], você denota que você
está junto com a pessoa, né? Vê o cara que pagou tudo direitinho e
vai junto, vai entrando junto com o bolo. Eu acho que eu colo junto,
falo que sou amigo e vou tentando entrar junto (ENTREVISTADO 5,
2020).

Questionado sobre como se sentiria numa situação ilegal em uma Sala VIP
de aeroporto, o entrevistado demonstra tranquilidade e frieza. Vê a sua presença
fraudulenta no local como irrelevante, uma vez que, em sua concepção, ele não
proporcionaria prejuízos para a empresa mantenedora da Sala VIP.
Eu acho que... eu não teria nenhum tipo de sensação ruim, do tipo de
estar prejudicando a mantenedora da Sala. Eu acho que, esse daí
[nesse ambiente], eu não teria nenhuma sensação desse tipo. Eu acho
que, assim, uma pessoa a mais não vai matar ninguém, uma pessoa
ficar ou não ficar, aproveitar o serviço. Então, eu não daria peso na
consciência não.
Na próxima viagem eu vou procurar uma sala VIP, para ver se consigo
entrar lá... (ENTREVISTADO 5, 2020).
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Figura 15 – Entrevista 5.

Fonte: Produção do Autor (2020).

Entrevista nº 6
A entrevista ocorreu com um participante de um grupo relacionado a viagens
na rede social Facebook. O entrevistado, que é aposentado e possui décadas de
experiência profissional com vendas de produtos bancários, ofereceu os seus relatos
acerca de duas experiências de acesso não-convencional a Salas VIP. Ambas
ocorreram no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife (PE).
Segundo contou, na primeira ocasião, o burlador estava no aeroporto
acompanhado da filha e do genro. Ele relata que procurou uma Sala VIP com a
intenção de fazer uma boa ação, o que se tornou o seu pretexto para burlar a entrada.
[...] E aí eu identifiquei um casaquinho no chão, estava lá no chão
jogado. Olhei e pensei se tinha alguma pessoa por perto, só tinha uma
pessoa na cadeira. Perguntei se era dela e ela disse que não. Não era
minha intenção, mas a única sala aberta era a VIP. Que tinha
funcionário de alguma coisa, era lá. Estava procurando alguém porque
não iria carregar aquele casaco, pra cima e pra baixo e não ia deixar
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no chão. [...] E fui até a recepção, que era a recepção da Sala VIP,
para dizer que eu tinha achado aquele casaco no chão e se podia
deixar com alguém responsável. E a moça que me atendeu [na
recepção] disse que as pessoas não gostam de pegar essas coisas,
porque pode ter alguma coisa e a pessoa quando voltar pode reclamar
que está faltando algum dinheiro. E enquanto a gente estava
conversando, chegou uma senhora perguntando pelo casaco, e eu
estava lá ainda. Aí eu disse para a recepcionista que “quando eu fazia
uma boa ação, eu era recompensado... e será que não tinha como eu
entrar naquela Sala VIP?”. Eu queria saber se tinha uma recompensa
porque eu me comportei bem. Aí é aquele papo de velho... Aí ela ia
liberar, então eu falei: “e minha filha e meu genro? Eu não vou deixar
minha filha e meu genro mais querido pro lado de fora”. Passei a agir
como vítima. E a mulher ficou com culpa. E depois de muito papo,
entramos (ENTREVISTADO 6, 2020).

Essa situação parece se tratar de um simples jogo para ele, no qual a sua
competência persuasiva dos tempos remotos de vendedor é colocada à prova:
“Vendedor tem que pensar antes do ‘não’ do comprador, é xadrez! Você tem que
pensar uns três lances antes. Eu já sabia que o bilhete [aéreo] não dava esse
benefício” (ENTREVISTADO 6, 2020).
A segunda oportunidade deriva do modo como conquistou o primeiro acesso.
O respondente impôs a si mesmo o desafio de, na viagem seguinte, conseguir forjar
sua entrada na mesma Sala VIP, por intermédio da mesma recepcionista. E, desta
vez, teria que conseguir entrar acompanhado da esposa.
Já perguntei o nome dela com segundas intenções... não do jeito que
as pessoas estão pensando, tá? E como viajo sempre, quem sabe eu
não encontro uma oportunidade aqui? Eu tinha uma viagem
programada para dois meses depois. Já pensei naquele jogo de
xadrez. Eu vou perguntar o nome dela porque eu sou ruim de
fisionomia, tá? Então, eu tenho que criar um jeito de me lembrar dela
e ela de mim. Aí eu perguntei: “daqui dois meses eu vou viajar com
minha esposa, será que vamos aproveitar a Sala VIP de novo?” Aí ela
disse que era para ir e conversar. Aí eu disse que eu iria chegar e dizer
que eu era o senhor que fez a boa ação do casaco (ENTREVISTADO
6, 2020).

Desta maneira, o entrevistado gaba-se por, novamente, tirar proveito do
contato oportunista que fez com a recepcionista da Sala VIP. Seu objetivo de entrar
com a esposa foi alcançado e ele não demonstrou constrangimento, culpa nem
timidez ao relatar o passo a passo. Inclusive, confirma que publicou o feito em sua
conta pessoal na rede social no Facebook.
Curiosamente, ele temeu que a recepcionista o julgasse um vigarista. Mas se
negou a assumir que burlou regras. Para ele, “burlar” significa o ato de mentir ou
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falsificar. Ele entende que cometeu algum tipo leve, aceitável e até divertido de
contravenção.
Não burlei na tradução direta, mas entrei sem ter direito e aproveitei
principalmente na segunda vez. Aproveitei mesmo nas redes sociais.
Botei a velha pra dentro! Tô dentro! [Descreveu a fotografia que
publicou] ...com uma garrafa de Heineken, um pastelzinho de Belém
do lado assim. Choveu like!
[...] Agora que a gente tá dentro, vamos aproveitar antes que ela [a
recepcionista] desista. Vai que ela pensa que eu sou vigarista.
Não seria burlando. Porque burlando é uma palavra que eu seria
totalmente contra. Seria mostrando um cartão falsificado, então não
seria burlando. Seria um papo de vendedor, né? Teve essa
experiência e consequentemente entrei de novo, então... eu entrei
dessa vez e de tabelinha entrei outra vez. Não tinha direito, estou
ciente [de] que não teria direito. Aproveitei uma situação e por que
não? Consegui entrar e aproveitei (ENTREVISTADO 6, 2020).

O respondente faz questão de descrever-se como um consumidor esperto,
que busca oportunidades de ter acesso a tudo que é oferecido de maneira gratuita.
Se tenho a oportunidade entrar na Sala VIP ou [a opção de] ficar
dentro do saguão, eu prefiro ficar na Sala VIP. Você fica mais
confortável, mais protegido. Você pode entrar “zero oitocentos”. Eu
acho um conforto, muito agradável, muito bom.
[Autor: Você poderia me explicar o “zero oitocentos”?]
É não pagar. É uma ligação de telefone que você faz e não paga nada.
Sem pagar nada é comigo mesmo! (ENTREVISTADO 6, 2020).

Percebem-se algumas incongruências em seu discurso. Em certos
momentos, o participante refere-se, de modo jocoso, ao público que frequenta as
Salas VIP como pessoas “esnobes”, “metidos a besta” e diferentes dele, que se
considera “simples”.
Elas são VIP pelo jeito de conversar. Você vê que elas não falam, elas
sussurram. Quando você está num canto assim, eles sussurram, são
super educados. Eu gostaria muito de ficar naquele meio, às vezes eu
fico meio chateado, tá? Mas é nesse perfil! Meio elitizado, meio
esnobe. Eu sou mais simples!
[Esnobe] é uma pessoa, como a gente fala aqui no Nordeste, metido
a besta! Vou dar um exemplo... uma pessoa falando alto que vai viajar,
comprar alguma coisa, não sei o quê, vai comprar um perfume e está
levando tantos euros [na viagem]. Eu acho dispensável e volto ao
conceito de esnobe, ela está esnobando!
Eu observo [as pessoas na Sala VIP], como eles devem observar
também, tá? Esse cara tem cara de chato, tem aquela madame ali, ali
tem criança... (ENTREVISTADO 6, 2020).
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Em contraponto, em outras manifestações, demonstra o seu prazer ao
“esnobar” o privilégio de acessar uma Sala VIP; vangloria-se por ter oferecido acesso
ao local a um colega de trabalho, a quem se refere como “coitado”.
Entrei, mostrei meu cartão, eu já tinha recebido mensagem dizendo
que eu tinha direito a um acompanhante. Fingi que eu sabia e usava
aquilo tudo, e meti o cara para dentro. O cara ficou maravilhado, ficou
meu amigão! Mas eu dei uma de esnobe para ele. Eu impressionei
alguém, botei um coitado comigo (ENTREVISTADO 6, 2020).

E diverte-se, relatando que deu uma “carteirada” em um recepcionista de Sala
VIP. Nesta ocasião, demonstrou sentir-se superior ao funcionário - que supostamente
o teria tratado com indiferença - quando apresentou seu cartão de crédito de categoria
premium: “[...] E mal sabia ele [o recepcionista] que eu ia entrar ali. Aí fui com a minha
filha, dei a carteirada. Aí quando eu mostrei meu cartão, meu passe livre, acho que
ele reparou e mudou a atitude dele” (ENTREVISTADO 6, 2020).
A presente análise sugere que o entrevistado aprecia ambientes sofisticados
e respeita quem, natural e licitamente, os frequenta. Permite, também, observar a
forma como ele supervaloriza a própria astúcia na condição de vendedor. Pode-se
perceber um resgate de sua autoestima: “Foi mais a sensação de conquista! Foi a
conquista de ter entrado na Sala VIP pela segunda vez, por aquela situação que foi
criada pelo casaquinho da senhora” (ENTREVISTADO 6, 2020).
Sobre procurar, em outra ocasião, a mesma recepcionista e tentar entrar
novamente, afirma: “[...] Se por acaso eu for viajar aqui em abril, eu vou perguntar sim.
Se ela lembrar, eu falo que sou o senhor da boa ação do casaquinho”
(ENTREVISTADO 6, 2020).
Suas palavras transparecem o seu prazer diante do fato de ter burlado a regra
para acessar um ambiente frequentado por pessoas que ele admira e, possivelmente,
almeja ser. E, assim, pode-se entender que há a intenção de forjar novamente a
entrada em Salas VIP.
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Figura 16 – Entrevista 6.

Fonte: Produção do Autor (2020).

3.7 Entrevista nº 7
O entrevistado participa de um grupo que reúne entusiastas da aviação na
rede social Facebook. Ao comentar a publicação do Autor nesse grupo (Figura 5), o
participante possibilitou a compreensão de que possuía experiência de burlar regras
para ter acesso a locais privilegiados em aeroportos. Sua vivência, neste sentido,
despertou o interesse nessa pesquisa, visto que equiparou o privilégio percebido no
local especial que acessava, dentro da sala de embarque, aos benefícios oferecidos
em Salas VIP.
Segundo relatou, entre o final da década de 1980 e durante os anos 1990, ele
viajava rotineiramente a trabalho entre Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP). Seu cargo
era na diretoria de um banco público. O seu local de embarque de volta para Porto
Alegre costumava ser o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). Em sua opinião,
aeroportos costumavam ser locais barulhentos, desconfortáveis. Sentia justamente
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essas dificuldades no aeroporto de Guarulhos. Queixou-se da falta de condições para
se concentrar nas leituras durante o período em que aguardava para embarcar nas
aeronaves. Também reclamou que a sala de embarque geralmente utilizada pela
companhia aérea Varig possuía espaço limitado, com menos assentos do que o
necessário diante da quantidade de passageiros.
Eu já sabia que ele [o voo] ia sair no [portão] 1-A, que ficava no
subsolo. Para acessar ali, tem uma escada que era fechada com uma
corrente pendente e com uma placa de “Fechado”. Como eu já sabia
que teria que descer e que lá em cima estava abarrotado, que não
tinha nem onde sentar, eu já pulava aquela corrente, descia lá
embaixo [sic], ficava tranquilamente. Lá também tem poltrona, tem
igual como lá em cima. E ficava lá fazendo o que eu queria fazer, e
isso eu fiz e fiz muito, sem ninguém me atrapalhar e nem me
questionar o que que eu estava fazendo ali (ENTREVISTADO 7,
2020).

O respondente não se inibe ao revelar que pulava a corrente e invadia aquela
mesma sala de embarque interditada corriqueiramente. Por nunca ter sido barrado
nessa jornada, sentiu-se encorajado para criar um padrão de comportamento. Atribui
ao próprio ato de burlar um caráter leve, justificável, eticamente aceitável e que
resultava em prazer. Para ele, houve tão somente a oportunidade de aproveitar um
privilégio: o de ter descoberto aquele local. Não percebe comprometimento da sua
honra ou do direito de outros passageiros na ocasião.
E sabendo que aquilo ali ficava impune... Ninguém nunca me impediu,
me cobrou, nunca me disse que eu não podia fazer isso. Eu
simplesmente aprendi que fazendo aquilo eu me sentia melhor.
[...] Burlar uma regra impõe um prejuízo ao outro. Nesse sentido, burlar
a regra é uma coisa ruim, de levar vantagem sobre o outro, e essa
motivação eu nunca tive. As regras que eu vou burlar, eu digo assim,
eu passo ao largo de alguns procedimentos, mas sem prejudicar
ninguém. Então esse burlar regra fica dentro do eticamente... em um
nível aceitável.
[...] Eu me senti simplesmente assim um privilegiado pelo
conhecimento, pela experiência, mas isso não faz de mim superior ou
inferior a ninguém, nem mais inteligente, nem menos inteligente. Eu
me sentia mais privilegiado pelo costume. Eu conhecia os
procedimentos e usava aquele artificio. Mas não me sentia assim
superior e inferior em relação a outras pessoas! (ENTREVISTADO 7,
2020).

Quando questionado acerca do que sabe sobre Salas VIP de aeroportos, o
respondente cita as características que mais valorizava na Sala oferecida pelo cartão
de crédito do qual era cliente, na época das viagens a São Paulo.
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Em uma Sala VIP você tem poltrona confortável, você tem cafezinho,
você tem água, tem um banheiro próximo a você, tem um ambiente
bom para você ficar ali despreocupadamente, até em relação ao seu
voo, porque tem um funcionário ali que chama você na hora de
embarcar. [...] Quando você já frequenta aeroporto ou hotéis bons, [a
Sala VIP] ficou uma coisa nesse mesmo nível, que você já estava
acostumado naquela época (ENTREVISTADO 7, 2020).

Instado a opinar sobre as pessoas que a frequentavam, ele revela a sua
autoprojeção nos usuários desse espaço.
[...] Mas naquele tempo, [quem frequentava] era aquele público que eu
falo: ou funcionário de uma empresa pública, ou funcionário público ou
empresário, ou executivo. Eu acho que é nessa base aí.
As pessoas que frequentavam eram calmas, serenas, compenetradas,
fazendo ali o que era do seu interesse. Me parece assim um pouco,
talvez, um pouco de projeção [minha], mas eu acho que não. Eram
assim, como eu estava ali, independente das outras pessoas. Eu
estava ali por conforto. Para mim, para as minhas atividades de
leituras e coisas de estudos que eu fazia nesses momentos. Eu via
outros executivos olhando tabelas e coisas, lembrando que não tinha
computadores, andavam com pastas, com papeis, livros.
Você percebe o mundo muito a partir de você mesmo. Então você
acaba vendo o mundo e acaba julgando os outros muito igual a você.
Até porque eu não conheço as outras pessoas que estão ali, devem
estar com os mesmos sentimentos que eu, que talvez esteja
projetando a mim naquelas pessoas, mas me parece que era aquilo
mesmo (ENTREVISTADO 7, 2020).

Questionado sobre o que sentia ao frequentar a Sala VIP, o participante
destaca a sensação de tranquilidade para ler e trabalhar.
[...] Tudo dentro daquele quadro de você sair do ambiente barulhento
e estar no ambiente onde você pode ficar mais confortável, e mais
apropriado pra aquilo que te interessa fazer naquele momento, que é
estudar, poder trabalhar, fazer alguma coisa (ENTREVISTADO 7,
2020).

O barulho do aeroporto é citado repetidamente como fator de incômodo para
ele. Isso permite uma associação entre o benefício que percebia na Sala VIP e o que
relatou ter obtido ao forjar a entrada na sala de embarque: “A diferença de estar ali
[na sala de embarque proibida] e não lá em cima é que ali eu estava confortável, sem
barulho, sem nada, sem nenhum sentimento” (ENTREVISTADO 7, 2020).
Entende-se, em seu discurso, a crença de ter usufruído de um privilégio. Notase a satisfação de ter descoberto, sozinho, um local que, no que se refere ao conforto
e à privacidade, assemelha-se a uma Sala VIP. Seu ato de pular a corrente que proibia
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a ida dos passageiros àquele local não é compreendido por ele como uma falha ética.
Qualquer questionamento neste sentido parecia incomodá-lo.
Sente-se, em suas justificativas para burlar, que a situação relatada não lhe
servia como meio de se autoafirmar perante outros passageiros. Também não se
percebe uma estratégia de retaliação contra a administração do aeroporto e a
companhia aérea.
O entrevistado minimiza o fato de ter respondido à publicação-convite do
Autor para a presente pesquisa. Para ele, trata-se de uma mera gentileza de sua parte.
Porém, ao revelar que, em outra época, talvez se sentisse desencorajado a
compartilhar a sua experiência como burlador, o respondente desconstrói a sua
pretensa imagem eticamente correta.
Na verdade, o convite decorreu de uma manifestação de um
comentário meu. Esse comentário que acabou resultando na
entrevista de hoje, muito mais se deve a uma espontaneidade que as
pessoas particularmente têm com o avançar da idade, viu? Porque
quando você fica velho, você não liga para o julgamento dos outros,
com condicionamentos sociais. Você sabe quem você é, você sabe o
que você fez certo, o que você fez de errado. Se esse convite tivesse
ocorrido há trinta anos atrás [sic], muito provavelmente eu não teria
feito aquele comentário e não estaríamos conversando hoje. Você se
resguarda um pouco mais antes de se expor (ENTREVISTADO 7,
2020).
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Figura 17 – Entrevista 7.

Fonte: Produção do Autor (2020).

3.8 Entrevista nº 8
O participante se diz, atualmente, digital influencer, especializado em dicas de
viagens e estilo de vida. Comentou a publicação-convite (Figura 5) do Autor em um
grupo relacionado ao tema turismo na rede social Facebook. Em seu comentário,
afirmou ter vivenciado a experiência de burlar a regra para acessar uma Sala VIP.
Convidado a prosseguir o contato para agendamento de entrevista, o burlador
questionou o Autor, via mensagem particular, acerca do que chamou de “ajuda de
custo” como prêmio pela sua participação na pesquisa. Disse que possuía
conhecimento sobre essa prática de remuneração a participantes de pesquisas
científicas. Imediatamente, o Autor esclareceu que a pesquisa em questão não
pertence a esse perfil de estudos que inclui o pagamento em troca da participação.
Foi, então, reforçado o convite ao burlador para o compartilhamento, gratuita e
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espontaneamente, da sua experiência em Salas VIP. Aceito o convite, prosseguiu-se
para o agendamento da entrevista on-line.
O entrevistado permaneceu deitado em uma cama, no ambiente de um
dormitório, durante a entrevista. Chamou a atenção o seu aspecto apático e entediado
nos primeiros dez minutos da conversa. Pôde-se perceber a sua falta de interesse em
participar da pesquisa, o que demandou o esforço do Autor no sentido de motivar o
respondente a contribuir com informações. Porém, conforme o diálogo prosseguiu,
notou-se uma mudança em seu comportamento. O entrevistado passou a interagir de
modo mais disposto. Apesar do comportamento inicial desfavorável, sua participação
na entrevista evoluiu para um diálogo produtivo, com respostas que pareceram
suficientemente assertivas.
Seu relato aborda uma experiência de acesso fraudulento a uma Sala VIP no
aeroporto de Heathrow, em Londres, na Inglaterra. Na ocasião, ele afirma que estava
em situação de conexão de voos e, “por um golpe de sorte”, encontrou um bilhete
impresso de passagem aérea em classe “Executiva” num banheiro do aeroporto. A
passagem estava em nome de um terceiro que, segundo o respondente,
provavelmente a teria esquecido naquele lugar.
Ele busca reforçar o argumento da sorte, do “presente de Deus”, como
justificativa para ter tido acesso àquela Sala VIP.
Até essa história é bem engraçada, porque eu estava muito
precisando dessa sala, muito querendo [risos]... E então eu fiquei
pensando nisso a viagem assim... toda... E aí... [...] eu dei muita, muita,
muita sorte, que na verdade não acabei burlando, foi mais... é, teve
uma parte de burlar, porque eu achei um cartão de embarque de um
passageiro na “executiva”. E, nisso, eu já tinha conhecimento de que
eu “poderia” [ênfase] apresentar esse cartão de embarque. Eu corria
o risco de pedirem meu passaporte, porque eu não lembrava se isso
era habitual ou não. E aí eu peguei o cartão de embarque. Eu pensei
muito antes, eu estava até andando pro balcão para entregar, mas
depois eu pensei que o cartão, hoje em dia, é só você reimprimir, né?
Pode mostra o celular, enfim... muito mais simples. E foi isso.
[Autor: Deixa eu entender. Você estava andando pelo aeroporto...]
Uhum...
[Autor: Encontrou um cartão de embarque impresso...]
Dentro do banheiro. Ah eu entendi como um sinal divino!
(ENTREVISTADO 8, 2020).

Sua principal sensação em ambientes de aeroportos é a de aborrecimento.
Para ele, é um sacrifício passar por todo o processo de pré e pós-embarque, o que
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envolve a chegada com antecedência ao aeroporto, os procedimentos de check-in e
a rotina de segurança.
Para mim é a pior parte de tudo. Bastante encheção [sic] de saco, eu
fico bem cansado.
Então, eu já sei que processo de aeroporto para mim... aeroporto é
igual cansaço. [...] Desde a parte que eu saio de casa, até a parte que
eu chego, eu chego lá, que tem que chegar com antecedência, tem
que esperar... vai pro check-in, despacho a bagagem, raio-X, fila em
todo lugar, então para mim é muito desgaste (ENTREVISTADO 8,
2020).

Ao manifestar a sua percepção acerca do comportamento comum das
pessoas nos ambientes de aeroportos, ele insiste na questão do desconforto. Projetase nos demais frequentadores, afirmando que as pessoas ali não parecem estar
animadas, dispostas.
Ah, eu acho que bem na mesma, viu? Vejo sempre as pessoas... eu
acho que não é o ambiente [em] que as pessoas estão muito animadas
ou muito... muito felizes. Eu acho que elas estão ansiosas para chegar,
mas com... passando pelo sofrimento de esperar, enfim.
[As pessoas estão] Ansiosas... estressadas. Cansadas também
(ENTREVISTADO 8, 2020).

A palavra “sofrimento” enfatiza o aspecto negativo percebido na experiência.
Em contraponto ao desgaste sofrido nos aeroportos, o respondente valoriza as Salas
VIP. Ele as qualifica como um prêmio por suportar o que entende como processos
inconvenientes comuns em aeroportos.
Pra mim é a parte... como se fosse um benefício por você estar
aturando tanta coisa chata e desgaste. Então para mim [é] uma parte
bem importante.
Porque, por exemplo, se eu acho tão ruim tudo, essa parte, eu acho
tão cansativo o processo de aeroporto, que a Sala VIP é como se fosse
o lado bom de toda essa coisa ruim para mim. Não é sempre, porque
não é sempre que eu consigo viajar de executiva. Mas enfim, ou ter
acesso de outra forma. Mas para mim é a única coisa boa diante de
toda essa coisa chata (ENTREVISTADO 8, 2020).

O entrevistado destaca aspectos relacionados a conforto presentes nas Salas
VIP de aeroportos. Afirma já ter experimentado em torno de cinco oportunidades de
acessar esses ambientes. Demonstrou entender que as pessoas que ali frequentam
estão em busca de bem-estar e descanso. Nota-se, novamente, uma projeção de si
mesmo ao descrever o comportamento e o anseio dos demais usuários de Salas VIP.
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Primeiro a internet, porque internet de aeroporto é sempre ruim. Você
pode estar em qualquer aeroporto do mundo, o melhor aeroporto do
mundo, a internet é sempre muito ruim. Segundo, que se você está
numa Sala VIP, é que a sua conexão já é mais longa. Então você tem
pelo menos um lugar decente para sentar, pra tomar alguma coisa,
comer alguma coisa, você pode tomar banho... um banho faz muita
diferença quando você está indo pra Ásia num voo enorme de longo.
Você para, você toma um banho... Então, isso ajuda muito na...
principalmente para mim que [tenho] essa questão estressante.
Ai... elas [pessoas frequentadoras de Salas VIP] são sempre muito
silenciosas. Muito focadas. Tipo, elas estão descansando mesmo,
dormindo ou estão lendo, trabalhando. Não tem assim muita conversa,
né? [...] É mais uma coisa para descansar mesmo.
Tudo bem também que sempre que eu fiquei, quase sempre é de
madrugada, então... Pode ser por causa disso. Mas eu acho que o
próprio ambiente “pede” que não seja um lugar de falar muito alto, de
conversar muito até porque tem muita gente descansando, dormindo
mesmo (ENTREVISTADO 8, 2020).

Segundo narra, sua atitude de se fazer passar por outro passageiro para ter
acesso à Sala VIP foi planejada no banheiro daquele aeroporto, logo que encontrou o
bilhete impresso. O entrevistado conta, no entanto, que já havia refletido, durante o
voo para Londres, acerca do desejo de acessar uma Sala VIP durante o intervalo da
próxima conexão. Isso o motiva a justificar a sua ideia de sorte na ocasião e a
oportunidade percebida. Com a passagem de um terceiro em mãos, a dissimulação
foi sua estratégia para arriscar a entrada na Sala VIP mantida pela companhia aérea.
Percebe-se, nesse momento da entrevista, que o burlador produz uma
justificativa para si mesmo, de modo a anular uma eventual culpa ou julgamento. Para
tanto, minimiza os possíveis efeitos do ato de se fazer passar por outro passageiro,
uma vez que, para ele, bastaria o verdadeiro proprietário do bilhete encontrado,
simplesmente, reimprimir a passagem.
A primeira coisa que eu pensei foi em devolver [a passagem]. Porque
eu peguei, já peguei na mão, já falei: “vou levar direto para o balcão
[da companhia aérea]”. Mas estava só o bilhete mesmo, não tinha mais
nenhum outro pertence. [...] Então, foi meio que um risco, mesmo. Mas
eu me fiz de desentendido e fui.
Aí eu pensei: “bom, talvez é [sic] a minha oportunidade, a pessoa vai
reimprimir o cartão dela e vai usar também, então... eu não estou
prejudicando ninguém, né? Mas eu estou me beneficiando
(ENTREVISTADO 8, 2020).

Ele revelou a estratégia que costuma utilizar para sair de situações de
descaminho e risco: simular surpresa e fingir o desconhecimento do idioma ou regras
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locais. Essa mesma estratégia seria utilizada caso fosse questionado pela
recepcionista da Sala VIP, ao apresentar aquela passagem.
Eu sempre finjo que eu não falo os idiomas. Então, qualquer coisa que
eu faço, eu uso isso ao meu favor. [...] Igual se ela [a recepcionista da
Sala VIP] falasse que eu não poderia entrar. Eu ia perguntar por quê.
Era o status da passagem? Porque eu olhei aquele nome [da classe
de serviço], eu já sabia que aquela era uma classe diferente, só não
sabia o que que era. E aí, se ela falasse que não [que não poderia
entrar], ia perguntar por que, se era por causa daquilo
(ENTREVISTADO 8, 2020).

Analisando-se os benefícios percebidos pelo impostor ao acessar ilegalmente
a Sala VIP, nota-se a presença do sentimento de autoindulgência. Seu incômodo por
ter de submeter-se aos procedimentos de controle e segurança nos aeroportos é tão
intenso, que ele, de fato, busca se premiar. Ainda que seja com benefícios reservados
a terceiros.
Ah... eu quis aproveitar, mesmo. Me senti... eu te falei, muito sortudo.
E aí eu quis aproveitar tudo que eu pudesse. Então a primeira coisa
que eu fiz foi entrar na internet. Já conectei mesmo, fiquei um tempão
sentado, que era muito tempo mesmo. Então eu consegui comer
bastante, tinha sobremesa, tinha... tudo! Aí depois eu tomei banho...
Ah, eu me senti... [pensativo] primeiro, muito sortudo. Não o peso na
consciência nessa hora [risos]. O arrependimento veio depois, assim,
bastante tempo depois. Mas na hora eu queria, mesmo, aproveitar e
queria muito fazer as coisas que eu precisava: entrar na internet,
postar, porque eu posto bastante coisa... (ENTREVISTADO 8, 2020).

Perguntado se considera cometer uma nova atitude burladora para entrar em
Salas VIP, o entrevistado, a princípio, nega. Porém, na sequência, revela que existe
a possibilidade de aproveitar novas oportunidades. Considera-se impulsivo nas
atitudes, mas revela alguma preocupação em preservar a própria imagem.
Eu acho que eu não pensaria. Mas se [a chance de burlar] viesse até
mim, igual dessa vez, daí sim, eu pensaria. Eu acho.
[...] Então, penso que não [burlaria novamente]. Porque hoje em dia
eu tenho mais condição. Poderia, de repente, já me programar para
pagar. Acho que aquilo foi uma coisa, assim, muito pontual. Mas eu
não sei... Não, não garanto nada. Porque para tudo assim, eu sou
muito instintivo. Para comprar, para agir... tudo eu vou muito da hora,
assim. Do que eu estou sentindo na hora.
[...] Então, já era uma viagem que eu fui sozinho, então isso nem
chegou a me passar pela cabeça. Mas todas as outras [em] que eu
estou com alguém, eu nem chego a pensar nessas hipóteses
(ENTREVISTADO 8, 2020).
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O respondente demonstra incerteza ao discorrer sobre arrependimento.
Provavelmente, o fato de ser admitidamente impulsivo em suas atitudes contribuiu
para a sua imprecisão no campo ético.
Porque o arrependimento, para mim, é você questionar se você faria
de novo. Isso que eu considero arrependimento. Então, eu pensei:
“será que se fosse hoje, também...?” Isso faz muitos anos, eu era
muito novinho. Então, de repente, hoje em dia, eu não faria. Mas
também não sei. Pode ser que na hora eu faria [sic].
[Autor: Entendi, você tinha quantos anos na época?]
Vinte e... cinco. Vinte e cinco, acho (ENTREVISTADO 8, 2020).

O entrevistado estava com 28 anos na data da entrevista.
Figura 18 – Entrevista 8.

Fonte: Produção do Autor (2020).

3.9 Entrevista nº 9
Entusiasta da aviação civil, o participante afirmou que possui 12 anos de
carreira profissional nessa área. O contato inicial com ele deu-se através da
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publicação-convite do Autor (Figura 5) em um grupo dirigido a fãs da aviação na rede
social Facebook. Em resposta ao post, o rapaz colocou-se à disposição para relatar
suas experiências de acesso a uma Sala VIP no período em que era funcionário de
uma empresa aérea.
A prática ocorreu no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos
Pinhais (PR). Conforme explicou, a camaradagem tradicionalmente presente entre
colegas do meio aeronáutico favoreceu, por três vezes, a sua entrada e permanência
na Sala VIP mantida por uma companhia aérea naquele aeroporto.
Olha... Eu já estive um Sala VIP três vezes em todo esse tempo que
eu fiquei na aviação...
A época que eu visitei ela [a Sala VIP], três vezes, foi na época que a
Azul [empresa na qual trabalhava] começou os voos diretos, o voo
direto Curitiba – Maringá. Então, eu tinha uma folga por semana e toda
folga eu ia para Maringá.
Então, eu acho que, no geral, na aviação, o pessoal é muito... é muito
parceiro assim, para muita coisa. É lógico que tem as exceções. Eu
acho que todo meio, toda empresa tem as suas exceções. Aí, essa
regra da política da boa vizinhança... Mas, no geral, na aviação o
pessoal é muito amigável, um com o outro. [...] eu acho que o pessoal
da aviação em geral - lógico que não é todo mundo - ele se ajuda
muito, assim, sabe? (ENTREVISTADO 9, 2020).

De tão envolvido com a profissão, nota-se que o respondente encontrava
dificuldades em diferenciar os seus papéis no aeroporto. As personas de agente de
aeroporto e de passageiro comum se confundiam em sua percepção.
[Autor: Você consegue separar, por exemplo, o Daniel [nome fictício]
profissional e o Daniel passageiro, que está ali para fazer uma viagem
de turismo, que está a lazer, apenas?]
Ah... eu... não sei. Para mim isso se mistura muito, porque eu estou
fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu não me sinto trabalhando quando
estou o Daniel profissional, quando eu estou viajando... mas é quase,
é quase automático (ENTREVISTADO 9, 2020).

A partir disso, o entrevistado passa a demonstrar a construção de sua
percepção acerca das pessoas no aeroporto. Conforme se manifesta sobre o
comportamento dos passageiros e clientes, nota-se o seu incômodo com o
individualismo e inacessibilidade que percebe nos passageiros.
Então é uma situação, é diferente, eu acho que na maioria, 90% do
tempo, as pessoas estão no automático. Conversam com você, às
vezes cumprimentam, mas não... cumprimenta [sic] mas não
conversa. Não cumprimenta, você faz o check-in da pessoa e entrega
o bilhete. Ela vai embora. As pessoas são sempre mais atentas ao
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celular, atentas a tudo que está acontecendo em volta, mas a você é
só aquele “bom dia” por educação e acabou (ENTREVISTADO 9,
2020).

O sentimento de solidão pode ser um dos motivadores para os seus acessos
não-convencionais à Sala VIP. Segundo afirma, a recepcionista desta Sala era sua
colega de faculdade.
[...] Fora que ela estudava na mesma faculdade que eu. Então a gente
conversava bastante na faculdade, também. E aí, aconteceu... Eu fui
lá para conversar com ela. Eu fui lá para conversar com ela [repetiu].
Aí... sabe? Você fica muito tempo no aeroporto, e seus amigos estão
todos trabalhando, em algum momento eles estão ocupados e você
não tem muito com quem conversar. Aí para não ficar só sentado ali,
aguardando... Você acaba [...]: “Ah, será que ela tá lá? Será que eu
vou lá? (ENTREVISTADO 9, 2020).

Outro aspecto que merece destaque em seu discurso é a questão da
gastronomia presente na Sala VIP. O entrevistado, a princípio, afirma que não ia até
a Sala para consumir o que era servido. Mais adiante, traz à luz detalhes do que mais
apreciava degustar naquele local.
[Antes] Eu curtia mais poder conversar com ela, tal. Que, na verdade,
eu não ia ali com o objetivo de consumir, de comer alguma coisa, de
ter o acesso à Sala VIP e algo assim. Eu ia lá mais pela companhia da
minha colega.
[Depois] [Autor: O que você preferia ali, do que era servido? O que que
você sabe que era mais gostoso, que sabia que ia chegar lá, ia ter e
você ia querer, por exemplo?]
Eu lembro que sempre tinha uma espécie de... não é bem um
sanduíche, é como se fosse. Eu não sei o nome, mas é uma espécie
de torrada com patê e com algum frio em cima... Um snackzinho... E
como eu gosto bastante de salame – salame eu gosto bastante – e eu
lembro que tinha um desse que tinha um salame, tinha uma azeitona,
tinha um patê de alguma coisa... E eu achava ele bem gostoso. Porque
são duas coisas que eu gosto bastante: eu gosto de azeitona, eu gosto
de salame, e aí vinha uma torradinha junto (ENTREVISTADO 9, 2020).

Em determinado ponto da entrevista, ambos os aspectos acima observados –
a solidão no aeroporto e o interesse pelas iguarias servidas na Sala VIP – se revelam
os principais motivadores do seu ato de acessar a Sala.
Se for pra colocar naquela situação, se fui eu que me convidei ou foi
ela que me convidou, essas duas partes, pode colocar como se fosse
eu que me convidei, porque eu fui até a sala de embarque, ela não
tinha me chamado. Eu comecei a conversar com ela, mas não teve
um “Ah, eu posso ficar aqui? E não sei o quê...?” Não. Eu comecei a
conversar com ela, ela já era uma amiga minha... Você sabe, você
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começa a conversar e... de repente, você por ali trinta minutos,
quarenta minutos conversando com ela. Pegou um café, pegou um
biscoitinho para comer, alguma coisa, e ficou ali, com ela.

Em seu discurso, o corporativismo e a cumplicidade tratados como
“camaradagem” entre os profissionais da aviação parecem abrir portas. Inclusive as
das Salas VIP. O respondente busca, a todo instante, enaltecer esse privilégio
presente nas rotinas de sua categoria profissional. Privilégio este que, como se nota,
possibilitou-lhe usufruir o buffet da Sala VIP e a companhia da sua colega
recepcionista.
Apesar de revelar a consciência de que burlou a regra e de que não teria o
direito de entrar na Sala VIP, seu relato não parece ser o de alguém assumidamente
oportunista. Ele não considera que incorreu em falha ética nessas ocasiões. E
compara-se com outros colegas burladores numa tentativa clara de minimizar o
próprio oportunismo e se sentir melhor.
O participante parece acreditar que fez a coisa certa, o normal. Ainda que em
seu discurso permita associar a sua experiência com o objeto de estudo da presente
pesquisa.
Ela [sua experiência] se relaciona totalmente [com a pesquisa] porque
eu, pela regra, eu era um passageiro que não deveria estar ali. Apesar
de que, como eu falei, na aviação esse tipo de relação é muito comum.
Não é uma exclusividade minha uma pessoa usar uma Sala VIP de
uma outra companhia. Eu conheço, eu tenho amigos que conseguiram
coisas que eu nunca tive nem a cara de pau de tentar pedir!
(ENTREVISTADO 9, 2020).
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Figura 19 – Entrevista 9.

Fonte: Produção do Autor (2020).

3.10 Entrevista nº 10
O respondente despertou a curiosidade do Autor após comentar a postagemconvite (Figura 5) em um grupo ligado a aviação, na rede social Facebook. Disse, em
sua manifestação, que já exercitou uma prática incomum em Salas VIP.
Em entrevista, o participante relatou que, entre 2011 e 2013, convidava
estranhos para acompanhá-lo à Sala VIP nos aeroportos após o procedimento de
check-in. Utilizava-se de um benefício regular oferecido pela administradora da Sala,
que permitia ao cliente a entrada com um acompanhante.
Como “acompanhante”, comumente se compreende uma companhia natural,
alguém que se conhece e esteja junto na viagem. Mas não no caso do entrevistado.
As

suas

companhias

eram,

pontualmente,

outros

passageiros

brasileiros,

desconhecidos dele, individualmente convidados de modo aleatório no próprio
aeroporto.
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Já convidei pessoas! Foi aquilo que eu te falei no Facebook… de às
vezes estar fazendo check-in, e tal… e vê.. “Ah, é brasileiro… e tal”…
“Vamos ali pra Sala VIP, e tal…”. Está junto, e acaba tendo alguém
para conversar, assim. Ahn… já fiz algumas vezes isso.
Chegava e… “Ah, você é brasileiro? E está indo para onde?… Ah eu
estou no voo tal, tal, tal, tal… Eu estou no mesmo voo também!… Pô
eu posso levar um acompanhante para a Sala VIP, a gente vai
demorar aqui cinco, seis horas de conexão. Você quer me
acompanhar? Pronto, a gente toma um vinho ou alguma coisa
assim…”. Geralmente todo mundo aceitava. Ninguém nunca recusou.
Nunca chamei nenhum estrangeiro. Foi o critério. [...] Eram homens.
Geralmente é homem. [...] Completamente aleatório. Só falar
português, mesmo (ENTREVISTADO 10, 2020).

O entrevistado possui uma relação afetiva com ambientes de aeroportos. Ele
cita o histórico de voos que fez com o pai, que trabalhava na extinta companhia aérea
Varig. Para ele, aeroporto é lugar de prazer, diversão e descoberta.
Desde que eu me entendo por gente. Primeiro que eu nasci numa
família ... meu pai, desde que eu nasci, trabalhava na Varig. Então eu
já nasci praticamente dentro de um avião.
Diversão. Eu por acaso, ao contrário de muitas pessoas, eu gosto de
estar num ambiente de aeroporto sim, ahnnn... pronto, gosto, sempre
gostei de aviação, muito por influência do meu pai. Tenho meus
modelinhos de avião também, tenho minhas decorações aqui em casa
com as maquetes. Eu gosto, tiro foto, eu procuro aproveitar o momento
de às vezes estar no aeroporto. Gosto de estar nos aeroportos
diferentes, conhecer... Faço... não que eu publique isso, mas eu tenho
a lista dos aeroportos que eu já estive, e o que eu posso fazer...
Gosto de dar essas dicas, tanto de aeroporto, quanto sobre o que fazer
nas cidades que eu já passei por aí (ENTREVISTADO 10, 2020).

Para ele, que se tornou engenheiro e atua em uma companhia petrolífera,
viajar ao exterior é uma rotina. Devido a esse movimento, seu status de cliente do
cartão de milhagens tornou-se “Gold”. Isso possibilitou-lhe acesso a diversas Salas
VIP em aeroportos internacionais, com direito de incluir um acompanhante, sem custo
extra, em seus acessos.
Ao descrever as pessoas que frequentam os aeroportos e as Salas VIP, o
entrevistado menciona aspectos relacionados a status social. Ele relaciona os bemvestidos a “pessoas de negócios”. E os malvestidos a passageiros de companhias
aéreas de baixo custo. Aqueles que se vestem bem são, imediatamente, relacionados
às Salas VIP.
Aqui na Europa mais ou menos, tem muita gente que anda muito
malvestida e, pronto, tem muito aquelas “low cost”, as Ryanair e Easy
Jet da vida... E você vai ver umas coisas meio engraçadas. Mas, em
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termos gerais, são pessoas... pronto, bem-educadas, aprazíveis,
nunca parei para pensar muito a fundo quem... qual o perfil das
pessoas que estão ali. Claro, tem sempre as pessoas de negócios,
bem arrumadas, principalmente nas Salas VIP (ENTREVISTADO 10,
2020).

Em sua opinião, além de bem-trajados, os frequentadores de Salas VIP
aparentam arrogância. Sua percepção é de que as Salas VIP possuem uma atmosfera
de difícil sociabilização, em razão do comportamento tipicamente soberbo de seus
usuários.
Aí já é um ambiente diferente do aeroporto em si. As pessoas que têm
uma passagem de “executiva”, uma passagem de “primeira classe” ou
já estão acostumadas a viajar muito tempo... ahn... Pronto, as pessoas
se vestem melhor, falam melhor, apesar de ser um ambiente muito
mais difícil de você socializar, até pela questão... ahn... não sei se é
arrogância, não sei se é uma palavra certa, mas as pessoas são
mais... assim “Ah eu sou uma pessoa importante”... Os V.I.P.s
[soletrou em idioma inglês], digamos assim... Eu compararia com um
restaurante de luxo, assim. É a sensação que se dá mais próxima de
um outro lugar se tivesse que comparar.
[...] Acho que pela classe social delas, por ter mais dinheiro, por ter
uma possibilidade de estar ali num ambiente que é restrito, exclusivo
etc. (ENTREVISTADO 10, 2020).

Questionado sobre a sua sensação dentro das Salas VIP, o respondente
revela que, em suas primeiras experiências de consumidor nesses locais, sentia-se
incomodado, não pertencente.
Já incomodou nas primeiras vezes quando eu comecei a frequentar
esse tipo de lugar. Eu era muito novo e também não estava
acostumado com esse tipo de… de ambiente. Eu me sentia um bocado
meio… fora do lugar. Mas depois não, você acostuma. [...] E às vezes
eu não ia com o dress code que uma Sala VIP às vezes exige. Não é
que exige, mas informalmente tem (ENTREVISTADO 10, 2020).

Questionado sobre qual seria esse padrão de vestimenta percebido nas Salas
VIP, ele respondeu assertivamente que se trata do estilo “executivo”, ao qual ele não
aderia na época.
É o perfil do executivo. A camisa social, um blazer, um terno, a gravata.
As pessoas geralmente estão nesse formato porque… pronto, estão
indo numa viagem de negócios e… aquilo ali é a visão deles. Eu não!
[...] Não estava preocupado com dress code, era preocupado em viajar
confortável (ENTREVISTADO 10, 2020).

Nota-se, através de suas impressões sobre as Salas VIP, que o entrevistado
promove uma espécie de troca vantajosa. Ele oferece ao desconhecido o acesso ao
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ambiente que classifica como de luxo. E o desconhecido, por sua vez, empresta-lhe a
companhia por algumas horas.
Às vezes é chato [risos] ficar muito tempo parado no aeroporto. O
aeroporto é “oito ou oitenta”. Enquanto é um aeroporto que você tem
alguma coisa para fazer ou vai almoçar... [...] Mas às vezes eu pegava
conexão em Paris ou em Frankfurt, sei lá, que eu tinha que ficar cinco,
seis horas em espera. Aquilo ali é “um saco”! E aí você ter alguém
para conversar é sempre bom. Não faz mal nenhum (ENTREVISTADO
10, 2020).

Chama a atenção o fato relatado de que nenhum dos seus convidados tivera
a experiência anterior de usufruir de uma Sala VIP. O respondente revelou que sentiase ajudando outra pessoa quando promovia essas incursões acompanhado às Salas
VIP.
Pronto, apresenta aquilo à pessoa, oferece comida, bebida, descanso
de graça… Tu vê [sic] que a pessoa fica feliz com aquilo. E sim, dá
uma “sensaçãozinha” de… de… de ajudar, de fazer alguém feliz.
[...] No aeroporto é tudo caro. O aeroporto é um ambiente que sempre
é premium. Tudo é sempre mais caro: comida, bebida, tudo, tudo
(ENTREVISTADO 10, 2020).

Sua sensação de prazer ao presenciar a excitação dos novatos naquele
ambiente somava-se ao bem-estar de ter companhia para algumas taças de vinho e
alguém para conversar.
[Autor: Você lembra como era a reação das pessoas quando
entravam, então, com você na Sala Vip?]
Ahn… de excitação, digamos assim…
[Autor: É mesmo?]
É…! [Imitando as pessoas excitadas] “É de graça, mesmo?! Pode
comer o que quiser?! Pode beber o que quiser?!” Pode! Pode beber o
que você quiser, pode comer o que você quiser… Se quiser abrir três
garrafas de vinho, pode! Não tem miséria! (ENTREVISTADO 10,
2020).

Para quem percebe a Sala VIP como lugar de pessoas arrogantes, o método
de convidar alguém que, à primeira vista, lhe pareça simpático, pode ter sido uma
estratégia conveniente do entrevistado para usufruir o benefício da Sala sem
constrangimentos. Adicional a isso, percebe-se uma sutil sensação de superioridade
ao referir-se aos convidados em êxtase.
Perguntado sobre a origem dessa ideia de burlar a regra para ter companhia,
o participante esclareceu que foi sugestão de um colega de trabalho. Segundo
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explicou, outros passageiros também se sentem incomodados por ficarem horas
sozinhos em aeroportos.
Ao burlar um benefício oferecido pela administradora da Sala VIP, ele se
sentia simplesmente gentil e afetivamente recompensado. O fato de ter ressignificado
a expressão “direito a acompanhante” não lhe pareceu motivo para desconforto moral.
Mas convencional, tentando burlar, não. Não tenho experiência. Já
convidei pessoas! [No contexto, isso é diferente de burlar para ele].
Porque você acaba sendo um anfitrião ali, né? A pessoa não vai sair…
“Ah, tá bom, agora que eu entrei…” Você convidou ela, você é
praticamente o anfitrião dela.
É normal. Não é nada artificial. É como se você [a] estivesse
convidando para ir num restaurante ou alguma coisa assim. Claro que
é um restaurante novo, é um ambiente novo, as pessoas geralmente
gostam e aproveitam aquilo. Então é uma sensação de satisfação
(ENTREVISTADO 10, 2020).
Figura 20 – Entrevista 10.

Fonte: Produção do Autor (2020).
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3.11 Entrevista nº 11
O contato inicial deu-se através do post (Figura 5) publicado pelo Autor em
um grupo na rede social Facebook, convidando para a participação no presente
estudo.
A respondente afirmou que seu esposo fora piloto de uma companhia aérea
brasileira por 25 anos, até 2005. Conforme disse, durante esse período, foi
beneficiada com a facilitação no acesso a embarques e desembarques em aeroportos,
devido ao fato de ser esposa de um piloto. O coleguismo, segundo ela, existente entre
funcionários da aviação, justifica o benefício que recebeu durante o período em que o
marido atuava no setor.
Então, por isso que eu tinha a experiência de estar com ele, no caso.
Ou até mesmo por indicação dele, quando ele não podia estar com a
gente, para a gente estar mais próximo do pessoal, para poder ter uma
facilidade para embarque e desembarque, essas coisas... A gente já
embarcava com ele [o esposo]. A gente tinha preferência, digamos
assim, porque estava com eles [tripulação do voo]. E quando ele não
estava trabalhando, ele já falava, já sabia quem seria o comandante
do voo e avisava: “Olha, minha família tá embarcando em tal lugar,
para tal lugar, e tal”. E aí eles já sabiam, então. Tinha aquela coisa de
já ajeitar tudo, ter um atendimento para a gente, para não ficar no
tumulto (ENTREVISTADA 11, 2020).

Quando diz que a equipe “ajeitava” tudo para ela não ficar no tumulto do
embarque, fica evidente a utilização da vantagem sobre os demais passageiros ali
submetidos à fila. No entanto, a entrevistada procura não parecer oportunista,
enfatizando que o benefício que recebera se tratava de um habitual coleguismo na
aviação. Em suas palavras, “eu não digo para facilitar. Na aviação, eles sempre têm
um coleguismo, digamos assim, muito grande... Sempre foi práxis” (ENTREVISTADA
11, 2020).
Percebe-se uma sensação de superioridade da respondente em relação aos
demais passageiros, a quem considera inconvenientes. Seu discurso toma o sentido
de “nós versus eles”. Ela se percebe como alguém detentora de um status superior
ao dos demais consumidores presentes no aeroporto, em razão de ser esposa de um
piloto e assídua frequentadora de aeroportos e aeronaves.
A aviação já teve esse tempo áureo e acho que hoje ela está uma
coisa tipo ônibus, assim, né? Então, as pessoas têm um
comportamento como [gaguejou] bem diferente, a gente estranha
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bastante. Não é isso, pelo amor de Deus, não é preconceito, mas acho
que as pessoas não têm muito, não sei, respeito com o outro. É um
empurrando o outro, bolsa no rosto, e querem levar tudo no avião. A
gente presencia coisas em aeroportos e já fala: “Aquilo não vai!”
(ENTREVISTADA 11, 2020).

As declarações negativas acerca dos consumidores do transporte aéreo, até
mesmo da atualidade, soam como autodefesa contra possíveis julgamentos pelo
tratamento diferenciado que recebia nos aeroportos anos atrás, devido à sua condição
de esposa de piloto.
Apesar dos relatos referentes aos passageiros, a respondente possui uma
percepção positiva sobre os aeroportos.
Para nós, significa início de férias e um ambiente [de] que a gente
gosta muito! Para nós, é até complicado perguntar, porque a gente se
identifica muito com o aeroporto.
Significa liberdade, leveza, [sensação de] ficar sem estresse, de falar
que agora não tem mais pressa. Só curtir, mesmo (ENTREVISTADA
11, 2020).

Quando questionada sobre Salas VIP de aeroportos, a entrevistada admite
que recebia um tratamento “VIP”, no sentido de privilegiado, nas salas de embarque,
por ser esposa de piloto. Mas revela que nunca esteve em uma sala dessas. Nota-se,
em suas palavras, que a Sala VIP representa um local reservado para passageiros
que adquirem bilhetes de viagens em categorias superiores (primeira classe ou
executiva) e buscam, com isso, receber o acesso mais tranquilo ao embarque.
Percebe-se que a respondente traça uma relação entre o tratamento especial de que
desfrutava e o benefício oferecido aos consumidores com acesso às Salas VIP.
Eu acredito que é um local onde os passageiros vão ter um ambiente
diferenciado. É que, na verdade, eu nem sei o que seria uma Sala VIP
em si, porque na época só uma empresa tinha Sala VIP. Então... Eu
sabia que era tudo diferenciado, eram servidas algumas bebidas,
alguns coquetéis, [havia] ar condicionado, uma TV. Eu sei que é
diferenciado, acho que era para passageiro de primeira classe, classe
executiva. Isso eu sei, mas nunca tive acesso a uma, não. A gente
tinha atendimento VIP, mas eu nunca fui para uma Sala VIP. Quem
vai para uma Sala VIP já comprou uma passagem de primeira classe
ou executiva porque quer ter esse conforto. E a Sala VIP seria a
mesma coisa... [Este consumidor pensa:] “Eu quero ficar quieto, sem
tumulto, sem barulho, eu quero embarcar sem problema”. Acho que a
ideia dele é por aí. Quer embarcar com sossego (ENTREVISTADA 11,
2020).
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Embarcar “sem tumulto, sem barulho, sem problema” pode ter sido o real
benefício percebido pela entrevistada em suas experiências. Em seu relato, ela revela
que os seus bilhetes de passagem eram diferenciados. Que o marido ou algum de
seus colegas a buscavam no check-in ou na sala de embarque para acompanhá-la
até a aeronave.
Tanto no embarque, como no check-in, a gente tinha o mesmo
comportamento de um passageiro comum. Diferenciado era o nosso
bilhete, mesmo. Mas já sabendo do bilhete, [a agente da companhia
aérea] já falava sobre o que se tratava, de quem é, de que família...
Então ele [o marido] vinha para apanhar a gente na sala de embarque.
O que diferenciava [o bilhete de passagem] era “Passagem de Férias”.
Vinha escrito. Então a pessoa do check-in já detectava que era a
gente. Mas a gente também tinha que fazer reserva antes. Tinha que
fazer reserva como passageiro (ENTREVISTADA 11, 2020).

Chama a atenção a frase “a gente tinha o mesmo comportamento de um
passageiro comum”. No momento da entrevista, foi possível notar o tom de
diferenciação social que a entrevistada acredita haver entre si e os demais
passageiros que não possuíam familiares trabalhando na companhia aérea.
Destaca-se, também, a cautela da respondente para não chamar a atenção
dos demais passageiros presentes naquelas ocasiões de embarque. Percebe-se, em
suas palavras, que ela possui a consciência de que estava usufruindo de uma
distinção, de uma oportunidade, de uma facilidade que lhe era oferecida por
camaradagem, em detrimento dos demais passageiros presentes.
Ah, na verdade eu ficava bem. Bem quieta, só observando, assim,
para não ter nenhum constrangimento, para não correr um risco. Você
não sabe quem está ali. Mas não tinha nenhum problema, não dava
nenhum alarde, não tinha nenhum abuso por conta disso
(ENTREVISTADA 11, 2020).

O fato de ter-se oferecido para participar da presente pesquisa reforça a
interpretação de que a respondente admite que levou vantagem.
Pelo fato de entender que [gaguejou] a Sala VIP... talvez porque o que
eu vivi... [pensativa], o meu atendimento tenha sido VIP. Não só por
eu ter estado numa Sala VIP. Porque, se for para ver, era. Talvez eu
não tenha te ajudado [nessa entrevista] como talvez você precisasse,
mas o “VIP” eu achei que entraria não só como sala, mas como
tratamento (ENTREVISTADA 11, 2020).

Sua forma de associar o tratamento especial recebido nas salas de embarque
com o atendimento oferecido nas Salas VIP desperta curiosidade. Presume-se que,
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ao ler o enunciado do convite para a presente pesquisa, a respondente tenha se
enquadrado entre os burladores de regras para acesso a serviços premium.
Porque não é o modo tradicional. Hoje eu nem sei se existiria isso
[facilidade para embarque no avião por parentesco com o
comandante]. Talvez não tenha, porque as regras mudaram. Então, o
que você está fazendo de pesquisa, talvez ainda tenha. Eu acredito
que ainda tenha, porque a gente sabe como é o brasileiro de dar um
jeitinho. Mas a minha experiência, então, eu repito: seria no tratamento
VIP na época. Não sei se hoje existiria isso.
Não era passar na frente de ninguém, mas existia ali já nos bastidores
alguma coisa sobre isso. Então eu considero que não deixa de ser VIP.
E o fato de embarcar primeiro, muitas vezes, pode ser considerado
VIP (ENTREVISTADA 11, 2020).

Ao responder sobre o que entende como “VIP”, a entrevistada demonstrou
dificuldades para encontrar uma definição. Ao que, novamente, comparou-se com
burladores de entrada de Salas VIP de aeroportos. Em suas palavras, “Ai, ai, ai...
Agora eu não sei te dizer. [Pensativa] É o atendimento especial, um atendimento
diferenciado, com certos privilégios. Então talvez eu tenha me encaixado aí na sua
pesquisa” (ENTREVISTADA 11, 2020).
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Figura 21 – Entrevista 11.

Fonte: Produção do Autor (2020).

3.12 Discussão das Análises
3.12.1 O Significado da Sala VIP
Os discursos tomam caminhos interpretativos paralelos quando se aborda a
significação de Sala VIP de aeroporto. Todos os entrevistados demonstraram associar
a Sala VIP de aeroporto a privilégio. A partir das noções de significado de privilégio,
dois grupos distintos se formaram entre os participantes: os que associam privilégio
ao ambiente seleto e aos benefícios das Salas VIP (Entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
e 10), e aqueles que veem privilégio no processo de embarque em aviões
(Entrevistados 7 e 11).
Ambos os segmentos que compõem a amostra detalharam o que entendem
por privilégio nesses ambientes e situações considerados VIP em aeroportos. Foram
constatadas construções simbólicas distintas, que englobam as sensações de
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conforto físico, tranquilidade, tratamento especial (atendimento, alimentos e bebidas)
e distinção social.
Quadro 4 – Construções Simbólicas sobre Salas VIP.
Construções simbólicas – VIP em
Entrevistados
aeroporto
Conforto Físico
1, 4, 7, 8 e 10
Tranquilidade
7, 8 e 11
Tratamento Especial
1, 3, 5, 6, 8 e 9
Distinção Social
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11
Fonte: Produção do Autor (2020).

No que tange a conforto físico, os respondentes valorizaram a existência de
banheiros privativos e de poltronas confortáveis nas Salas VIP. O conforto também foi
relacionado a privilégio, frente aos processos exaustivos de check-in e de segurança
nos aeroportos.
O aspecto da tranquilidade foi citado por aqueles que reclamaram do barulho
das salas de embarque e de comportamentos considerados impróprios de outros
passageiros.
Como tratamento especial, destaca-se a percepção de elevada qualidade dos
buffets com alimentos e bebidas nas Salas VIP. Nota-se que esse benefício oferecido
empresta um relevante valor à imagem desses ambientes.
A questão da distinção social presente nas Salas VIP foi, em algum momento,
citada pela maioria dos entrevistados. Para eles, essas salas são frequentadas por
indivíduos com elevado poder econômico, altos cargos executivos e reconhecida
posição na sociedade. As palavras “poder”, “dinheiro”, “executivo”, “status” e “chique”
foram relacionadas a esses usuários de Salas VIP.
A construção simbólica que os entrevistados fazem acerca desses ambientes
e de quem os frequenta reforça a teoria de Bourdieu (2007) sobre diferenciação e
aceitação social por meio de bens (no caso, serviços) de luxo. O efeito bandwagon
descrito por Solomon (2016) também se faz conveniente nesta análise, uma vez que
dentre os 11 respondentes, dez se classificaram como “classe média” no período de
suas práticas impostoras em Salas VIP de aeroportos ou em locais seletos. Se a
maioria dos respondentes vê a Sala VIP como ambiente frequentado por pessoas de
elevado status e prestígio, abre-se uma janela para a associação do seu
comportamento desviante à repetição de padrões de consumo com vistas ao
pertencimento social.
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3.12.2 Misbehavior - Burlando as regras para acessar Salas VIP
O ato de burlar as regras para acessar uma Sala VIP ou um ambiente VIP não
possui o mesmo peso ético na concepção dos participantes. Percebe-se nos relatos
que houve aqueles que assumiram ter acessado Salas e ambientes VIP sem o direito,
e outros que não demonstram essa compreensão. Dentre os que assumiram ter
burlado regras de acesso, alguns demonstram sentir desconforto moral pelo ato.
Outros, no entanto, não veem razão para questionamentos éticos sobre isso. Já entre
aqueles que não se submeteram ao rótulo de burlador, há os que demonstraram
possuir consciência de que apenas infringiram alguma regra, e há quem não tenha
percebido qualquer questão negativa em suas atitudes.
Entretanto, notou-se em todos os discursos uma disposição, declarada ou
latente, de burlar as regras para acessar Salas VIP novamente.
Figura 22 – Raciocínio ético do burlador de Sala VIP.

Fonte: Produção do Autor (2020).

A tarja de “burlador” pareceu incomodar todos os participantes. Apesar de
terem relatado experiências de trapaça no acesso a Salas VIP ou ambientes seletos,
nenhum deles se reconhece como um indivíduo antiético, moralmente condenável. A
maioria procurou minimizar os efeitos práticos dos seus atos desviantes e classificálos como aceitáveis. Neste momento, a Teoria Sociológica da Rotulagem pode ser
associada à análise desse comportamento. O indivíduo burla regras, porém rejeita
assumir um estereótipo considerado condenável em seu microgrupo social.
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O ímpeto de aproveitar a oportunidade percebida para burlar foi observado
em nove entrevistas. Chama a atenção a considerável repetição dessa característica
comportamental. O impulso para agir de modo desviante diante de uma oportunidade
está descrito nas Teorias Sociológicas do Controle Social, segundo as quais, todos
podem cometer delitos, a depender da situação percebida.
Do ponto de vista sociológico, os relatos da amostra sobre as atitudes
impostoras em Salas e ambientes VIP trazem à luz as justificativas presentes nas
Teorias Interacionistas (Rotulagem) e de Controle Social. No entanto, a análise
aprofundada dos discursos coletados revela uma zona cinzenta entre essas duas
teorias na interpretação pessoal de cada indivíduo sobre suas experiências. Entre a
negação ao rótulo de burlador e o impulso diante da oportunidade de tirar proveito da
situação, elementos das duas teorias se fazem presentes na compreensão dos atos
desviantes de cada um.
Figura 23 – Zona Cinzenta entre duas Teorias Sociológicas.

Fonte: Produção do Autor (2020).

3.12.3 Como burlou para acessar Salas e ambientes VIP?

As respostas revelaram diversas maneiras empregadas para o acesso nãoconvencional a Salas e ambientes VIP. Os Quadros (5 e 6) elencam as táticas e
benefícios percebidos relacionados à ação.
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Quadro 5 – Táticas empregadas para burlar.
Táticas empregadas para burlar
Uso de cartão inválido
Favorecimento de funcionários (amigos ou parentes)
Chantagem emocional
Fingir que já tinha entrado
Aproveitar-se de falha do sistema de controle de acesso
Persuasão e conquista da confiança da recepcionista
Invasão silenciosa
Falsidade ideológica (uso de passagem de terceiro)
Favorecimento a estranhos com o benefício de
acompanhante
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020).

Quadro 6 – Benefícios percebidos ao burlar.
Benefícios imediatamente percebidos
Bem-estar físico (conforto)
Bem-estar psicológico (fuga do estresse do
aeroporto)
Sensação de superioridade
Pertencimento social
Acesso a alimentos e bebidas premium
Elevada autoestima pelo feito de burlar
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020)

Respondentes
Relacionados
Entrevistada 1
Entrevistados 2, 9 e 11
Entrevistada 3
Entrevistado 4
Entrevistado 4 e 5
Entrevistado 6
Entrevistado 4 e 7
Entrevistado 8
Entrevistado 10

Respondentes
Relacionados
Entrevistados 1, 4, 7, 8
Entrevistados 7, 8 e 11
Entrevistados 5, 6, 10 e 11
Entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Entrevistados 1, 3, 5, 8, 9 e 10
Entrevistados 5 e 6

Percebe-se, em alguns discursos presentes na amostra, a construção de uma
imagem de permissividade no comportamento dos profissionais que atuam nas
recepções de Salas VIP. Segundo os Entrevistados 4, 5, 8 e 9, não há um rígido
controle nos acessos a esses ambientes. De acordo com os seus relatos, pode haver
uma indisposição dos recepcionistas em entrarem em embate com os consumidores
que, supostamente, atentam contra as normas de admissão das salas. Essa
percepção dos entrevistados pode contribuir com a interpretação de que o desvio no
acesso é facilitado nestes casos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Salas VIP de aeroportos são ambientes originalmente concebidos para
abrigar passageiros de companhias aéreas considerados especiais. Esse serviço e os
conceitos a ele relacionados evoluíram ao longo do tempo. Além das empresas de
aviação, instituições financeiras, como bancos e empresas de cartões de crédito,
também passaram a oferecer essa regalia em aeroportos como benefício exclusivo a
clientes com elevado padrão de renda e consumo. Cada Sala VIP possui suas próprias
regras de admissão, que devem ser fiscalizadas pelos funcionários que atuam nas
recepções.
A sofisticação na arquitetura dessas salas, as características de conforto
presentes e o acesso restrito ao público de elevado status socioeconômico
influenciam a percepção de que se trata de um serviço de luxo.
Pierre Bourdieu (2007) defende que bens de luxo produzem diferenciação e
aceitação social onde são portados. Transpondo-se esse conceito à atmosfera das
Salas VIP, pode-se afirmar que a estratégia das empresas que as mantêm é
justamente promover bem-estar social aos clientes que consideram de maior valor.
Por outro lado, os consumidores aceitam esse benefício em razão da experiência
positiva que lhes é oferecida nesses locais. A experiência de consumo permite o
gerenciamento da identidade social (LANIER JR; RADER, 2015).
A busca por experiências de consumo pode levar os indivíduos a praticarem
atitudes que destoam daquelas definidas pela sociedade como aceitáveis. Atos
impróprios ligados ao consumo ocorrem em diversos segmentos de mercado.
Nos aeroportos, particularmente, há passageiros que burlam as regras de
acesso a Salas VIP e usufruem dos benefícios oferecidos pelas mantenedoras
naqueles espaços. A compreensão desse consumidor, especificamente, tornou-se
objeto central deste estudo.
A literatura contribuiu com fundamentos teóricos que embasam a presente
pesquisa e auxiliam na compreensão do consumidor que burla regras de acesso a
Salas VIP.
Ao interpretar o significado de Salas VIP de aeroportos para os consumidores
desviantes, a palavra privilégio é diretamente associada. Esse privilégio é detalhado
como atributos de conforto físico, tranquilidade, tratamento ou atendimento especial e
distinção social.
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Os consumidores desviantes se queixam dos cansativos processos de checkin e de segurança nos aeroportos. Isso contribui para a valorização dos aspectos de
conforto físico compreendidos nas Salas VIP. O barulho intenso dos terminais - com
chamadas de voos constantes e pessoas que falam alto - contribui para a busca por
ambientes tranquilos, silenciosos. Os buffets instalados nas Salas VIP - com oferta
gratuita de alimentos e bebidas - também são considerados um privilégio para esses
consumidores. E a percepção de distinção social presente nessas salas, por meio da
identificação de usuários com elevado status socioeconômico, é outro fator que
determina a concepção de privilégio.
Exceto um entrevistado, que se declarou como sendo de alta renda, os demais
classificaram-se como classe média na época que burlaram o acesso à Sala VIP.
Associando-se a questão da distinção social ligada à significação desses ambientes,
é possível afirmar que a aspiração social está relacionada ao ato desviante nos
acessos às Salas VIP.
Os burladores recusam o rótulo. Sua preocupação com a imagem social
reflete o cuidado com as aparências. O embuste praticado nas Salas VIP não é
propagandeado. Já o benefício usufruído na experiência, sim. Alguns aproveitam a
chance de estar na Sala VIP para publicar nas redes sociais e ostentar a oportunidade.
Parte dos burladores entende estar cometendo um tipo de indiscrição. Outros,
não compreendem dessa forma. Há um consenso entre todos acerca do que chamam
de limite ético aceitável para os seus atos. Isso significa que, para os impostores de
Salas VIP, não há crime cometido neste caso. Percebe-se, complementarmente, a
disposição de todos em burlar as regras de acesso a esses ambientes outras vezes.
As Teorias Sociológicas Interacionistas e do Controle Social são apropriadas para a
interpretação do comportamento desviante nesses casos, uma vez que as questões
da rotulagem social e do ímpeto para aproveitar oportunidades se relacionam ao fato
de transgredir as normas de admissão ao local.
Foram descritas nove táticas empregadas para burlar as regras e acessar os
ambientes ditos privilegiados de aeroportos, essencialmente as Salas VIP. O
comportamento dissimulado é considerado o requisito principal para a execução
dessas estratégias.
Para os burladores, há uma clara indisposição das equipes de recepção das
Salas VIP de efetuarem um controle mais rigoroso no acesso. Essa percepção pode
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influenciar a tomada de decisão de burlar a entrada, uma vez que sanções podem não
ser impostas àqueles que forem pegos.
É fundamental que as mantenedoras das Salas VIP reforcem o treinamento
das equipes de recepção, de modo a impor maior rigidez no controle de admissão
sem, contudo, comprometer a boa hospitalidade. A entrada e a permanência de
passageiros em desacordo com as regras podem gerar conflitos de imagem quando
percebidas por usuários lícitos. Também há que se considerar o aumento nas
despesas com alimentos, bebidas e amenidades. O risco de desgaste para a imagem
corporativa dos produtos relacionados à marca da Sala VIP é, desse modo, um ponto
de preocupação.
Limitações da Pesquisa
As dificuldades encontradas na busca da amostra, em razão do tabu envolvido
neste tema sensível de pesquisa, impossibilitam uma análise etnográfica com maior
amplitude.
Não foram entrevistados funcionários de recepções de Salas VIP e gestores
que atuam em suas mantenedoras. O contraponto das perspectivas entre os
burladores, recepcionistas e os criadores das normas de admissão poderia contribuir
para a compreensão do fenômeno e das extensões dos possíveis danos causados.
Sugestão de Estudos Futuros
Novas pesquisas podem enriquecer a compreensão do misbehavior em Salas
VIP de aeroportos. Dentre as possibilidades de estudo, soma-se a investigação acerca
da suposta atuação negligente de profissionais no controle de acesso às Salas VIP.
A percepção dos usuários lícitos acerca daqueles que burlam regras de acesso a
Salas VIP é um tema relevante neste contexto. A associação entre Salas VIP de
aeroportos e privilégios no embarque de passageiros, conforme analisado nos
discursos de entrevistados, também merece atenção.
Como vimos, a relação entre o misbehavior de consumidores e o processo de
admissão em Salas VIP mostrou-se real. A análise dessa prática silenciosa desnudou
as estratégias utilizadas e as sensações vivenciadas pelos burladores. No entanto,
ainda que a realidade se explicite, o tema deste estudo continuará sendo tratado como

89
tabu na sociedade, e os autofalantes dos terminais aeroportuários seguirão ressoando
avisos técnicos de embarque e de segurança.
Aos gestores das mantenedoras das Salas VIP, cabe ecoar o interesse de
combater o embuste no acesso a esses ambientes, resgatando, assim, o significado
original da sigla V.I.P. O zelo e a ação neste sentido poderão sustentar o propósito de
abrigar, exclusivamente, very important – e não very impostor – people nas Salas VIP
de aeroportos.
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APÊNDICE A – QUESTÕES PARA CONDUÇÃO DA ENTREVISTA
SEMIESTRUTURADA
- CLASSE SOCIAL?
- SEMPRE VIAJA DE AVIÃO?
- MAIS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS?
- MAIS SOZINHO OU EM FAMÍLIA?
- VIAJA MAIS A LAZER, A TRABALHO...?
- COMO VÊ OS AMBIENTES DE AEROPORTOS?
- COMO SÃO AS PESSOAS NOS AEROPORTOS?
- O QUE SIGNIFICA UMA SALA VIP DE AEROPORTO?
- JÁ ESTEVE EM SALAS VIP? ONDE?
- QUAL FOI SUA SENSAÇÃO NA 1ª VEZ?
- QUAL FOI A SALA MAIS LEGAL?
- COMO SÃO AS PESSOAS NA SALA VIP?
- JÁ CONSEGUIU ENTRAR BURLANDO ALGUMA REGRA?
- QUAL MÉTODO UTILIZADO? EM QUAL SALA / AEROPORTO?
- POR QUE RESOLVEU ENTRAR ASSIM?
- COMO SURGIU A IDEIA? PODE CONTAR COMO FOI?
- ESTAVA COM QUEM?
- QUANTAS VEZES CONSEGUIU JÁ?
- O QUE SENTIA QUANDO CHEGOU NA SALA PARA TENTAR?
- COMO FOI A EXPERIÊNCIA? MEDO... ANGÚSTIA... PRAZER...
EXCITAÇÃO...?
- QUAIS BENEFÍCIOS PERCEBEU AO ESTAR DENTRO?
- FICOU POR QUANTO TEMPO?
- ESTAVA INDO DE ONDE PARA ONDE?
- A PESSOA QUE ESTAVA JUNTO ENTROU COMO?
- VOCÊ CONTOU A EXPERIÊNCIA PARA ALGUÉM?
- FEZ FOTOS? POSTOU EM REDES SOCIAIS?
- A VEZ BURLANDO FOI MAIS LEGAL QUE DAS OUTRAS?
- JÁ CONSEGUIU BURLAR OUTRAS VEZES? PODE CONTAR COMO FOI?
- DIFERENÇA SENSAÇÃO BURLANDO E NÃO-BURLANDO?
- CONHECE OUTRAS MANEIRAS DE ENTRAR BURLANDO?
- JÁ FOI IMPEDIDO DE ENTRAR ASSIM? COMO FOI?
- E SE FOSSE IMPEDIDO, O QUE SENTIRIA?
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

