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RESUMO 

A contemporaneidade é marcada por uma relação específica com o consumo, trazida 
pela modernidade e suas revoluções tecnológicas. Atualmente, os estudos do 
consumo são profusos, mas devido à sua evolução tardia, ainda há uma diversidade 
de fenômenos à espera de atenção por este prisma. Identificamos o turismo como um 
deles, por serem raros os trabalhos a relacionar turismo e consumo desde uma 
perspectiva simbólica. O turismo, fenômeno que movimenta bilhões de pessoas pelo 
mundo, pode ser considerado uma das principais práticas de consumo na atualidade, 
transformando-se em um abundante campo de estudos para os interessados pelo 
tema. Ao avaliar as características particulares do turismo contemporâneo e as 
tendências que dele emergem, identificamos o fenômeno dos meios de hospedagem 
pessoa-a-pessoa, ou hospedagem P2P, que parece dialogar com as necessidades e 
particularidades do novo turista por meio de seu serviço baseado no consumo 
colaborativo. Para isso, a hospedagem P2P busca vincular ao seu discurso de marca 
os princípios de valor que expressam a identidade social do novo turista, a saber a 
independência, a experiência e a autenticidade. Baseado nessa conjuntura, o 
presente trabalho tem como objetivo investigar como o novo turista percebe a proposta 
dos meios de hospedagem P2P por meio de seu discurso de marca. Utilizamos o 
paradigma da Consumer Culture Theory por considerarmos uma perspectiva 
adequada para se tratar dos aspectos subjetivos e simbólicos do consumo, e 
estabelecemos um escopo teórico sobre os conceitos de consumo, identidade social, 
novo turismo e meios de hospedagem P2P. Para desenvolvermos nosso trabalho de 
campo foi selecionada a netnografia, um conjunto de técnicas e práticas de caráter 
qualitativo adequado para estudar comunidades online, e a comunidade escolhida foi 
o Travellerspoint, uma das maiores comunidades de viajantes do mundo. Após seis 
meses de arquivamento de dados e observação participante nos fóruns da 
comunidade, pudemos constatar que, embora o discurso dos princípios de valor e de 
distinção do novo turista seja estimulado e reproduzido pela comunidade, a 
comunidade não percebe a hospedagem P2P como reprodutora desse discurso a 
ponto de atraí-los aos seus serviços. Após a apresentação e discussão desse e outros 
resultados, encerramos a pesquisa com nossas considerações finais a respeito das 
limitações e do legado deste trabalho. 

Palavras-chaves: Consumer Culture Theory. Novo turismo. Identidade social. Meios 

de hospedagem P2P. Airbnb. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Contemporary times are marked by a specific relationship with consumption, a legacy 

from modernity and its technological revolutions. Currently, consumer research is 

abounding, but due to its late upbringing, there is still several phenomena waiting to 

be considered under the lights of this knowledge area. We identified tourism to be one 

of them, for it is rare to find literature merging both topics, tourism and consumption 

from a symbolic perspective. Tourism, a phenomenon that moves billions of people 

around the world, may be considered one of the main consumption practices of the 

contemporary world, becoming an enhanced field to those interested about the issue. 

By taking into consideration the specifics of contemporary tourism and the trends that 

emerged with it, we identified the phenomenon of peer-to-peer accommodation, or P2P 

accommodation, which seems to relate to the new tourist’s needs through its service 

based on collaborative consumption. In order to do so, P2P accommodation is keen to 

bind to its brand discourse the value principles that express the new tourist’s social 

identity, which are the independence, the experience and the authenticity. Based on 

this scenario, the present research aims to investigate how the new tourist perceives 

P2P accommodations proposals through its brand discourse. We use Consumer 

Culture Theory paradigm for considering this a suitable perspective in order to manage 

subjective and symbolic aspects of consumption, and we establish a theoretical 

framework regarding the concepts of consumption, social identity, new tourism and 

P2P accommodation. In order to develop our fieldwork, we chose netnography as the 

method, which is a qualitative gathering of practices and technique appropriate to study 

online communities, and the community chosen was Travellerspoint, one of the biggest 

travelling communities in the world. After six months of data archiving and participant 

observation in the community forums, we could come to the conclusion that, although 

the value principles discourse and the new tourist discourse are stimulated and 

reproduced by the community, the community itself does not perceive P2P 

accommodation to reproduce the same discourses in a way it makes them feel 

attracted by its services. After the presentation and discussion of this and other results, 

we conclude this research with our final considerations regarding its limitations and its 

legacy. 

Keywords: Consumer Culture Theory. New tourism. Social identity. P2P 

accommodation. Airbnb. 
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INTRODUÇÃO 

 

Podemos compreender o conceito de consumo em diversos sentidos, os quais 

Rocha (2005) resume em quatro: hedonista, moralista, naturalista e utilitário. Em seu 

sentido naturalista, o consumo é considerado presente em todos os tempos da 

história, bem como em todos os espaços modificados pelo ser humano. Segundo 

Barbosa e Campbell (2006), a palavra consumo vem do latim, significando usar tudo, 

esgotar e destruir; termos que possuem uma conotação negativa. Ainda assim, 

devemos reconhecer que o consumo em seu sentido naturalista é imprescindível para 

o desenvolvimento do ser humano: para sobreviver, o homem consome a todo tempo, 

seja oxigênio, luz, alimentos, relacionamentos, ou até mesmo a si próprio 

(HOLBROOK, 1987). Independente da forma como o conceito de consumo possa ser 

empregado, há a constatação unânime de que o consumo nunca foi tão evidente nas 

práticas humanas como atualmente (ARNOULD; THOMPSON, 2005; BELK, 1988; 

CARVALHO; VIANA, 2014; PINTO, 2013; PINTO; LARA, 2011; OURAHMOUNE, 

2016), a ponto de a sociedade contemporânea ser comumente referida como 

sociedade de consumo (BARBOSA, 2004), e sua cultura, como cultura de consumo 

(ARNOULD; THOMPSON, 2005; FEATHERSTONE, 1995), termos que serão 

diferenciados ao longo desse trabalho. A todas essas formas e atos de consumir, 

constantes e ritualísticas na contemporaneidade, denominamos de maneira geral 

como práticas de consumo. 

Durante a modernidade o consumo emitiu sinais de que havia se tornado uma 

prática central em uma cultura globalizada, trazendo novos contornos para a utilização 

dos bens materiais promovidos pela industrialização. Com uma história composta por 

momentos de reflexão, revisão e transformação, o consumo atualmente é estudado 

por uma ampla coleção de perspectivas e disciplinas, tanto de maneira específica 

quanto de maneira interdisciplinar (HOLBROOK, 1987). Os estudos do consumo 

(consumer research, em inglês) são uma grande área de pesquisa que busca 

compreender o fenômeno do consumo nas suas diversas dimensões de manifestação, 

segundo como é entendido atualmente (COSKUNER-BALLI, 2013). 

Uma das dimensões de manifestação do consumo é a sua dimensão simbólica 

e subjetiva (ARNOULD; THOMPSON, 2005). O processo de interesse científico por 

essa dimensão do consumo, denominado durante algum tempo de estudos 

interpretativos do consumo (OSTERGAARD; BODE, 2016), iniciou-se durante a 
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década de 1950. Embora tenha sofrido um curto hiato, na década de 1980 é possível 

identificar a convergência de um esforço em prol dessa abordagem interpretativa 

(ARNOULD; THOMPSON, 2005; BELK; CASOTTI, 2014; HIRSCHMAN; HOLBROOK, 

1982; HOLBROOK, 1987). Esse esforço ordenado gerou um movimento de pesquisa 

direcionado aos aspectos simbólicos e subjetivos do consumo por meio da cultura do 

consumo, um arranjo social no qual mercados direta ou indiretamente medeiam as 

relações entre experiências vividas, ou seja, entre modos de vida significativos e 

recursos simbólicos e materiais, como marcas, dos quais eles dependem (ARNOULD; 

THOMPSON, 2018, p. 4, tradução nossa)1. Esse movimento foi reconhecido e 

nomeado por Arnould e Thompson (2005) vinte anos depois como Consumer Culture 

Theory (Teoria da Cultura do Consumidor em português), sendo frequentemente 

referido por sua sigla, CCT. 

Sem a pretensão de esgotarem o assunto, Arnould e Thompson (2005) 

propõem um escopo sintético das quatro principais áreas de interesse desenvolvidas 

pelas pesquisas da CCT, dentre as quais consideramos como uma das mais 

proeminentes os projetos de identidade (GAIÃO; SOUZA; LEÃO, 2012). A CCT 

entende que os consumidores são ávidos por buscar e por construir uma identidade, 

apropriando-se de produtos, experiências e ideias promovidas pelo mercado que 

melhor expressem o que são e o que desejam ser. Esse processo é conceitualizado 

nos termos projetos de identidade (identity projects) ou trabalhos de identidade 

(identity work), e são frequentemente utilizados por autores da CCT (ARNOULD; 

THOMPSON, 2005; ARNOULD; THOMPSON, 2018; LUEDICKE; THOMPSON; 

SCHAU, 2018; WEINBERGER; CROCKETT, 2018). Para essa corrente: 

 
 
Objetos, atividades extracurriculares, leituras, crenças, idas a cafés, 
restaurantes, bares, tudo o que consumimos como produtos e 
serviços, apontam para os outros quem nós somos e com quem nos 
identificamos, a que grupo social pertencemos e ao mesmo tempo 
rejeitamos [...]. Definitivamente, para grande parte de estudiosos da 
área, o indivíduo também consome para comunicar e ser interpretado 
pelos outros, pois as atividades baseadas no consumo dos 
significados corroboram a representação do seu ‘eu’. Os mesmos 
partem da premissa que o consumo é um fenômeno eminentemente 
cultural e que as posses são símbolos de caráter identificador 
(CUPOLILLO; AYROSA, 2015, p. 22). 

 
1 “[...] a social arrangement in which markets either directly or indirectly mediate the relationships 
between lived experiences, that is, between meaningful ways of life and the symbolic and material 
resources like brands on which they depend”. 
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Por conta desses diversos contextos de consumo repletos de significado para 

o sujeito contemporâneo, alguns autores optam por analisar de maneira particular a 

expressão do projeto de identidade do sujeito em determinado contexto social. Esse 

projeto de identidade particular é denominado identidade social (TAJFEL; TURNER, 

2004), ou seja, a manifestação de um conjunto de comportamentos, práticas e 

escolhas de consumo, que o sujeito considera como pertencentes a determinada 

categoria social em um contexto, denominado de constelação de consumo 

(SOLOMON; ASSAEL, 1987). O sujeito contemporâneo possui diversas identidades 

sociais, cada uma sendo projetada de acordo com sua concepção ideal sobre o que 

é ser um profissional, um pai, um amigo, um amante de futebol, um apreciador de 

vinhos, um colecionador de selos postais, dentre as mais diversas categorias que a 

contemporaneidade pode promover. 

Central para a sociedade contemporânea, o consumo torna-se uma prática 

fundamental para a constituição de identidades sociais (BARBOZA; AYROSA, 2013; 

ELLIOTT; WATTANASUWAN, 1998; KLEINE; KLEINE; KERNAN, 1993). 

Constantemente as marcas trabalham discursos na pretensão de criar uma 

associação significativa entre seus produtos e serviços e a constelação de consumo 

que auxiliam no projeto de uma identidade social, a fim de serem aderidas pelo grupo 

social que compartilha tal identidade (CHERNEV; HAMILTON; GAL, 2011). 

Expandindo essa agência para grupos sociais, podemos concluir que nem todas as 

marcas, produtos e serviços trabalhados para se relacionar com determinado público-

alvo são de fato aderidas por ele (BHATTACHARJEE; BERGER; MENON, 2014), e 

isso pode ocorrer por diversos motivos já abordados em literatura recente, tais como 

a necessidade de diferenciação dos indivíduos componentes dos próprios grupos, ou 

a saturação de identificação com marcas e produtos (BERGER; HEATH, 2007; CHAN; 

BERGER; VAN BOVEN, 2012; CHERNEV; HAMILTON; GAL, 2011). Considerando 

esse cenário, observamos que não é possível estabelecer uma relação imediata entre 

a relevância de determinadas marcas, produtos e serviços para determinado grupo 

social somente por identificarmos semelhanças em seus discursos, mas devemos 

considerar a percepção do próprio grupo social a respeito dessa relação a fim de 

chegarmos a alguma conclusão a respeito. 

Ao considerarmos as práticas de consumo não somente como a aquisição de 

produtos, mas também como a vivência e cocriação de experiências (BELK, 1988; 

MACINNIS; FOLKES, 2010; PINTO; LARA, 2011), agregamos diversas atividades 



11 
 

 
 

possíveis à constituição de diversas identidades sociais. Uma delas é o turismo, 

conceito que carrega em sua história uma variedade de concepções (FRATUCCI, 

2008; PANOSSO NETTO, 2010). Neste trabalho, baseamo-nos no conceito de 

turismo sugerido por Urry e Larsen (2011): uma prática de lazer, com o propósito de 

promover experiências opostas às do tempo de trabalho, baseada em um movimento 

de deslocamento temporário do sujeito de seu lugar de residência. Salientamos, 

porém, que encaramos o turismo como uma prática de lazer que exige uma viagem, 

mas que não necessariamente configura um tipo de viagem, tendo como exemplo a 

possibilidade de que o lazer esteja presente em uma viagem a negócios ou a estudos. 

Portanto, compreendemos que o turismo possa se manifestar em viagens cujo 

principal fim não seja o lazer, mas que caso haja momentos de lazer, as práticas do 

sujeito viajante tornam-se práticas turísticas. 

Segundo as definições da UNWTO (2017), o turismo é uma prática global que 

move mais de um bilhão de pessoas entre os países por meio da obtenção de serviços 

e geração de experiências. Desde o seu surgimento, a atividade turística tem sido tão 

presente na sociedade que os últimos cem anos foram considerados como “o século 

do turismo” (PANOSSO NETTO, 2010). Dessa forma, deparamo-nos com uma das 

práticas mais presentes na contemporaneidade. 

 
 

Como nenhuma outra indústria, o turismo é a indústria da pós-
modernidade. Sua natureza simbólica demanda um rico acervo de 
signos made in dispostos à descoberta e à revelação (encantamento). 
Os mass media embalam o movimento excitando suas virtudes. E os 
grupos culturais aprendem a domar o olhar do visitante incorporando 
seus mundos simbólicos à rota. Um encontro de emissores falantes e 
receptores viajantes, permeado de cenários, arquitetura, religião, 
culinária, arqueologia e tudo o mais capaz de falar sobre o espaço sob 
observação (WAINBERG, 2003, p. 19). 
 
 

Mesmo considerando essa relação entre turismo e consumo, identificamos que 

o turismo ainda não é representado com a devida proporção dentre os estudos do 

consumo (JENSEN; LINDBERG; OSTERGAARD, 2015). Essa relação é mais 

evidente quando percebemos que ambos os fenômenos, turismo e cultura de 

consumo, surgiram em períodos muito próximos da história, muitas vezes partindo das 

mesmas conjunturas sociais (GUIMARÃES, 2012). 

Contemporâneo ao processo de formação da cultura de consumo é, então, o 

turismo, tornando-se um grande representante de “[...] uma nova era cultural, onde a 
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recreação e o lazer tiveram um impacto determinante na formação de uma moral 

coletiva orientada ao prazer” (REJOWSKI; SOLHA, 2002, p. 87). Corroborando essa 

ideia, Souza (2013, p. 48) reflete acerca do tipo de turismo característico da segunda 

metade do século XX, inferindo que “[...] o turismo de massa se corporifica, então, 

como resultado da articulação entre o consumo de massa, a indústria cultural e os 

meios de comunicação de massa”. Com isso, percebemos que o turismo se forma e 

se consolida no seio do individualismo característico da modernidade como uma 

atividade desejada pelo indivíduo para efeitos de expressão social, como apontado 

por Campbell (2006). 

Próximo à virada do século, é possível observar algumas transformações nas 

práticas turísticas, dando especial destaque à individualidade e independência do 

turista (BUHALIS, 2001). As tecnologias da informação e comunicação (TIC), em 

especial a internet, promoveram uma autonomia ímpar ao turista, que passa a desejar 

estar ativamente ligado às suas viagens, tanto na etapa de seu planejamento quanto 

em sua execução (FIORELLO; BO, 2012). O crescente acesso à informação permitiu 

maior contato com diversas culturas e nações, enriquecendo o capital cultural do 

sujeito, e associado a isso, as pessoas gradualmente passaram a valorizar seu tempo 

de lazer como um momento propício ao desenvolvimento pessoal. Essas 

transformações culminaram em um movimento denominado de novo turismo (POON, 

1994).  

Também denominado de pós-moderno, contemporâneo ou alternativo 

(REJOWSKI; SOLHA, 2002), o novo turismo é uma tendência mundial que se 

manifesta pelos mais diversos segmentos turísticos, atualmente conhecidos como 

turismo de interesse especial (COOPER; HALL; TRIGO, 2011). Para Fiorello e Bo 

(2012): 

Novos turistas podem ser diferenciados dos antigos turistas porque 
eles são mais experientes, mais conscientes ecologicamente, mas 
também mais espontâneos e mais imprevisíveis. Novos turistas 
também estão acostumados com um grau mais alto de flexibilidade e 
independência [...] a estrutura geral de comportamento se modificou: 
os viajantes viajam mais frequentemente e por períodos menores, 
destinos distantes são preferidos, as pessoas não estão mais 
vinculadas a uma localidade em específico, e pacotes turísticos 
inflexíveis são rejeitados em favor de planejamentos personalizados” 
(FIORELLO; BO, 2012, p. 760, tradução nossa)2 

 
2 “New tourists can be distinguished from former tourists because they are more experienced, more 
ecologically aware but also more spontaneous and more unpredictable. New tourists are also 
accustomed to a greater degree of flexibility and Independence [...] The general framework of behavior 
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Sendo assim, não tratamos aqui o novo turista como uma tipologia ou segmento 

de mercado, mas como uma tendência da contemporaneidade que se manifesta em 

diferentes graus e não está restrita a um conjunto específico de práticas, mas que está 

presente na mentalidade e nos interesses do sujeito (PANOSSO NETTO, 2010). Tal 

mentalidade e interesses são revelados por meio de práticas de consumo e 

comportamentos baseados na distinção entre o novo turista e o turista de massa, ou 

seja, no afastamento do estereótipo do turismo de massa por esse ser considerado 

uma forma de turismo insustentável e inferior (BUTCHER, 2000; FIORELLO; BO, 

2012; MCWHA et al., 2016; SHEPHERD, 2003). Wainberg (2003, p. 16) retrata a 

percepção que se tinha do turismo de massa no início do milênio, considerado o tipo 

de turismo característico da modernidade: “neste andar apressado, consomem-se 

marcas, imagens, significações empacotadas, narrativas agendadas por roteiros pré-

moldados”. Furlough (1998, p. 248) descreve o turismo de massa como a diversão do 

rebanho de uma classe, sem distinções sociais internas, rabugenta e guiada por livros 

de excursão produzidos em massa. Essas e outras citações endossam a 

compreensão comum de que o turismo de massa representa uma projeção ensaiada, 

um discurso pronto, preparado pelo trade turístico e vendido pelas agências e 

operadores (OLIVEIRA, 2003). 

Considerando o exposto, observamos que o novo turista se empenha, 

consciente e inconscientemente, a se diferenciar do turista de massa por meio de suas 

escolhas e do seu comportamento. Com base em uma análise da literatura pertinente 

a ser apresentada no capítulo 3, identificamos que há três princípios de valor capazes 

de nortear o novo turista em suas escolhas: a independência, a experiência e a 

autenticidade. A independência resulta da expansão das TIC no cotidiano 

contemporâneo, a qual foi capaz de promover a autonomia do sujeito que busca e 

coleta dados de seu interesse, e também para adquirir produtos e serviços sem a 

necessidade de um prestador de serviço de mediação (CARUANA; CRANE; 

FITCHETT, 2008). A experiência turística tornou-se central no fenômeno turístico para 

o sujeito contemporâneo, já que para ele a viagem não é mais necessariamente um 

momento de ócio, e sim um momento de engajamento em atividades físicas e 

intelectuais por meio do contato com uma cultura diferente da sua (JENSEN; 

 
has changed: travelers leave more frequently and for shorter periods, distant destinations are preferred, 
people are no longer attached to a particular locality, and rigidly packaged holidays are rejected in favor 
of unique designs”. 
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LINDBERG; OSTERGAARD, 2015). A autenticidade é um elemento buscado pelo 

novo turista como um marcador de exclusividade e privilégio, acessível somente 

àqueles capazes de romper com o mundo turístico comercial em direção às pessoas 

e contextos reais de um destino (MCWHA et al. 2016). Esses três elementos servem 

como princípios norteadores para que o novo turista identifique os elementos que 

compõem a sua constelação de consumo, ou seja, os elementos de consumo que 

comunicam a identidade social do novo turista. Sendo assim, são elementos 

constantemente trabalhados nos discursos de mercado (SOLOMON; ASSAEL, 1987). 

Portanto, no contexto de um mercado que busca dialogar de maneira objetiva 

e subjetiva com seu público-alvo, emerge a proposta dos meios de hospedagem peer-

to-peer3 (P2P) (VERA; GOSLING, 2017). Tecnicamente, a hospedagem P2P é o 

mesmo que uma hospedagem domiciliar, ou seja: o turista hospeda-se na residência 

de um morador do destino que visita. A prática da hospedagem domiciliar, considerada 

a origem dos meios de hospedagem e da hotelaria, retornou na contemporaneidade 

com grande influência e muitos adeptos por conta das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC). Se antigamente o anfitrião dependia do andarilho que passava 

por sua porta, atualmente hóspedes e anfitriões se conhecem e se comunicam por 

meio da internet, independentemente da distância geográfica que os separa. Por 

conta disso, a maior parte das ofertas de hospedagem P2P é encontrada em 

plataformas virtuais elaboradas para este fim. Para além de seus atributos técnicos, a 

hospedagem P2P parece promover uma lógica social própria, que une a intensidade 

de uma profunda experiência local, a integração entre hóspedes e anfitriões seguindo 

os modelos dos primórdios da hospedagem, e uma nova relação com a espacialidade 

de um destino (MOLZ, 2018). 

Segundo Belk (2014), hospedagens P2P como o Couchsurfing, uma 

hospedagem P2P gratuita para seus hóspedes, têm o potencial de gerar amizades 

duradouras entre hóspedes e anfitriões, além de promover um senso de 

pertencimento, de generosidade e de comunidade entre esses entes. O Couchsurfing 

pode ser utilizado como um exemplo máximo desta relação por ser estritamente 

baseado em compartilhamento, pois não existe vínculo monetário entre os usuários. 

Mas, para os fins deste estudo, nos referimos a todas as iniciativas que se baseiam 

no modelo de plataforma online para promover hospedagem domiciliar como 

 
3 Utilizamos a tradução de “peer-to-peer” como “pessoa-a-pessoa”. 
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hospedagem P2P. Sendo assim, partimos do pressuposto de as várias plataformas 

de hospedagem P2P, como a mencionada Couchsurfing e Airbnb, Homeaway e 

Onefinestay, e outras, têm o potencial de geração de comunidades em torno de um 

único objetivo: a hospedagem compartilhada. Estas plataformas são expoentes do 

fenômeno conhecido como economia compartilhada (BOTSMAN; ROGERS, 2011; 

DOLNICAR, 2018), propagando as ideias normativas quanto à superioridade moral de 

uma prática consciente de trocas e de alugueis em lugar de alimentar a máquina da 

indústria turística (MOLZ, 2013). 

Esses e outros estudos (CAVALCANTI, 2016; GUERRERO RODRIGUEZ; 

PRECIADO GUERRERO; MIRANDA ZAMBRANO, 2017; SANTIAGO; BEZERRO, 

2017; SHABRINA et al., 2017; STEYLAERTS; DUBGHAILL, 2011) apontam para 

semelhanças de perfil e comportamento entre os usuários da hospedagem P2P e os 

novos turistas. Molz (2013) salienta que momentos de intimidade compartilhada e 

confiança entre estranhos assinalam um novo tipo de turismo e um novo tipo de 

sociabilidade. Para a autora, as atribuições dessas plataformas só podem fazer 

sentido quando as observamos em um contexto onde há discursos de que certas 

maneiras de fazer turismo são melhores ou mais corretas do que outras, resultando 

em uma suposta vocação moral da hospedagem P2P. Isso significa que a 

hospedagem P2P pode se utilizar do discurso de distinção entre o novo turista e o 

turista de massa para reproduzir os valores de independência, experiência e 

autenticidade buscados pelo novo turista. 

Entretanto, em meio a tais suposições, observamos que ainda não é possível 

compreender de maneira precisa a forma como o novo turista percebe os aspectos 

simbólicos e subjetivos da hospedagem P2P. A literatura citada nos fornece 

elementos a partir dos quais se pode conjecturar acerca da relação entre a adesão à 

hospedagem P2P e a identificação com o novo turismo, embora não tenhamos 

encontrado estudos que se dediquem especificamente a essa relação. Este trabalho 

busca preencher essa lacuna. 

O turismo tem se manifestado como uma prática de consumo que exprime uma 

visão de mundo, uma identidade e um estilo de vida do sujeito que a exerce, 

mostrando-se uma abundante fonte de relações simbólicas que merecem a atenção 

dos estudos do consumo. Sendo assim, perseguimos o objetivo de compreender a 

percepção do novo turista em relação ao discurso que a hospedagem P2P desenvolve 

a fim de atraí-lo. Para isso, elaboramos três capítulos teóricos que nos apresentam o 
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escopo necessário para o desenvolvimento do trabalho de campo: neles, são 

apresentados e desenvolvidos os conceitos de Consumer Culture Theory, identidade 

social, novo turismo e hospedagem P2P. Após a composição da teoria, 

desenvolvemos nosso capítulo de método (capítulo 4), em que justificamos a escolha 

da netnografia e do trabalho de Kozinets (2015) como nosso fundamento 

metodológico. 

No capítulo 5, apresentamos os resultados de nossa incursão em campo e do 

nosso período de observação participante na comunidade online escolhida para 

desenvolver o trabalho: o Travellerspoint. Ao longo de seis meses de trabalho de 

campo, foi possível apreciar as principais características e dinâmicas da comunidade 

online: observamos que, embora a rede social seja composta por um número 

expressivo de membros, a maior parte da interação em seus fóruns se dava devido 

ao engajamento de 2% da totalidade de usuários, aos quais chamamos de usuários 

ativos. Os usuários ativos são viajantes experientes e maduros, que frequentemente 

servem como referência para os demais usuários pouco frequentes nos fóruns, que 

chamamos de usuários esporádicos. Os usuários ativos são zelosos com as regras 

da comunidade, e auxiliam os moderadores dos fóruns a manter a ordem e o objetivo 

de cada tópico. Além disso, são os usuários que mais conversam a respeito de 

viagens de maneira geral, compartilhando suas opiniões e pensamentos acerca do 

ato de viajar e todas as complexidades que nele implicam. 

Ao analisarmos a identidade social do grupo de usuários ativos, concluímos 

que os mesmos se identificam com a tipologia do viajante independente, 

aproximando-os das práticas de consumo do novo turista. Essa conclusão nos 

permitiu investigar a perspectiva do grupo estudado acerca dos meios de hospedagem 

P2P, e em especial, a relação entre o discurso da hospedagem P2P e a sua identidade 

social como novos turistas. Após a avaliação dos tópicos que continham o assunto e 

a abertura de um tópico específico para tal discussão, pudemos observar que os 

usuários ativos dos fóruns do Travellerspoint possuem uma relação utilitária com 

meios de hospedagem em geral, priorizando atributos como limpeza, segurança e 

localização. Devido a isso, a percepção dos usuários sobre os meios de hospedagem 

P2P é a de que sua proposta não se apresenta como diferenciada ou atraente, mas 

pelo contrário: as problemáticas e controvérsias que circundam o fenômeno P2P 

parecem afastá-lo da constelação de consumo do novo turista. Por outro lado, em seu 

lugar surgem sugestões como bed and breakfasts e guesthouses, outras modalidades 
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de meios de hospedagem alternativos que parecem comunicar melhor os atributos 

simbólicos buscados pelo novo turista. 

Ao fim dessa dissertação apresentamos nossas considerações finais, tangendo 

os principais resultados em campo e as conclusões que pudemos obter da experiência 

netnográfica. Também identificamos as limitações de nosso trabalho e apreciamos as 

contribuições alcançadas por meio de nossa pesquisa, promovendo sugestões para a 

sua continuidade. 
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1 O TURISMO COMO ATIVIDADE DO CAMPO SEMÂNTICO DO CONSUMO 

 

Chamamos de estudos do consumo (CUPOLLILO; CASOTTI; CAMPOS, 2013; 

MILLER, 2007; PINTO; 2013), pesquisa do consumo, ou pesquisa do consumidor 

(GAIÃO; SOUZA; LEÃO, 2012; PINTO; LARA, 2011; SOUZA et al., 2013) (consumer 

research, em inglês) a área de estudos, de caráter multidisciplinar, composta por 

diversas abordagens e perspectivas a partir das quais é possível compreender o 

fenômeno do consumo de bens, serviços, ideias e experiências manifestado por 

sujeitos, denominados consumidores (HOLBROOK, 1987). Os estudos do consumo, 

embora tenham surgido restrita aos interesses do marketing (COSKUNER-BALLI, 

2013; HOLBROOK, 1987), atualmente possui contribuições de diversas disciplinas, 

como psicologia (KLEINE; KLEINE; KERNAN, 1993), história (MCCRACKEN, 2010), 

administração (PINTO; LARA, 2011), comunicação (CARRERA, 2017; JOY; LI, 2012) 

e ciências sociais (ROCHA; BARROS, 2006; RUIZ, 2010). Dentre as mais diversas 

abordagens do consumo, uma que tem evoluído em termos de adeptos e de produção 

científica é a CCT (ARNOULD; THOMPSON, 2005, 2018). 

A CCT compreende o consumo como metáfora (ASKEGAARD, 2014) para 

diversos construtos do sujeito e da sociedade contemporâneos, e dedica-se a explorar 

como consumidores ativamente transformam e apropriam significados simbólicos em 

bens, serviços e experiências a fim de manifestar e ajustar suas próprias 

circunstâncias, identidades e objetivos de vida pessoais e sociais (BERGER; 

GREENSPAN, 2008, p. 90, tradução nossa)4. Sendo assim, podemos identificar 

diversos contextos nos quais o consumo é capaz de manifestar tais circunstâncias, 

identidades e objetivos de vida de um sujeito, todos eles mediados pelo mercado. Um 

contexto especialmente proeminente na contemporaneidade é o turismo, fenômeno 

social que já passou por diversas transformações em suas práticas (REJOWSKI; 

SOLHA, 2002; URRY; LARSEN, 2011), mas que mantém em seu cerne o consumo 

de espaços, culturas e pessoas por motivos hedônicos (HIRSCHMAN; HOLBROOK, 

1982). Ao longo de sua história, os turistas tiveram diversos interesses e motivações 

para viajar, mas os aspectos multissensoriais, imaginativos, e emotivos sempre 

 
4 “[...] how consumers actively transform and appropriate symbolic meanings encoded in goods, 
services, and experiences in order to manifest and fit their particular personal and social circumstances, 
identities, and life goals”. 
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estiveram presentes em suas práticas, o que os aproxima da realidade simbólica que 

interessa os estudos da CCT. 

Além da natureza hedônica do turismo, há outro elemento capaz de associá-lo 

aos estudos do consumo e, mais especificamente, à CCT. Considerando as 

transformações na atividade turística, é válido concluir que as diferentes práticas ao 

longo da história também configuraram diferentes formas de ser um turista. Além 

disso, o próprio mercado turístico contemporâneo se baseia na segmentação, ou seja, 

na especialização de produtos e serviços de acordo com diversos interesses da 

demanda (COOPER; HALL; TRIGO, 2011). Dessa forma, ser um turista compreende 

realizar uma série de escolhas de consumo, de maneira consciente ou inconsciente, 

que serão baseadas no que o sujeito entende como o que é ser o turista que ele deseja 

ser, ou o que é ser o turista que ele acredita que é (GARCIA-RUIZ, 2010). Em outras 

palavras, a sua identidade social, ou seja, a forma como o sujeito desempenha 

determinado papel em sociedade, nesse caso, o de turista, é manifestação tanto da 

autoimagem do sujeito quanto da sua percepção de dada categoria social (TAJFEL; 

TURNER, 2004). Esse trabalho de constante manutenção de suas identidades 

sociais, que são diversas e variam de acordo com cada contexto vivido pelo sujeito, é 

denominado de projeto de identidade, e é uma das principais dimensões teóricas 

trabalhadas pela CCT (ARNOULD; THOMPSON, 2005; GAIÃO; SOUZA; LEÃO, 

2012). 

Levando em conta o papel de mediador de significados do mercado, podemos 

afirmar que ele se torna um mediador fundamental para a expressão da identidade 

social de um turista. Sendo assim, um conjunto de produtos e serviços com 

determinadas características em comum, ao ser comunicado a certo tipo de turista, é 

capaz de atraí-lo por meio da identificação entre os valores discursados por esse 

conjunto e os valores que o turista entende que compõem sua identidade social 

(CHERNEV; HAMILTON; GAL, 2011; WEINBERGER; CROCKETT, 2018). Portanto, 

é possível afirmar que uma estratégia recorrente para a validação e reafirmação da 

identidade social do turista é basear-se na constelação de consumo do grupo social 

ao qual o turista se percebe como pertencente (SOLOMON; ASSAEL, 1987). 

Considerando o exposto, é necessário contextualizar as práticas turísticas no 

campo semântico do consumo. Para isso, utilizamos a CCT como o referencial de 

análise das práticas de consumo turístico dada a sua afinidade com as dimensões 

simbólicas e experienciais que podem ser encontradas no fenômeno turístico 
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(JENSEN; LINDBERG; OSTERGAARD, 2015). Na primeira seção, analisamos o 

contexto de surgimento da CCT, suas principais características, sua natureza 

disciplinar e sua atividade na produção científica. Na segunda seção, abordamos as 

principais dimensões teóricas da CCT que norteiam o presente trabalho, a saber, os 

projetos de identidade e as comunidades de mercado, e sua influência no conceito de 

identidade social. Na terceira seção, apresentamos as aproximações históricas entre 

a cultura de consumo e o turismo moderno e contemporâneo, justificando assim a 

relevância da associação entre ambos os fenômenos, consumo e turismo. 

 

1.1 CONSUMER CULTURE THEORY: SURGIMENTO E ABORDAGEM 

 

A constituição plural de abordagens nos estudos do consumo observada 

atualmente é resultado de um momento histórico de reflexão, revisão e expansão de 

duas áreas de pesquisa distintas a princípio: as ciências sociais e os estudos do 

consumo. Esse momento histórico é identificado por alguns autores como viradas, 

onde houve a abertura de paradigmas tradicionais em direção à apreciação de novas 

perspectivas e compreensões de um mesmo objeto (COSKUNER-BALLI, 2013; 

COVA; MACLARAN; BRADSHAW, 2013), aumentando a importância dos aspectos 

simbólicos do consumo como são atualmente abordados pela CCT. A partir dessas 

viradas, foi possível identificar que o consumo é um fenômeno que pode ser estudado 

tanto da sua perspectiva útil e funcional, ou seja, de seus aspectos quantitativos e 

inerentes às suas funções, quanto da sua perspectiva subjetiva e simbólica, que é o 

que o consumo representa para os indivíduos e para grupos sociais (KLEINE; KLEINE; 

KERNAN, 1993). Entretanto, antes mesmo das ditas viradas paradigmáticas, a história 

da ciência do consumo já trazia evidências da necessidade de uma abordagem 

interdisciplinar para ser capaz de agregar as complexas nuances desse fenômeno. 

A natureza simbólica do consumo é notada pelos pesquisadores desde a 

segunda metade do século XX (ASKEGAARD; LINNET, 2011; COSKUNER-BALLI, 

2013), embora alguns identifiquem obras com essa abordagem ainda no século XIX 

(PINTO; LARA, 2011). Desde esse período, sabia-se que o consumo de sua 

perspectiva útil era apenas uma das dimensões desse fenômeno, e que a influência 

do consumo na compreensão de mundo do sujeito consumidor carecia de mais 

análise. Ainda assim, durante muitos anos, uma abordagem pejorativa e moralista 

quanto ao consumo foi adotada pelos intelectuais, pelos meios de produção e, 
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consequentemente, pelo senso comum (MCCRACKEN, 2010; ROCHA, 2005), devido 

ao contexto socioeconômico vivido nesse período. A instauração da lógica 

produtivista, percepção de que o valor estava na quantidade de coisas produzidas 

proveniente da Revolução Industrial do século XVIII na sociedade ocidental contribuiu 

para que natureza simbólica do consumo tivesse pouca atenção durante mais de cem 

anos após tal processo social (BARBOSA; CAMPBELL, 2006). Esse quadro foi 

agravado devido ao entendimento estritamente economicista da ideia de progresso, 

que atribuiu um caráter polarizado na relação entre produção e consumo, conferindo 

um viés moralista a essa relação: popularmente, a produção era considerada uma 

atividade dignificante e valiosa, enquanto o consumo era visto como uma prática 

mundana e supérflua (BARBOSA; 2004). Sendo assim, o consumo como fenômeno 

era de interesse principalmente dos estudos de mercado que buscavam compreender 

os mecanismos envolvidos no processo de decisão do consumidor referente a um 

determinado produto (BELK; CASOTTI, 2014). Essa perspectiva favoreceu 

grandemente o silêncio acadêmico a respeito da natureza simbólica do consumo 

durante parte considerável do século XX, reforçando um conhecimento que privilegia 

a razão prática e o progresso da humanidade em termos econômicos, e afastando 

esse objeto de pesquisa dos interesses das ciências sociais (ROCHA, 2005). 

Devido a essa conjuntura, atribuímos o início dos estudos do consumo ao 

Marketing, estimulado por seu interesse em fatores racionais do consumo; por 

exemplo, em como a precificação, propaganda e variedade de produtos influenciavam 

na decisão final do consumidor (ARNOULD; THOMPSON, 2018). Durante esse 

período, os estudos do consumo eram majoritariamente constituídos por pesquisas 

aplicadas sobre o comportamento do consumidor, guiados “[...] por uma perspectiva 

pragmática gerencial que visa primordialmente entender as razões por trás de 

determinados comportamentos dos indivíduos como consumidores” (SOUZA et al., 

2013, p. 384). Isso se deve ao fato de que tais estudos abordavam consumidores 

como compradores por meio da racionalidade utilitária, compreendendo a compra 

como um ato lógico e ordenado, sendo assim possível mapeá-lo e prevê-lo. Tal 

abordagem apresentava resultados práticos e factíveis para o mercado e para o 

ambiente empresarial, fazendo dos estudos do consumo uma ferramenta para 

aprimoramento da rentabilidade dessas entidades (ROCHA, 2005). 

A despeito da ampla quantidade de estudos tradicionais em Marketing, a 

abordagem mais recente da cultura de consumo moderna salienta a necessidade de 
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novas formas de estudar em profundidade esse fenômeno. Tal necessidade foi 

conveniente aos episódios revolucionários pelos quais passavam as ciências sociais, 

que agora se aproximavam mais da realidade contemporânea. Nesse momento de 

criatividade científica, foi possível vislumbrar o consumo como um fenômeno mais 

complexo do meramente a consequência de uma civilização altamente produtiva e 

bem-sucedida: o consumo passou a ser visto como fenômeno produtivo, metafórico, 

repleto de significado. Sendo assim, o consumo gradualmente passou a ser um objeto 

de interesse das ciências sociais, posicionando esse fenômeno no cerne da questão 

do sujeito contemporâneo (BARBOSA; CAMPBELL, 2006; BELK; CASOTTI, 2014; 

MILLER, 2007). 

Um movimento semelhante ocorria nos estudos do consumo. Na década de 

1970, foi possível a esses estudos o alcance de marcos importantes: o 

estabelecimento da instituição da Associação dos Estudos do Consumo (Association 

of Consumer Research, ou ACR, em inglês), e a fundação do veículo científico mais 

reconhecido sobre os estudos do consumo: a revista científica Journal of Consumer 

Research (BODE; OSTERGAARD, 2013). Todavia, mesmo com o surgimento de 

material dedicado à natureza simbólica do consumo proveniente das ciências sociais, 

nos estudos do consumo manteve-se a expressiva produção científica composta por 

pesquisas aplicadas, baseadas na psicologia cognitiva e na microeconomia 

(ARNOULD; THOMPSON, 2005), inquietando alguns pesquisadores como Elizabeth 

Hirschman, Morris Holbrook, Russell Belk, Jerry Olson, Dennis Rook e Melanie 

Wallendorf (BODE; OSTERGAARD, 2013). Inspirados pela lacuna em pesquisas de 

abordagem simbólica, esses autores passaram a publicar trabalhos com essa 

perspectiva (BELK, 1988; BELK; WALLENDORF; SHERRY, 1989; HIRSCHMAN; 

HOLBROOK, 1982; HOLBROOK, 1987), trabalhando conceitos, elementos e métodos 

das ciências sociais e da psicologia social conjuntamente, buscando expandir os 

estudos do consumo por meio de uma perspectiva interpretativa, holística, cultural e 

simbólica do fenômeno. Essa mudança de paradigma nos estudos do consumo 

provocada por tais estudos é chamada de virada interpretativa (ASKEGAARD; 

LINNET, 2011; COSKUNER-BALLI, 2013; COVA; MACLARAN; BRADSHAW, 2013; 

GAIÃO; SOUZA; LEÃO, 2012; SOUZA et al., 2013), baseada na compreensão de que 

a realidade humana não era objetivamente concebida, mas construída por meio de 

símbolos e significados mediados pelo cotidiano. Sendo assim, essa realidade 

subjetiva carece de interpretação para ser compreendida. O sujeito contemporâneo 
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como consumidor, portanto, torna-se “[...] um comunicador simbólico, como um texto 

a ser interpretado” (MOURA, 2018, p. 179). 

Considerando a atenção que tal perspectiva adquiriu, questionamentos acerca 

do que estava de fato se formando no seio dos estudos do consumo começaram a 

surgir. Afinal, ao propor uma nova abordagem a respeito de um fenômeno em uma 

área de estudos, torna-se necessário justificá-la com novas escolas de pensamento, 

métodos e técnicas para sua sustentação científica (ASKEGAARD; LINNET, 2011; 

COSKUNER-BALLI, 2013; GAIÃO; SOUZA; LEÃO, 2012; MACINNIS; FOLKES, 

2010). Sendo assim, houve uma série de tentativas de construção de uma identidade 

intelectual para essa nova abordagem, que já foi chamada de interpretativa, pós-

moderna, rebelde e até mesmo herege (ARNOULD; THOMPSON, 2005; BODE; 

OSTERGAARD, 2013; JOY; LI, 2012; OSTERGAARD; BODE, 2016), dadas as suas 

características subversivas e inovadoras em função da abordagem tradicional, na 

pretensão de superar o status marginalizado do grupo crescente de pesquisadores 

adeptos ao projeto. 

Em meio a essa calorosa discussão, os professores de marketing Eric J. 

Arnould e Craig J. Thompson publicaram em 2005 um artigo chamado Consumer 

Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research, propondo o termo consumer culture 

theory (CCT) como uma marca acadêmica mais apropriada e atraente, que se 

concentraria no cerne dos interesses teóricos e questionamentos que definem essa 

tradição de pesquisa (p. 868, tradução nossa)5. O artigo, que apresenta uma análise 

esquematizada dessa produção científica heterodoxa em estudos do consumo, foi 

adotado pelos pesquisadores simpáticos a tal abordagem, sendo considerado um 

manifesto que define e norteia as condições dessa corrente de produção científica 

(BODE; OSTERGAARD, 2013; OSTERGAARD; BODE, 2016). 

Arnould e Thompson (2005) esclarecem prontamente que não entendem a CCT 

como uma teoria unificada a respeito do consumo, e que ela também não pretende 

estabelecer uma forma específica de se fazer pesquisa interpretativa sobre consumo. 

Em vez disso, os autores conceituam a CCT como uma tradição de pesquisa 

interdisciplinar que tem avançado o conhecimento sobre a cultura do consumo (em 

todas as suas manifestações heterogêneas) e que tem gerado descobertas 

empiricamente fundamentadas e inovações teóricas que são relevantes para uma 

 
5 “A more appropriate and compelling academic brand would focus on the core theoretical interests and 
questions that define this research tradition”. 
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ampla audiência nas disciplinas de base das ciências sociais, no campo das políticas 

públicas e gestão empresarial (ARNOULD; THOMPSON, 2005, p. 869, tradução 

nossa)6. 

Isso significa que a CCT é um corpo de pesquisa composto por diversas 

abordagens e que não se limita a métodos específicos, mas que ao mesmo tempo, 

todos compartilham de uma orientação teórica voltada à compreensão do consumo 

como um mediador de manifestação das diversas culturas e estilos de vida que se 

apresentam na contemporaneidade. O interesse fundamental de estudos vinculados 

à CCT é compreender como se dá a captação, absorção, assimilação e expressão 

pelos sujeitos consumidores dos valores e sentidos simbólicos enunciados pelas 

marcas, produtos e experiências promovidos pelo mercado. Esse processo simbólico 

pode ser observado por meio da aquisição ou compra de um bem, pelo período de 

utilização, exposição e cuidado desse bem, e pelo processo de descarte ou 

esquecimento desse bem, considerando bem não somente como produto material, 

mas podendo ser uma ideia, uma imagem, um estilo de vida; qualquer elemento que 

possa ser comunicado e comercializado pelo mercado (BELK, 1988; HOLBROOK, 

1987; MACINNIS; FOLKES, 2010). 

Sendo assim, a CCT se difere dos estudos tradicionais em Marketing, que se 

debruçam sobre o comportamento do consumidor com uma abordagem racionalista e 

utilitária (ROCHA, 2005) e que são frequentemente estimulados pelos interesses 

objetivos das práticas de mercado (MACINNIS; FOLKES, 2010). Por outro lado, a CCT 

não se enquadra inteiramente como um projeto das ciências sociais, haja vista que 

essa expandiu seu interesse em direção ao consumo, mas manteve muitos de seus 

paradigmas tradicionais, enquanto a CCT busca uma relação interdisciplinar e 

inovadora com a produção de seu conhecimento (ARNOULD; THOMPSON, 2005).  

Devido à sua composição complexa e à sua adolescência, a CCT provoca uma 

discussão considerável e inconclusiva acerca de sua natureza disciplinar, ou seja, a 

qual grande área ela pertence. Considerando sua origem, devemos nos lembrar de 

que a CCT é um projeto oriundo dos estudos do consumo, que por sua vez iniciaram-

se na disciplina do Marketing, e ainda permanecem profundamente vinculados a ela 

 
6 “[...] an interdisciplinary research tradition that has advanced knowledge about consumer culture (in 
all its heterogeneous manifestations) and generated empirically grounded findings and theoretical 
innovations that are relevant to a broad constituency in the base social science disciplines, public policy 
arenas, and managerial sectors”. 
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por meio dos seus pesquisadores e dos programas doutorais que oferecem esse tipo 

de pesquisa (MACINNIS; FOLKES, 2010). Entretanto, alguns autores (BELK, 1986; 

HOLBROOK, 1987; PINTO; LARA, 2011) militam pela autonomia dos estudos do 

consumo, para que de fato esses estudos atinjam um status plenamente 

interdisciplinar, e para que seja possível expandir a compreensão de um fenômeno 

tão complexo e heterogêneo quanto o consumo. Essa concepção acredita que 

submeter os estudos do consumo a um único escopo teórico possa restringir seus 

resultados e desperdiçar oportunidades de uma grande expansão desse 

conhecimento.  

O debate entre os intelectuais por enquanto se limita aos caminhos futuros que 

a CCT deve escolher, seja para tornar-se independente (BELK, 1986; COSKUNER-

BALLI, 2013), seja para consolidar-se como uma subdisciplina do Marketing 

(MACINNIS; FOLKES, 2010; CASOTTI; SUAREZ, 2016) ou de outras disciplinas que 

se propõem a estudar o consumo. Ainda assim, as lacunas dessas discussões 

conceituais nos dão a oportunidade e a liberdade de experimentarmos novos 

conceitos e contextos do consumo (BELK, 1986). Devido aos seus diversos interesses 

e a uma forte tendência ao divórcio de qualquer obrigatoriedade de se submeter a um 

escopo teórico-metodológico específico, a CCT promove um fértil e criativo ambiente 

para a multidisciplinaridade (MACINNIS; FOLKES, 2010), e como fruto desse 

ambiente, temos trabalhos como o presente, que busca compreender o fenômeno 

turístico dentro dessa corrente. 

A adoção da CCT como linha de pesquisa continua em movimento ascendente 

no mundo (BODE; OSTERGAARD, 2013). No Brasil, segundo Souza et al. (2013), o 

movimento que deu origem à CCT orientou 81 trabalhos acadêmicos apresentados 

nos principais eventos de Marketing e Administração entre os anos de 2000 e 2010. 

Entretanto, os autores também identificaram certa descontinuidade nessa produção, 

haja vista que “a grande maioria de autores publicou apenas um artigo na década” 

(SOUZA et al., 2013, p. 391). Entre 2010 e 2018 é possível identificar 30 trabalhos 

acadêmicos (apêndice A), selecionados por meio de pesquisas em bases de dados, 

que se referem diretamente à Consumer Culture Theory ou Teoria da Cultura do 

Consumo como sua base teórica. Moura (2018) também realiza uma revisão da 

literatura brasileira em CCT, apontando vários autores recorrentes da produção 

científica entre 2009 a 2016. Essas ocorrências apontam para um lento, porém 

promissor processo de consolidação dessa corrente no país (CASOTTI; SUAREZ, 
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2015; MOURA, 2018; SOUZA et al., 2013), embora aqui não consideremos o 

expressivo movimento dos estudos em consumo de abordagem simbólica e qualitativa 

que não adotam a CCT como seu escopo teórico (BELK; CASOTTI, 2014). 

Embora entenda-se que desde seu batismo a CCT tenha se desenvolvido de 

maneira complexa e diversa, para além de seus primeiros pressupostos 

(THOMPSON; ARNOULD; GIESLER, 2013), é importante considerarmos que o 

escopo proposto por Arnould e Thompson (2005) continua sendo útil para novos 

pesquisadores em CCT. Tal escopo sintetiza as quatro dimensões teóricas 

identificados pelos autores em sua revisão da literatura oriunda dessa corrente, 

apresentados no modelo heurístico proposto em Arnould e Thompson (2007) e 

posteriormente traduzido por Gaião, Souza e Leão (2012) (figura 1): 

Figura 1. Modelo heurístico das dimensões teóricas da CCT 

 

Fonte: Gaião, Souza e Leão (2012). 

 

Conforme apresentado na figura 1, e segundo Arnould e Thompson (2005), a 

CCT tem avançado o conhecimento do comportamento do consumidor por meio da 

iluminação de processos e estruturas socioculturais relacionadas a (1) projetos de 

identidade dos consumidores, (2) culturas de mercado, (3) os padrões socio-históricos 

do consumo, e (4) ideologias de mercado massivamente mediadas e estratégias 
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interpretativas dos consumidores (ARNOULD; THOMPSON, 2005, p. 871, tradução 

nossa)7. 

Essas quatro dimensões teóricas não produzem um conhecimento endógeno e 

isolado uns dos outros, mas acabam por dialogar entre si durante sua constituição. 

Isso ocorre porque a CCT considera o consumo e suas manifestações como um 

fenômeno altamente complexo, tornando as fronteiras desse fenômeno simbólicas e 

meramente didáticas. Em outras palavras, um objeto de estudo em CCT pode 

identificar-se mais com uma das quatro dimensões propostas, mas dificilmente será 

restrito a somente um deles. 

No presente trabalho, assumimos a dimensão teórica relacionada aos projetos 

de identidade dos consumidores. Essa dimensão se manifesta por meio das práticas 

de consumo, que são capazes de aproximar ou afastar a identidade de um sujeito de 

um grupo social que se estabelece por meio de suas escolhas de consumo. A natureza 

de ambas as dimensões, bem como suas associações são analisadas na seção 1.2. 

 

1.2  IDENTIDADE E CONSUMO: UMA ABORDAGEM DA CONSUMER CULTURE 

THEORY 

 

Na contemporaneidade, a ideia de identidade percorre entendimentos 

influenciados pela considerada pós-modernidade (LYOTARD, 2004) 

hipermodernidade (LIPOVETSKY, 2004) ou modernidade tardia (GIDDENS, 2002; 

HALL, 2006)8, em que o sentido do self 9 é fragmentado, plural, fluido. Segundo Hall 

(2006), mudanças estruturais e institucionais profundas identificadas a partir da 

segunda metade do século XX por meio da globalização deslocam as certezas de um 

núcleo identitário estável, tornando o sujeito contemporâneo um composto de diversas 

identidades, constantemente modificadas e construídas. Para o autor:  

 
 

 
7 “[...] CCT has advanced consumer behavior knowledge by illuminating sociocultural processes and 
structures related to (1) consumer identity projects, (2) marketplace cultures, (3) the sociohistoric 
patterning of consumption, and (4) mass-mediated marketplace ideologies and consumers’ interpretive 
strategies”. 
8 O termo adotado para designar as estruturas socioculturais atuais provenientes da globalização 
depende da perspectiva sociológica e histórica do autor. Em nosso trabalho, não consideramos essa 
uma discussão fundamental, portanto adotamos o termo “contemporaneidade” a fim de abranger tais 
terminologias, fazendo referência ao momento histórico vivido atualmente, o século XXI. 
9 Self é o termo comumente adotado na literatura estrangeira e brasileira para designar o sentido do 
“eu”. 



28 
 

 
 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é 
uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de 
significação e representação cultural se multiplicam, somos 
confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 
identidades possíveis, cm cada uma das quais poderíamos nos 
identificar – ao menos temporariamente (HALL, 2006, p. 13). 
 
 

Hall (2006) identifica essa concepção de identidade como o sujeito pós-

moderno. Embora nem sempre concordando com a nomenclatura pós-moderno, 

outros autores (GARCIA-RUIZ, 2010; GIDDENS, 2002, SHANKAR; ELLIOTT; 

FITCHETT, 2009) retratam as mesmas características da identidade contemporânea: 

o eu como um projeto, e um projeto reflexivo, em que o sujeito forma, altera e sustenta 

a sua compreensão de si próprio. A identidade, portanto, deixou de ser uma questão 

adquirida e autocompreendida, para tornar-se uma tarefa. A identidade não é uma 

referência, e sim um processo, uma manifestação da liberdade humana para escolher. 

Ainda assim, da perspectiva de sua constituição, a identidade não deixa de ser 

intersubjetiva, ou seja, ela carece do diálogo entre o sujeito e o Outro para que seja 

projetada; esse Outro sendo qualquer entidade externa ao próprio sujeito: outro 

sujeito, a sociedade, uma ideia, um bem de consumo (ASKEGAARD; LINNET, 2011; 

ELLIOTT; WATTANASUWAN, 1998). A identidade, portanto, é entendida atualmente 

para esses autores como um projeto individual; mas um projeto que não deixa de 

expressar uma imagem que tenha sentido em um determinado contexto social e que 

assegure ao sujeito a percepção de pertencimento e compreensão (CHAN; BERGER; 

VAN BOVEN, 2012). Partindo desses pressupostos, entendemos a identidade como 

uma manifestação da compreensão de mundo do sujeito e de seu lugar nele, em uma 

dinâmica intersubjetiva entre o que ele entende que é, o que ele deseja ser e o que 

ele deseja comunicar que é em uma sociedade (GARCIA-RUIZ, 2010). Essa 

manifestação ocorre, portanto, no labor investido pelo sujeito em transformar em 

realidade os projetos construídos por ele para si próprio, resultantes da interação entre 

ele e o mundo. Segundo Schau (2018), esses projetos construídos pelo sujeito são 

chamados de projetos de identidade (identity project, em inglês), e são possíveis 

graças à configuração estratégica de objetos, símbolos, scripts e práticas [realizada 

pelo sujeito] a fim de se reivindicar determinada posição identitária (SCHAU, 2018, p. 

39, tradução nossa)10. 

 
10 “[...] strategic configuration of objects, symbols, scripts, and practices to claim particular identity 
position”. 
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Considerando o exposto, observamos que o processo de construção dos 

projetos de identidade carece de um constante movimento interpretativo do sujeito. 

Consciente e inconscientemente, o sujeito, ao interagir com o Outro, interpreta sua 

natureza e se apropria de tal interpretação para compreendê-lo. Sendo assim, um 

projeto de identidade é composto da interpretação simbólica do Outro, em um 

processo de identificação e extração dos aspectos simbólicos de diversos elementos 

no cotidiano para constituir a compreensão de mundo do sujeito. Ao considerarmos 

esse processo tomando lugar em meio a uma sociedade e uma cultura de consumo 

(ARNOULD; THOMPSON, 2005; ELLIOTT; WATTANASUWAN, 1998), podemos 

concluir que um dos substratos centrais para a construção do projeto de identidade 

do sujeito contemporâneo é o consumo (BELK, 1988; GARCIA-RUIZ, 2010; HALL, 

2006; MCCRACKEN, 2010; REED et al., 2012; SCHAU, 2000; SHANKAR; ELLIOTT; 

FITCHETT, 2009; WARDE, 1994). Sendo assim, a CCT se empenha em compreender 

como os projetos de identidade dos sujeitos contemporâneos são influenciados, direta 

e indiretamente, pelas suas práticas de consumo (ARNOULD; THOMPSON, 2005). 

A CCT parte do pressuposto de que, na contemporaneidade, o consumo torna-

se um mecanismo de tradução dos projetos de identidade do sujeito segundo a sua 

relação com o mercado. Seus desejos, interesses, gostos, aquisições, formas de 

aquisições, formas de cuidado e formas de descarte de um bem de consumo tem o 

potencial de revelar o labor do sujeito em seus projetos de identidade (GIDDENS, 

2002). Schau (2000, p. 56, tradução nossa)11 disserta: 

 
 

Consumidores são atores sociais que utilizam ideias, imagens, 
símbolos e produtos comerciais para (re)configurá-los em projetos de 
identidade significativos. Cada consumidor, sozinho e/ou em conjunto 
com grupos de referência, deseja estabelecer seu(s) eu(s) dentro de 
um mundo socio-material por meio do alinhamento de sua(s) 
identidade(s) com certos objetos e práticas, enquanto 
simultaneamente se distancia da(s) identidade(s) dos outros. 
 
 

Sendo assim, toda vez que realizamos uma escolha de consumo em nosso 

cotidiano, somos, em maior ou menor grau, influenciados pelo que a natureza 

 
11 “Consumers are social actors who use ideas, images, symbols, and commercial products to 
(re)configure into meaningful identity projects. Every consumer, alone and/or in conjunction with 
reference groups, aspires to locate the self(ves) within the socio-material world by aligning their 
identity(ies) with certain objects and practices, while simultaneously distancing their identity(ies) from 
others”. 
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simbólica daquela prática de consumo irá comunicar sobre nós, tanto para nós 

mesmos quanto para os outros. Portanto, em muitas dessas vezes, optamos por 

práticas de consumo que corroboram nossos projetos de identidade, e também 

escolhemos práticas de consumo que nos distanciam de identidades indesejadas 

(BELK, 1988; CRONIN; MCCARTHY; COLLINS, 2012; CUPOLILLO; AYROSA, 2015; 

HO; O’DONOHOE, 2014). 

Por outro lado, ao considerarmos a compreensão fragmentada e temporária da 

identidade contemporânea, podemos concluir que projetos de identidade não são 

sempre coerentes ou desejáveis pelos sujeitos, mas muitas vezes demonstram pontos 

de conflito e contradições internas a níveis patológicos (ARNOULD; THOMPSON, 

2005; HO; O’DONOHOE, 2014). Projetos de identidade são constituições instáveis e 

complexas, constantemente carentes de revisão, de expressão e de afirmação. Isso 

se deve também à dinâmica intersubjetiva de sua constituição, que emaranha a 

dimensão psicológica e a dimensão social do sujeito. Um projeto de identidade é 

essencialmente psicológico, influenciado diretamente pela personalidade e pelo 

histórico de vida do sujeito (HESMONDHALGH, 2008), e intensificado pelo 

protagonismo individual característico da contemporaneidade (BELK, 1988; 

CAMPBELL, 2006). Ao mesmo tempo, é essencialmente social, pois seu contexto 

sociocultural influencia diretamente sua autopercepção e os seus ideais, de tal forma 

que é possível identificar grupos, tribos ou subculturas compostas por consumidores 

semelhantes (ASKEGAARD; LINNET, 2011; WARDE, 1994). Além disso, os contextos 

nos quais ocorrem as práticas de consumo podem ser tão mediadores de sentido 

quanto as próprias práticas de consumo em si (EARLEY, 2013). No entanto, a 

proporção em que cada dimensão atua na construção de projetos de identidade, bem 

como o limite da agência da consciência do sujeito em suas escolhas, permanecem 

até então na pauta de discussão dos pesquisadores em CCT (ASKEGAARD; LINNET, 

2011; EARLEY, 2013; GAIÃO; SOUZA; LEÃO, 2012; HESMONDHALGH, 2008). 

Ao considerarmos tal compreensão do conceito de projetos de identidade 

exposta anteriormente, outra proposição surge: um mesmo sujeito provavelmente 

constrói e manifesta diversos projetos de identidade simultâneos, a depender do 

contexto em que ele se insere e do papel que desempenha nesse determinado 

contexto. Um sujeito mulher, por exemplo, pode pertencer a diversas categorias 

sociais, desempenhando papeis de mãe, esposa, profissional, amante de carros 

esportivos, apreciadora de cafés especiais, e tantos outros quanto forem possíveis. 
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Mesmo todos sendo desempenhados por um mesmo sujeito, cada um possui atributos 

específicos segundo sua categoria. Além disso, e o mais importante para nosso 

trabalho, a forma como esse sujeito desempenha determinado papel em um contexto 

se diferencia da forma como sujeitos semelhantes desempenham esse mesmo papel 

(TAJFEL; TURNER, 2004). Essa forma, com todas as particularidades intrínsecas ao 

comportamento do sujeito, e que tem a capacidade de afastá-lo ou aproximá-lo de 

determinados estereótipos, é denominada de identidade social. 

O conceito de identidade social, segundo Tajfel e Turner (2004), consiste nos 

aspectos da autoimagem de um indivíduo que derivam de categorias sociais às quais 

ele se percebe como pertencente (TAJFEL; TURNER, 2004, p. 283, tradução 

nossa)12. Um projeto de identidade social, portanto, é uma construção individual 

acerca do que determinado sujeito compreende a respeito do que é pertencer a dada 

categoria social em um determinado contexto. Analisando o contexto da maternidade, 

por exemplo, podemos extrair diversos atributos e práticas que o caracterizam em 

determinada sociedade, mas dentro desse contexto há várias categorias sociais 

compostas de compreensões e práticas muito específicas sobre o que é ser mãe, que 

se diferenciam umas das outras. Essas diferenciações ocorrem, inclusive, de maneira 

intencional, já que a identidade social também está relacionada a um juízo de valor 

realizado pelo sujeito a respeito de determinados comportamentos naquele contexto 

(TAJFEL; TURNER, 2004). Sendo assim, o sujeito constrói determinada identidade 

social mediante a identificação de atributos mais positivos no comportamento de dada 

categoria em função de outras categorias nesse contexto. Por conta dessa natureza 

intersubjetiva, constatamos que o desenvolvimento da identidade social individual é 

inseparável do desenvolvimento paralelo de uma identidade social coletiva. A auto 

identidade deve ser validada por meio da interação social de forma que o eu esteja 

incorporado a práticas sociais (ELLIOTT; WATTANASUWAN, 1998, p. 133, tradução 

nossa)13. 

Mais uma vez, o consumo é utilizado nesse contexto para comunicar 

identidades sociais distintas. Sendo assim, determinados símbolos e sentidos 

comunicados pelo mercado podem ser compartilhados por diversos sujeitos, o que os 

 
12 “[...] those aspects of an individual's self-image that derive from the social categories to which he 
perceives himself as belonging”. 
13 “The development of individual self-identity is inseparable from the parallel development of collective 
social identity. [...] self-identity must be validated through social interaction and that the self is embedded 
in social practices”. 
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identifica como pertencentes à uma mesma categoria social. Elliott e Wattanasuwan 

(1998, p. 134, tradução nossa)14 exemplificam, afirmando que usar envelopes 

reciclados pode simbolizar “eu me importo com o meio ambiente”, ir a concertos 

clássicos pode representar “eu tenho cultura”, apoiar os direitos dos homossexuais 

pode significar “eu sou mente aberta”, ou comprar um detergente sem marca pode 

significar “eu sou um consumidor esperto”. 

Dessa forma, o sujeito pode utilizar de suas práticas de consumo para 

manifestar seu projeto de identidade social e, consequentemente, seu pertencimento 

a determinado grupo social, podendo agir da mesma forma na pretensão de afastar-

se de determinadas categorias sociais existentes, por considera-las inferiores, 

indesejadas ou equivocadas (AUTIO et al., 2016; BERGER; HEATH, 2007). Como 

consequência, determinados comportamentos, gostos e padrões de consumo tornam-

se marcadores característicos de determinados grupos sociais, comunicando a 

identidade desse grupo para os de fora e reforçando seu pertencimento para os de 

dentro (BERGER; HEATH, 2007). Essa relação entre identidade social e consumo já 

foi objeto de muitos trabalhos (ARNOULD; THOMPSON, 2005; BHATTACHARJEE; 

BERGER; MENON, 2014; BLACK; VELOUTSOU, 2017; ELLIOTT; 

WATTANASUWAN, 1998; LUEDICKE; THOMPSON, GIESLER, 2010) que 

perceberam que as marcas são importantes elementos pelos quais essa relação se 

estabelece, e que determinadas práticas de consumo compartilhadas são capazes de 

gerar o que chamamos de constelações de consumo. 

É possível identificar diversos grupos e comunidades sociais que se formam 

por meio da interação e do alinhamento entre um número de sujeitos que 

compartilham de uma mesma identidade social. Embora haja comunidades 

caracterizadas por padrões mais genéricos e estruturais (os quais são estudados pela 

linha de pesquisa sobre padrões socio-históricos do consumo), tais como religião, 

gênero e raça que compartilham e se reforçam por meio de constelações de consumo, 

as comunidades sociais estão mais associadas às constelações de consumo que 

foram formadas devido ao compartilhamento de constelações de consumo entre 

sujeitos (SOLOMON; ASSAEL, 1987). Sendo assim, são comunidades muitas vezes 

transitórias, onde sujeitos podem se sentir pertencentes durante algum tempo e 

 
14 “For example, using recycled envelopes may symbolise 'I care for the environment', going to classical 
concerts may represent 'I am cultured', supporting gay rights may signify 'I am open-minded', or buying 
unbranded detergent may mean 'I am a clever consumer'”. 
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contribuir muito para sua expansão, mas sua participação na mesma estende-se até 

o momento em que ele sustenta determinada identidade social (COVA; SHANKAR, 

2018). Exemplos práticos dessas comunidades sociais oriundas das culturas de 

mercados são os fãs de determinadas obras de cultura pop, praticantes de esportes 

e apreciadores de determinada atividade, como o turismo. 

Apresentamos, portanto, o escopo teórico que consideramos adequado para 

estudarmos as práticas de consumo turístico do sujeito contemporâneo: os projetos 

de identidade social desse sujeito. A fim de aprofundar a relação entre ambos os 

fenômenos, consumo e turismo, apresentamos, na seção 1.3, as associações 

históricas entre eles. 

 

1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DAS PRÁTICAS DE CONSUMO TURÍSTICO 

 

Considerando o consumo como um amplo e profundo fenômeno social, e o 

turismo como uma prática global de um bilhão de pessoas anualmente por meio da 

obtenção de serviços e geração de experiências (UNWTO, 2017), percebemos a 

necessidade de estudar o turismo pelas lentes das práticas de consumo 

contemporâneas. Tal necessidade é salientada quando, ao estudarmos tanto o 

contexto de surgimento da cultura de consumo quanto do turismo como conhecemos 

hoje, percebemos que ambos os fenômenos se deram em períodos muito próximos 

da história, muitas vezes partindo das mesmas conjunturas sociais. Por isso, 

dedicamos os próximos parágrafos à elaboração do contexto histórico e social em que 

surgem ambos os fenômenos, e como eles se reforçam enquanto prática histórica. 

Segundo a proposição de Arnould e Thompson (2018), a cultura de consumo é 

uma rede dinâmica de relações ou conexões materiais, econômicas, simbólicas e 

sociais de fronteiras expansíveis (p. 20, tradução nossa)15 que se estabelece por meio 

do capitalismo de mercado, o sistema socioeconômico preponderante na 

contemporaneidade. Sendo assim, diferentemente de uma sociedade de consumo, 

onde as estruturas sociais se baseiam na relação de consumo em contextos 

geográficos específicos, como as sociedades ocidentais (BARBOSA, 2004), uma 

cultura de consumo pode ser manifesta por indivíduos e grupos de diversas 

sociedades pelo mundo, inclusive em grupos pertencentes a sociedades mais 

 
15 “[...] dynamic network of boundary spanning material, economic, symbolic, and social relationships or 
connections”. 
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tradicionais. Arnould e Thompson (2018) não consideram a cultura de consumo como 

um sistema homogêneo de significados coletivos compartilhados por sujeitos de uma 

mesma cultura histórica, mas como uma “[...] distribuição heterogênea de significados 

e [uma] multiplicidade de agrupamentos culturais sobrepostos que existem dentro do 

amplo contexto socio-histórico da globalização e do capitalismo de mercado” 

(ARNOULD; THOMPSON, 2018, p. 20, tradução nossa)16. Por isso, devido à 

globalização, sujeitos em localizações geográficas diferentes podem ter acesso ao 

mesmo "[...] sistema interconectado de imagens, textos e objetos comercialmente 

produzidos [...]” (ARNOULD; THOMPSON, 2018, p. 20, tradução nossa)17, o qual 

serve como base para dar sentido a seus contextos sociais, aos seus modos de vida 

e até mesmo a si próprios. 

Entretanto, a conjuntura que contextualiza a cultura do consumo é produto de 

uma série de transformações sociais e históricas difíceis de se pontuar em sua linha 

do tempo. Na verdade, sequer é possível identificar uma opinião congruente acerca 

do porquê das mudanças de práticas de consumo, ou afirmar se há – e qual é – a 

relação de causa e efeito entre sociedade de consumo e cultura do consumo de uma 

perspectiva histórica (BARBOSA, 2004). Da mesma forma, não é possível identificar 

unanimidade, dentre os historiadores do turismo, a respeito do início da atividade 

turística, por haver movimentos semelhantes em diversos períodos na história que são 

considerados sinônimos do turismo por alguns autores (BOYER, 2003; FRATUCCI, 

2008), e não por outros (GUIMARÃES, 2012; PANOSSO NETTO, 2010). Por conta 

disso, optamos por tomar como referência o entendimento de que o período em que 

se deu a Revolução Industrial, ou seja, na transição do século XVIII para o século XIX, 

foi o contexto seminal para o surgimento das práticas de consumo turístico como 

conhecidas atualmente (PANOSSO NETTO, 2010). Foi nesse período que 

oficialmente surgiram os termos “turismo” e “turista”, sendo vinculados durante 

décadas ao viajante a lazer de abastados recursos financeiros. 

Juntamente com o turismo, outras possibilidades de consumo características 

desta época passaram a povoar o cotidiano e o imaginário do indivíduo europeu. 

Guimarães (2012) comenta que esse é considerado o contexto que proporciona o 

conceito de modernidade, cuja compreensão: 

 
16 “[...] heterogeneous distribution of meanings and the multiplicity of overlapping cultural groupings that 
exist within the broader socio-historical frame of globalization and market capitalism”. 
17 “[...] interconnected system of commercially produced images, texts, and objects [...]”. 
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[...] se traduz principalmente por um processo de mudanças sociais e 
comportamentais estimuladas pelo desenvolvimento do capitalismo, 
sobretudo pela industrialização de massas e pela urbanização. A 
modernidade, em suma, pode ser entendida como uma nova visão de 
mundo que se exprime pela construção de um projeto de futuro 
baseado na fé do ser humano na racionalidade técnica, na crença do 
progresso pela ciência e nos ideais de liberdade do indivíduo 

(GUIMARÃES, 2012, p. 41). 
 
 

Portanto, mesmo sendo difícil de especificar o recorte temporal exato em que 

acontece a modernidade, o conceito empregado ao longo desse trabalho se refere à 

compreensão tradicional do período que se inicia após a Revolução Industrial na 

Inglaterra, consolidando-se ao longo do século XIX e culminando no século XX. É 

válido ressaltar que este processo é observado em boa parte do contexto ocidental, 

mesmo que ocorrendo em diferentes escalas de acordo com a localidade 

(MCCRACKEN, 2010). 

Por outro lado, alguns historiadores sustentam a ideia de que mesmo antes de 

haver uma Revolução Industrial, a sociedade ocidental demonstrava sinais de 

profunda transformação, referindo-se a uma revolução do consumo anterior ao 

surgimento das grandes indústrias (MCCRACKEN, 2010). Barbosa (2004) afirma que 

com o interesse dos cientistas sociais nos estudos do consumo, passou também a 

haver um questionamento “[...] acerca da proeminência da Revolução Industrial no 

surgimento da sociedade contemporânea” (BARBOSA, 2004, p. 15) descrita em 

antigos dados históricos. De fato, há evidências históricas de modas e da valorização 

de determinados bens como marcadores sociais de distinção desde o século XVII, 

corroborando a hipótese de que a transformação dos gostos e das práticas de 

consumo da sociedade ocidental começou antes mesmo das revoluções da produção 

de bens (FAIRHOLT, 1885; LINTHICOM, 1936; NORRIS, 1938 apud MCCRACKEN, 

2010). 

Ainda assim, era necessário que algumas características sociais surgissem e 

fossem absorvidas por uma parte considerável da sociedade para que as práticas de 

consumo começassem a se transformar de maneira acentuada. Campbell (2006) 

aponta as duas principais e mais profundas modificações experimentadas com a 

modernidade. A primeira é a gradativa valorização do pensamento individual em 

detrimento do pensamento coletivo, que ocorreu, dentre outros motivos, devido à 

extensão das possibilidades que se abriram com o surgimento do capital industrial. 
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Para Campbell (2006), a produção em massa de bens proveniente do processo de 

industrialização das sociedades ocidentais trouxe para a civilização a obrigação da 

escolha entre diversos modelos, cores, tamanhos e funções de um mesmo produto. 

Essa escolha vai para além da perspectiva útil a respeito do produto e dá lugar ao 

desejo, que agora pode se manifestar de acordo com os gostos e preferências 

individuais. A possibilidade de escolha pelo sujeito na modernidade difere de outros 

períodos históricos, em que o consumo era formalmente regido por leis suntuárias, 

que visavam regular os hábitos de consumo das classes sociais, ou pelas regras de 

uma comunidade (CAMPBELL, 2006; MCCRACKEN, 2010). Por outro lado, o autor 

salienta que as práticas de consumo individualistas não isolam o sujeito de seu 

contexto. O consumo permanece presente e valioso para o sujeito moderno e 

contemporâneo, e no lugar das leis suntuárias, outras leis simbólicas passaram a 

reger muitas relações e grupos sociais (BOURDIEU, 1983). O que o individualismo 

traz é a ideia de que os sentimentos, desejos e percepções do sujeito são autônomas 

e válidas por si só, sem a necessidade formal de uma validação coletiva ou externa. 

A segunda modificação tratada por Campbell (2006), com profunda relação 

com a valorização do pensamento individual, é a valorização do desejo e da emoção 

experimentados pelo sujeito. Segundo Barbosa (2004), a valorização dos sentimentos 

do sujeito possui alguma relação com a entrada da literatura no cotidiano da sociedade 

moderna, e o surgimento de livros e romances. Entendemos, portanto, que a literatura 

de ficção, ao tornar-se gradativamente mais acessível à população, estimulou o 

imaginário individual, que agora prova da liberdade do sonho. Nesse mesmo período 

histórico, também foi criada a convenção do tempo de trabalho e do tempo livre, ou 

ócio, devido à consolidação do capitalismo industrial e do ideal progressista e 

produtivista, que valorizava a alta produção das indústrias como a grande conquista 

do ser humano no mundo (REJOWSKI; SOLHA, 2002; URRY; LARSEN, 2011). Com 

esse despertar do imaginário individual, abriram-se precedentes para a manifestação 

dos mais criativos desejos acerca de formas de se aproveitar o tempo livre. Sendo 

assim, as atividades de lazer modernas eram frequentemente baseadas em rupturas 

com o sistema ou em cenários românticos e idílicos, que ao mesmo tempo 

estimulavam o capital a promover produtos e experiências que pudessem suprir tais 

desejos (BOYER, 2003). Todos esses elementos promoveram progressivamente a 

manifestação do desejo e das emoções do sujeito em suas escolhas de consumo, 
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culminando na consolidação da sociedade de consumo contemporânea (BARBOSA, 

2004). 

O turismo desponta na história da humanidade como uma das diversas 

respostas aos anseios do homem moderno, consolidando também o que Barbosa 

(2004, p. 19) chama de “construção de uma nova subjetividade”. A tecnologia do 

século XX, desenvolvida em larga escala, foi responsável pelo aprimoramento de 

meios de transporte, de estradas e rodovias, e também dos meios de hospedagem. 

Todo esse movimento culmina no que conhecemos por turismo moderno: o 

encantamento pela paisagem exótica, pela dominação das distâncias e pelo 

conhecimento do mundo (BOYER, 2003; PANOSSO NETTO, 2010). Para Guimarães 

(2012, p. 42), o turismo pode ser considerado “[...] uma das mais importantes 

manifestações da modernidade [...], [julgando suas práticas e discursos como] uma 

porta de entrada interessante para se apreender o espírito do moderno”. 

O surgimento do termo turismo deu-se no início do século XIX, estando 

associado “[...] à compreensão de que se tratava de deslocamentos temporários 

motivados pela busca do prazer, do lazer ou do intercâmbio cultural, de estudos ou 

com fins terapêuticos (o curismo)” (GUIMARÃES, 2012, p. 36). Essa descrição 

corrobora a ideologia individualista descrita por Barbosa (2004), caracterizada pela 

busca do prazer e do sentido da vida nas realizações do sujeito. Magalhães (2006) 

também comenta que o desenvolvimento da atividade turística foi bem-sucedido 

graças a essa relação com o consumo característico da sociedade moderna, 

referindo-a igualmente como a sociedade de consumo. 

Em um tempo de progresso, o turismo era visto essencialmente como uma 

atividade econômica para os seus produtores, herança da ideologia produtivista 

latente no estilo de vida da sociedade moderna. Além de grandes movimentos de 

urbanização trazendo grandíloquas edificações e espetáculos luminosos para as 

cidades, a “indústria do turismo” era sinônimo do sucesso das principais capitais do 

mundo, e motivo para os esforços de cidades em desenvolvimento, como o Rio de 

Janeiro (GUIMARÃES, 2012). Para os consumidores, por outro lado, o turismo surge 

como uma possibilidade exótica e opulenta. Ao mesmo tempo em que era possível 

adquirir coisas para agregar ao seu cotidiano, como roupas diferentes, carros de 

diversos modelos e móveis de variadas cores, o sujeito moderno tinha acesso ao 

planejamento e realização de uma viagem. 
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Guimarães (2012) salienta as diversas dimensões que compõem o fenômeno 

turístico moderno e o ciclo de sua produção e consumo: ser um turista durante o final 

do século XIX e o início do século XX era desempenhar uma identidade social com 

uma constelação de consumo específica. Por isso, foram muitos os aparatos e 

produtos que surgiram para dar forma à identidade social denominada “sujeito-turista 

moderno”, como alcunhado pela autora (GUIMARÃES, 2012). Novas aspirações 

surgiam à medida que a imaginação de cada sujeito tinha a liberdade de aflorar, e os 

meios de publicação em massa, como as revistas de variedades, passaram se 

apropriar do mesmo discurso, com o tempo especializando suas publicações em 

forma de guias e folhetos de viagens. Eles traziam aos leitores as grandes novidades 

relacionadas ao turismo, difundindo imagens convidativas e nutrindo suas mentes e 

emoções com um novo conceito de felicidade: um traje elegante, uma paisagem 

pitoresca e uma mala na mão; o estilo de vida tão almejado pelo homem moderno 

(MAGALHÃES, 2006). 

A identidade social do sujeito-turista moderno comunicada pelo mercado 

manifestava-se em artigos e utensílios para o consumo dos viajantes, que conferiam 

aos seus consumidores o caráter do “verdadeiro turista”, assim sendo chamado o 

estereótipo que se afastava do imigrante. Guimarães (2012) descreve os recursos 

utilizados para a divulgação do perfil do “turista-padrão”, buscado pelos principais 

destinos: acompanhando a tendência de imponência da modernidade, os anúncios e 

folhetos sugeriam que grandes malas, sapatos lustrados e máquinas fotográficas 

portáteis caracterizavam um turista desejado. A autora complementa: 

 
 
Os códigos que demarcavam os valores sociais e assinalavam a 
distinção social (BORDIEU, 1979) para quem ostentasse aqueles 
símbolos, reconhecidos por turistas e não turistas, estavam ali 
explícitos, como na correlação entre gigante, poder e status, e 
conferidos ao viajante que possuía as malas vendidas na loja [do 
anúncio analisado] (a crédito, inclusive) (GUIMARÃES, 2012, p. 83). 
 
 

Por meio da identidade social do turista moderno era apresentado um papel 

social, revelado pela constelação de consumo que o representa, sendo assim captado 

e reproduzido pelo mercado (COVA; SHANKAR, 2018). A imagem do turista abastado, 

atraído por belezas naturais de um destino, mas que não recusava a visita a um 

cassino, era a epítome do indivíduo bem-sucedido em uma sociedade produtivista: 
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seu trabalho era recompensado pelo ócio bem aproveitado (PANOSSO NETTO, 

2010). Desse modo, constatamos que as práticas turísticas nesse período estavam 

frequentemente relacionadas à imagem de uma elite moderna. Artistas famosos, 

empresários, aristocratas e investidores de renome eram anunciados em peso ao 

chegarem aos seus destinos após uma viagem de navio, de trem ou de avião 

(NAKASHIMA; CALVENTE, 2016). À medida que esse papel social era divulgado e 

conhecido, a identidade social do sujeito-turista moderno e sua constelação de 

consumo eram difundidos como elementos de distinção e de valor. Sendo assim, o 

turismo na modernidade, assim como outras práticas de consumo, era uma projeção 

das distinções sociais entre a elite e a classe trabalhadora dos segmentos sociais mais 

vulneráveis, servindo também como um mecanismo de poder na sociedade 

(BOURDIEU, 1983). 

Outro traço do discurso turístico que remetia ao papel social do sujeito-turista 

moderno era a sua relação com o esporte. Com a popularização do críquete, do 

hipismo e do futebol, o turismo tornou-se um meio de praticar estas atividades em 

diferentes localidades, muitas vezes consideradas mais adequadas por conta de suas 

paisagens e dos ditos ares propícios. Essas outras regiões eram frequentemente 

descritas e sugeridas como a oferta de ar fresco necessária para uma boa saúde, 

atraindo a população que buscava distância da paisagem cinzenta das grandes 

cidades. Sendo assim, “turismo e esporte, mais uma vez, seriam os códigos para uma 

vida moderna saudável e feliz” (GUIMARÃES, 2012, p. 71). 

A demanda turística global era basicamente composta pelo sujeito-turista 

moderno até os últimos anos da primeira metade do século XX (GUIMARÃES, 2012), 

quando até então a elite ocidental viajava para passar temporadas em áreas termais, 

em cidades da moda ou nos Alpes Suíços (BOYER, 2003). Durante esse período 

houve a ascensão econômica dos pequenos e novos burgueses que somava ao fluxo 

da elite, mas esse movimento ainda não foi suficiente para descaracterizar essa 

demanda. 

O surgimento de leis trabalhistas e a melhoria da qualidade de vida do 

trabalhador comum, bem como o acesso ao conhecimento com o aprimoramento e 

barateamento dos meios de comunicação, fizeram com que as características do 

consumo turístico sofressem algumas modificações a partir da década de 1950 

(MAGALHÃES, 2006). O pós-guerra europeu trouxe a necessidade de utilizar o 

turismo como meio de atividade econômica para reconstruir o continente, o que levou 
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também à necessidade de tornar o turismo mais acessível a um número maior de 

pessoas (NAKASHIMA; CALVENTE, 2016). Diante desse cenário, observamos o 

surgimento do característico turismo de massa da segunda metade do século XX, 

quando a atividade turística finalmente passa a ser difundida de maneira mais profusa 

em meio à classe trabalhadora, e tornou-se um símbolo de conquista social (BOYER, 

2003). Esse período traz consigo contornos diferenciados das práticas de consumo 

percebidas no início da idade moderna, considerando que “o turismo passou de uma 

prática elitizada a um direito de todo e qualquer cidadão” (REJOWSKI; SOLHA, 2002, 

p. 96). 

Se por um lado duas Grandes Guerras trouxeram consigo miséria imensurável 

para a sociedade ocidental, por outro, também permitiram um grande avanço das 

tecnologias de comunicação e de transporte que posteriormente seriam aplicados ao 

turismo, gerando um amadurecimento da atividade (NAKASHIMA; CALVENTE, 2016). 

Nas décadas de 70, surgem aeronaves comerciais com grande capacidade de 

passageiros, e por isso, com um custo mais acessível do que algumas décadas antes. 

Além disso, grandes redes hoteleiras investem em novas bandeiras em diversos locais 

pelo globo, enquanto hotéis independentes se aventuram ao despontarem no 

mercado. As operadoras de viagens, que tiveram seu início ainda no século XIX, agora 

eram capazes de elaborar atrativos pacotes turísticos que barateavam ainda mais os 

custos de uma viagem (FRATUCCI, 2008). Esse contexto efervescente de 

possibilidades a valores mais acessíveis, somado à prosperidade econômica e o 

desenvolvimento do turismo global, viabilizou a popularização do turismo de uma 

forma nunca antes vista (BOTSMAN; ROGERS, 2011; BOYER, 2003). Os números 

expressam a singularidade desse momento histórico (tabela 1): 
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Tabela 1. Turismo internacional: chegadas e receitas (1950 a 1973) 

Anos 
Chegadas de Turistas 

(em milhões) 
Receitas 

(em bilhões US$) 

1950 25,3 2,1 

1960 69,3 6,8 

1961 75,3 7,3 

1962 81,4 8,0 

1963 90,0 8,8 

1964 104,6 10,0 

1965 112,9 11,6 

1966 120,0 13,3 

1967 129,8 14,5 

1968 131,2 15,0 

1969 143,5 16,8 

1970 165,8 17,9 

1971 178,9 20,9 

1972 189,1 24,6 

1973 198,9 31,1 
Fonte: Rejowski e Solha (2002). 

 

Caracterizado pelos pacotes turísticos e pela facilidade no pagamento, o 

turismo de massa é composto por grandes grupos, geralmente de excursões, que se 

movimentam em fluxos de idas e vindas pelos principais itinerários da época (SOUZA, 

2013). Os turistas de massa em sua grande parte são pessoas de classe média, que 

planejam suas viagens com bastante antecedência e que veem no turismo uma 

representação de experiência de vida e status intelectual, como uma forma de adquirir 

conhecimento de mundo e de expender o ócio de forma proveitosa (FRATUCCI, 

2008). No entanto, a saturação das regiões turísticas em períodos de alta temporada 

e a limitação de recursos financeiros e de tempo prejudicavam a imersão do turista no 

destino visitado, restringindo a extensão da experiência que o turista poderia ter e 

tornando-a replicável. Por conta disso, o turismo de massa adquiriu uma conotação 

pejorativa desde essa época, sendo considerado um tipo de turismo superficial ou até 

mesmo fútil (COOPER; HALL; TRIGO, 2011; MOLZ, 2013; WAINBERG, 2003). 

Podemos perceber, portanto, que embora o consumo turístico tenha sido 

democratizado ao longo do século XX e praticado por um sujeito social diferente do 

início do fenômeno moderno (BOYER, 2003), sua prática manteve suas 

características simbólicas de distinção e de moral, como a ideia de que há uma forma 

mais pura e correta de se praticar o turismo (MOLZ, 2013). 
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Nesse mesmo período, além do turismo de massa, outras facilidades emergiam 

no cotidiano. Os pós-guerras também afetaram a forma como as pessoas consumiam, 

a partir da necessidade de fazê-las consumir mais para que a economia fosse 

reaquecida. Essa ideia, adotada e disseminada pelos governos dos principais países 

do hemisfério norte, tornou-se notória por meio da publicidade e propaganda dos 

novos produtos que se amontoavam em lojas e mercados (FRATUCCI, 2008). A 

consolidação dos produtos descartáveis é um exemplo dessa política, acentuada pela 

introdução das mulheres no mercado de trabalho, que comunicava maior renda 

familiar disponível para dispêndios e menor tempo disponível para atividades 

domésticas (BOTSMAN; ROGERS, 2011). Outras formas de conveniência, como o 

forno de micro-ondas, o telefone celular e a internet, surgiram como o que parecem 

ser protótipos rudimentares das tecnologias atuais, mas que à época, eram retratados 

pelos meios de comunicação como a emancipação do ser humano frente ao tempo. 

As grandes proporções de produção e consumo generalizado geraram o que 

conhecemos como consumo de massa (SOUZA, 2013; REJOWSKI; SOLHA, 2002), 

um movimento apoiado por outros dois conceitos denominados de indústria cultural e 

meios de comunicação em massa. O primeiro, embora parte dele remeta à principal 

atividade econômica da primeira metade do século XX, é composto por uma nova 

compreensão de um fator subjetivo da sociedade: a cultura. A ideia de indústria 

cultural remete, portanto, a uma apropriação da produção simbólica do homem pelo 

sistema econômico vigente, o capitalismo; processo também chamado de 

comoditização. Embora o conceito de indústria cultural tenha sido observado e 

utilizado para descrever algumas décadas anteriores, a alta taxa de comoditização da 

cultura tornou-se um traço distintivo da segunda metade do século XX (SOUZA, 2013). 

O segundo conceito, ou seja, o de meios de comunicação em massa, descreve 

os canais pelos quais a indústria cultural é capaz de se difundir. Música, literatura, 

cinema, televisão, fotografia, arte plástica: todos esses meios de comunicação 

tornaram-se amplamente acessíveis, e por conta disso, passaram a ser considerados 

como veículos centrais para a propaganda. O objetivo da propaganda era estimular o 

desejo e a sensação de necessidade de variados produtos e serviços que se tornaram 

disponíveis ao homem com os avanços tecnológicos da época, alimentando também 

a demanda pela produção em massa (SOUZA, 2013). 

Imerso nesse processo estava o turismo, que se tornou um grande 

representante de “[...] uma nova era cultural, onde a recreação e o lazer tiveram um 
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impacto determinante na formação de uma moral coletiva orientada ao prazer”. 

(REJOWSKI; SOLHA, 2002, p. 87). Por isso, Souza (2013, p. 48) infere que “[...] o 

turismo de massa se corporifica, então, como resultado da articulação entre o 

consumo de massa, a indústria cultural e os meios de comunicação de massa”. Nesse 

contexto, o conceito de turismo global também desponta, se referindo ao alto grau de 

interconexão entre os fornecedores de serviços turísticos ao redor do mundo 

(BUHALIS, 2001; REJOWSKI; SOLHA, 2002). 

O final do século XX foi marcado por uma nova transformação para as práticas 

turísticas, alinhada à gradativa mudança de mentalidade a respeito das práticas de 

consumo em geral (BUHALIS, 2001; OSKAM; BOSWIJK, 2016). Esse período 

histórico foi dedicado à reflexão sobre a frequência e a velocidade com as quais as 

coisas eram consumidas, fazendo surgir questões de natureza ambiental e 

movimentos pela sustentabilidade das práticas de consumo (BOTSMAN; ROGERS, 

2011). No caso do turismo, em muitos destinos já eram evidentes as consequências 

negativas do turismo de massa, cujos benefícios econômicos deixaram de ser 

suficientes para justificar os ônus que uma prática desordenada trazia aos destinos 

turísticos. Por meio do conceito de planejamento turístico foi possível entender o 

turismo como um fenômeno que deveria ser positivo não somente para os turistas ou 

para o mercado turístico, mas para a população local, para as instâncias de 

governança e, especialmente, para o meio ambiente (FRATUCCI, 2008; REJOWSKI; 

SOLHA, 2002). 

Essa nova mentalidade gradativamente gerou uma classe de turistas mais 

consciente e preocupada com a experiência que estava tendo ao viajar, 

consequentemente culminando em exigências a respeito das medidas sustentáveis 

adotadas pelo mercado turístico (FRATUCCI, 2008; PANOSSO NETTO, 2010). Essa 

consciência, por outro lado, associou-se às novas TIC, culminando em um turista mais 

informado, autônomo e seguro para realizar suas próprias escolhas, 

independentemente dos grandes movimentos turísticos. Amparado por essas e outras 

transformações socioculturais (BUHALIS, 2001), o turista do final do século XX já 

emitia sinais da grande transformação na identidade social do turista que se 

consolidaria no século XXI, identidade essa que é delineada em profundidade a partir 

do capítulo 2. 
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2 DELINEANDO AS PRÁTICAS DE CONSUMO TURÍSTICO CONTEMPORÂNEAS 

 

O capítulo 2 nos traz ao momento do tempo presente, em que percebemos as 

tonalidades diferenciadas de um novo turismo (POON, 1994), contrastando com o 

principal movimento turístico do século passado, a saber, o turismo de massa 

(BOYER, (2003). Embora não seja possível afirmar que o turismo de massa não é 

mais uma realidade, pois ele permanece expressivo principalmente em grandes 

centros turistificados (BOYER, 2003), é possível perceber o surgimento de uma nova 

orientação de consumo turístico gradativamente predominante na demanda atual 

(BUHALIS, 2001; COOPER; HALL; TRIGO, 2011; DESFORGES, 2000; FIORELLO; 

BO, 2012; JENSEN; LINDBERG; OSTERGAARD, 2015; PANOSSO NETTO, 2010; 

PIRNAR; ICOZ; ICOZ, 2010). A série de transformações socioeconômicas vividas ao 

final do século XX resultou em uma grande variedade de nichos e segmentos 

turísticos, denominados de turismo de interesse especial (BUHALIS, 2001; COOPER; 

HALL; TRIGO, 2011), mas é possível identificar um conjunto ideológico de motivações 

que culminam em práticas turísticas com traços semelhantes. Os termos pós-

moderno, contemporâneo ou alternativo são frequentemente utilizados para descrever 

as novas configurações do século XXI (REJOWSKI; SOLHA, 2002), não somente 

quanto às práticas turísticas como em relação a outras práticas de consumo em geral, 

e é o que nesse trabalho nos referimos como a tendência do novo turismo (POON, 

1994). 

A fim de compreendermos de maneira mais precisa a tendência do novo turista, 

consideramos necessário aprofundarmos por um momento nas transformações 

socioculturais experimentadas ao final do século XX, as quais permanecem 

influenciando e orientando os modos de vida e as escolhas do turista contemporâneo 

(MCWHA et al., 2016). Buhalis (2001) nos informa que as tecnologias, a 

multiculturalidade, a consciência ambiental e a valorização do momento de lazer 

podem ser consideradas as quatro principais transformações que contextualizam as 

motivações e práticas de um novo turismo. Tais transformações culminaram em cinco 

elementos buscados pelo novo turista no mercado, sendo eles a sofisticação, 

especialização, segmentação, satisfação e sedução (BUHALIS, 2001); elementos 

esses que salientam as práticas turísticas do novo turista e estão diretamente 

relacionadas às características de sua identidade social. 
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Conforme proposto pelo escopo teórico da CCT, observamos que o mercado 

responde a tais interesses e necessidades do novo turista por meio da captação dos 

princípios simbólicos demonstrativos de valor que esses interesses professam 

(CHERNEV; HAMILTON; GAL, 2011; WEINBERGER; CROCKETT, 2018). 

Analisando o contexto de transformações socioculturais propostas por Buhalis (2001) 

e seus efeitos reiterados em literatura recente (BOTSMAN; ROGERS, 2011; 

FREITAS, 2013; OSKAM; BOSWIJK, 2016), extraímos três princípios de valor 

simbólicos identificados no discurso do novo turista e, consequentemente, do 

mercado: a independência, a experiência e a autenticidade. Baseando-nos no 

entendimento que o consumidor e o mercado compõem uma dinâmica dialógica de 

influências, validação e transformação entre si (HIRSCHMAN, 1986), concluímos que 

esses valores são potencialmente compartilhados e expressados pelo discurso de 

ambos (CARUANA; CRANE; FITCHETT, 2008; MAY, 1996, MCWHA et al., 2016). 

As práticas que resultam da dinâmica dialógica entre consumidor e mercado 

são produtos e serviços que buscam reproduzir tal discurso de valor da parte do 

mercado (HIRSCHMAN, 1986, 1988; HIRSCHMAN; THOMPSON, 1997), e as 

constelações de consumo formadas pela identidade social do novo turista 

(SOLOMON; ASSAEL, 1987) que se reforçam em suas comunidades. Sendo assim, 

muitos produtos e serviços trabalham em seus discursos os princípios de valor que 

acreditam ser comunicados ao novo turista e, em contrapartida, o novo turista 

identifica discursos que portam os princípios de valor que acredita professar. A 

confluência deles nem sempre ocorre, seja porque o novo turista não identifica dado 

produto como parte de sua constelação de consumo, seja porque o novo turista pode 

identificar os princípios de valor que professa em outros produtos e serviços que 

inicialmente não projetam tal discurso (MCWHA et al., 2016). Ainda assim, há uma 

literatura que nos apresenta determinados atributos, comportamentos, ideias, práticas 

e produtos relacionados à identidade social do novo turista, todos potencialmente ou 

efetivamente mediados pelo mercado (BELK, 1988; KLEINE; KLEINE; KERNAN, 

1993; SOLOMON; ASSAEL, 1987). 

A complexidade das práticas de consumo turístico na contemporaneidade 

cresce, e produz novas dinâmicas que suscitam novas perguntas. Para compreendê-

las de maneira razoável traçamos o percurso desenvolvido no capítulo 2, por onde 

interpretamos o contexto sociocultural que proporcionou as transformações 

culminantes no novo turismo, delineamos as características e interesses centrais 
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associados ao novo turista, e analisamos os princípios de valor simbólicos 

compartilhados pelos mesmos e pelo mercado. 

 

2.1 O NOVO TURISTA COMO UMA TENDÊNCIA CONTEMPORÂNEA 

 

Há uma constatação geral entre os pesquisadores em turismo a respeito dos 

novos contornos que as práticas turísticas adquiriram a partir do final do século XX 

(DESFORGES, 2000; FIORELLO; BO, 2012; PIRNAR; ICOZ; ICOZ, 2010). Observa-

se uma mudança de mentalidade do sujeito contemporâneo a respeito do turismo, a 

qual se manifesta por uma série de posicionamentos, preferências e comportamentos 

expressados pelos sujeitos turistas. Compreendemos essas atitudes e 

comportamentos como tendências que orientam a identidade social do novo turista, 

ou seja, do turista contemporâneo (BERGER; GREENSPAN, 2008).  

O conceito de novo turista foi proposto em 1986 por Krippendorf, que identificou 

em seu tempo algumas mudanças na relação entre o sujeito moderno e o seu tempo 

de trabalho e de lazer. O autor previu que as demandas por mais significado na vida, 

por mais tempo para viver, por mais humanidade, por uma dimensão humana, não 

são somente expressas por alguns grupos “alternativos”. Cada vez mais, essas 

demandas formam parte dos requerimentos daqueles na “sociedade estabelecida”. 

Nós queremos ser em vez de ter (KRIPPENDORF, 1986, p. 133, tradução nossa)18. 

Por conta dessas demandas, o autor afirmava que o mundo estava à beira de uma 

nova sociedade que irá trazer consigo uma nova concepção de lazer e viagem, e que 

essa concepção iria resultar em uma nova geração de turistas (KRIPPENDORF, 1986, 

p. 133, tradução nossa)19. Essa nova geração seria composta, segundo o autor, por 

sujeitos inteligentes, que sabem fazer boas escolhas de consumo por serem críticos 

e por buscarem conhecimento a respeito de produtos e serviços. Seriam turistas 

criativos, abertos a novas experiências em suas viagens e ao aprendizado de novas 

habilidades e conhecimentos. Seriam turistas adaptáveis e modestos, dispostos a 

entender e respeitar seu espaço em uma cultura diferente, e dispostos a conhecer 

 
18 “The demands for more sense in life, for more time for living, for more humanity, for a human 
dimension, are not only expressed by a few ‘alternative’ groups. Increasingly, these demands form part 
of the requirements of those in the ‘established society’. We want to be rather than to have.” 
19 “We are at the threshold of a new society which will bring with it a new understanding of leisure and 
travel. This will lead to a new breed of tourists”. 
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mais do Outro. Seriam turistas observadores, reflexivos e, acima de tudo, focados em 

uma experiência turística existencial (KRIPPENDORF, 1986). 

Poucos anos depois o conceito de novo turista é estabelecido por Poon (1994), 

em um ensaio sucinto baseado nos contrastes entre as práticas de consumo do 

referido antigo turismo e o novo turismo. Para a autora, os turistas de sua época 

chegaram a um ponto de saturação com relação a um mercado extremamente 

comoditizado e padronizado: “Antigo turismo” era o resultado lógico de influências-

chave de elementos sociais e econômicos. “Antigo turismo” é o turismo de 1950, 1960 

e 1970. É caracterizado por férias, hotéis e turistas de massa padronizados em 

pacotes de viagens inflexíveis. “Novo turismo” é o turismo do futuro. É caracterizado 

por flexibilidade, segmentação e experiências de turismo mais autênticas (POON, 

1994, p. 91, tradução nossa)20. Tendo como ponto de partida os contrastes 

dicotômicos entre o dito antigo e novo turismo, Poon (1994) indiretamente estabelece 

a identidade do sujeito que pratica esse novo turismo. Em consonância com 

Krippendorf (1984), o novo turista de Poon é maduro e tem o desejo de se destacar 

do padrão turístico de massa, é sensível à integração de novas tecnologias e sente-

se atraído pela inovação. O novo turista é um sujeito mais interessado em valor do 

que em preço, busca uma experiência ativa em suas viagens e deseja conectar-se 

com o destino visitado (BUHALIS, 2001; POON, 1994). 

Observando a natureza dessa tendência, podemos perceber que muitas das 

características mencionadas pelos autores também remetem a determinadas 

tipologias de turistas conhecidas e estabelecidas na literatura sobre turismo (COHEN, 

1972; GIBSON; YIANNAKIS, 2002; PEARCE, 1982; PLOG, 1974; SMITH, 1990; MO; 

HAVITZ; HOWARD,1994). Por conta disso, consideramos válido justificar a diferença 

entre a tendência de comportamento observada no século XXI denominada de novo 

turista, e as diversas tipologias que se empenharam em estabelecer perfis 

semelhantes aos que o novo turista apresenta. 

Compreender o comportamento dos turistas e classificá-lo em tipologias 

sempre foi um interesse dos estudiosos da área, em função dos benefícios, tanto 

teóricos quanto mercadológicos, de se estabelecer um modelo comportamental de 

 
20 “‘Old tourism’ was the logical outcome of key social and economic influences. ‘Old’ tourism is the 
tourism of the 195Os, 1960s and 1970s. It is characterized by mass, standardized and rigidly packaged 
holidays, hotels and tourists. [...] ‘New tourism’ is the tourism of the future. It is characterized by flexibility, 
segmentation and more authentic tourism experiences. It is also marked by a thrust towards the 
diagonally integrated organization and management of the tourist industry”. 
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consumo (JACKSON; SMITH; INBAKARAN, 2011). De maneira geral, os principais 

temas abordados ao se postular novas tipologias de turistas eram o comportamento 

dos turistas, características do destino turístico, aspectos psicossociais, e tipologias 

psicográficas. Por conta desses elementos, as principais tipologias de turistas 

postuladas até então são provenientes das áreas da psicologia e da sociologia, 

embora percebam-se alguns entraves em integrar de maneira mais eficiente os 

conhecimentos psicológico e social no contexto do comportamento do turista e de sua 

experiência como consumidor; entraves como os que a CCT busca superar (JENSEN; 

LINDBERG; OSTERGAARD, 2015). 

Sendo assim, temos a teoria de Cohen (1972; 1979) e Plog (1974; 1987; 1990), 

oriundas da sociologia e da psicologia respectivamente, como os grandes marcos da 

tipologia turística (KENG; CHENG, 1999). Em 1972, o sociólogo Erik Cohen se baseou 

em comportamentos dicotômicos no mercado turístico para postular quatro tipologias 

de turistas distintas e bem definidas: o turista de massa organizado, o turista de massa 

individual, o explorador e o andarilho. O primeiro é caracterizado como um turista 

altamente organizado, altamente dependente do mercado turístico e de serviços de 

mediação, pouco aventureiro e pouco interessado em contato com a cultura local. 

Cada tipologia seguinte torna-se uma antítese da primeira, até culminar na tipologia 

do andarilho, caracterizado como um turista independente, com pouco contato com o 

mercado turístico e o mínimo possível de serviços de mediação, e que busca uma 

experiência de grande contraste com sua rotina, imergindo o máximo possível na 

cultura local visitada (JACKSON; SMITH; INBAKARAN, 2011). 

Em sua revisão da literatura, Shepherd (2003) afirma que, na visão de Cohen, 

enquanto turistas organizados se confinavam em uma ‘bolha ambiental’ e turistas 

individuais contavam com uma programação de viagem planejada, exploradores 

buscavam aventuras fora do circuito turístico por meio de hospedagem confortável, e 

andarilhos almejavam ter acesso à autenticidade (SHEPHERD, 2003, p. 137, tradução 

nossa)21. Shepherd (2003) também afirma que Cohen reformulou sua proposta 

original alguns anos depois, questionando a veracidade do conceito de autenticidade 

utilizado para identificar a tipologia do explorador e do andarilho. Ainda assim, seu 

 
21 “In Cohen’s view, while organized tourists confined themselves to an ‘environmental bubble’ and 
individual tourists relied on pre-arranged travel plans, explorers sought ‘off the beaten path’ adventures 
with comfortable accommodations and drifters sought to gain access to authenticity”. 



49 
 

 
 

trabalho permaneceu alicerçado nas diferenças entre os arquétipos do turista de 

massa e do viajante independente (MCWHA et al., 2016). 

De maneira semelhante, Plog (1974) apresenta um estudo a respeito da 

personalidade das tipologias turísticas que conseguiu identificar por meio da 

psicologia, também baseadas em arquétipos opostos: o turista psicocêntrico e o turista 

alocêntrico. O primeiro é um sujeito cuja personalidade se alinha a um perfil mais 

conservador em suas escolhas de consumo turístico; um sujeito que busca a 

conveniência de uma viagem inteiramente planejada e mediada pelo mercado 

turístico, valorizando a segurança e o controle em seu itinerário. O segundo, por outro 

lado, possui traços de personalidade que visivelmente optam pela independência e 

autonomia em suas viagens, muitas vezes buscando planejar o mínimo possível de 

seu itinerário, e se interessa por destinos menos conhecidos, atraído pelos elementos 

de aventura e autoconhecimento. Desde então, Plog buscou aprimorar seu estudo 

com novas proposições, embora permaneça sofrendo críticas a respeito da 

aplicabilidade comercial das mesmas (JACKSON; SMITH; INBAKARAN, 2011). 

Analisando as propostas de tipologias, podemos observar que todos, em maior 

ou menor grau, partem do estereótipo do turista de massa e do arquétipo do viajante 

independente para postularem suas tipologias (MCWHA et al., 2016), retratando os 

contrastes entre o que chamamos aqui de turista e viajante. Podemos observar 

também que em grande parte das tipologias apresentadas, o arquétipo do viajante 

possui determinadas características em comum, tais como o interesse pela cultura 

local, valorização dos aspectos ambientais, senso de responsabilidade social, 

necessidade de independência no planejamento e execução de seu roteiro e busca 

por experiências autênticas em sua jornada (FIORELLO; BO, 2012; JACKSON; 

SMITH; INBAKARAN, 2011). Tais características são correspondentes às que 

encontramos nas descrições de Krippendorf (1986) e Poon (1994) a respeito do novo 

turista. 

Para efeito de comparação, poderíamos considerar que o novo turista é uma 

tendência que sintetiza três das quatro tipologias propostas por Cohen (1972): o turista 

experiencial, o turista experimental e o turista existencial, ou o turista que busca 

experiências autênticas, o turista que busca contato com a cultura local e o turista que 

deseja imergir na cultura e estilo de vida local, respectivamente (FIORELLO; BO, 

2012). O novo turista também resume a tipologia de King e Hyde (1989 apud 

FIORELLO; BO, 2012) sobre anti-turistas, que buscam práticas de turismo distintivas 
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do turismo de massa e são altamente atraídos por experiências autênticas, e a de 

Dalen (1989 apud FIORELLO; BO, 2012), sobre o turista idealista que deseja ter 

acesso ao estilo de vida local do destino visitado. Para alguns autores (FIORELLO; 

BO, 2012; LOZANSKI, 2010; VERÍSSIMO; COSTA, 2018), o comportamento e as 

práticas de consumo do novo turista também remetem à tipologia do mochileiro, um 

subtipo dos viajantes independentes, cujas motivações, dentre outras, são 

desenvolvimento pessoal e social, experiência, independência e aquisição de 

conhecimento cultural (FIORELLO; BO, 2012, p. 761, tradução nossa)22. De maneira 

geral, todas essas tipologias podem ser consideradas sob a perspectiva do novo 

turista. 

Embora haja diversas tipologias e terminologias que buscam descrever a 

identidade do novo turista, cada uma delas apresenta alguma limitação e 

constantemente dependem de revisão e contextualização para que possam ser úteis 

de maneira satisfatória no atual cenário contemporâneo, conhecido pela sua fluidez e 

pluralidade (HALL, 2006; MAY, 1996; MUNT, 1994). O que observamos atualmente é 

que o novo turista está presente em diversos contextos, dos mais inexplorados aos 

mais famosos, e que tanto utiliza mediadores de serviços o mínimo possível quanto 

pode utilizá-los quando for conveniente, desafiando diversas concepções tipológicas 

e dificultando novas classificações (COCKBURN-WOOTTEN; FRIEND; MCINTOSH , 

2006; SHEPHERD, 2003). Considerando o exposto, constatamos que o que pode ser 

observado na contemporaneidade, portanto, é o movimento onde um comportamento 

inicialmente identificado em grupos menores ou alternativos e, consequentemente, 

classificados como segmentos e tipologias no mercado, passa a tornar-se cada vez 

mais acessível, inclusivo e institucionalizado, a ponto de exercer um movimento de 

substituição à tendência de mercado dominante, a saber, o turista de massa 

(BUHALIS, 2001). Sendo assim, ao falarmos do novo turista, estamos lidando não 

mais com uma tipologia, mas com uma ampla corrente em que há diversos segmentos 

e nichos que podem ser identificados por meio dos seus interesses, também 

conhecido como turismo de interesse especial, ou por meio das suas principais 

motivações (BUHALIS, 2001; COOPER; HALL; TRIGO, 2011). Haja vista esses fatos 

ordenados, tomamos nesse trabalho o pressuposto de qualificar o novo turista como 

uma tendência que se manifesta de maneira diversa, não se restringindo às formas 

 
22 “[...] whose main motivations, among others, are personal and social growth, experience, 
independence, acquisition of cultural knowledge […]”. 
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como determinadas práticas de consumo são executadas, mas principalmente 

presente nas relações de sentido entre as intenções e interesses que precedem tais 

práticas (NILSSON, 2007). 

 

2.2 CONTEXTO E CARACTERIZAÇÃO DO NOVO TURISTA 

 

Poon (1994) entende que o novo turista emerge a partir de um novo senso 

comum, que surge por meio de transformações socioculturais. Buhalis (2001) sugere 

que essas transformações podem ser resumidas em quatro grandes tópicos: as 

tecnologias da informação, a consciência ambiental e ecológica, o aumento de 

sociedades multiculturais, e a valorização do momento de lazer. Essas 

transformações influenciaram diretamente a demanda turística contemporânea, que é 

definida pelo autor por meio de cinco características: segmentação, especialização, 

sofisticação, satisfação e sedução (BUHALIS, 2001). As relações entre essas 

transformações e as características da nova demanda turística são apresentadas 

visualmente por meio do modelo proposto pelo autor: 

 

Figura 2. Tendências dinâmicas da demanda turística 

 
Fonte: Buhalis (2001), tradução nossa. 

 

Como observado no capítulo anterior, o turista do século XX é identificado por 

meio de atributos relacionados ao turismo de massa, tais como o interesse por 

destinos de sol e praia, a viagem como momento de descanso e relaxamento, a busca 

por um lazer despretensioso (BOYER, 2003; FRATUCCI, 2008; POON, 1994). Ao 

longo das quatro principais transformações socioculturais identificadas por Buhalis 
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(2001), a demanda turística sofreu modificações que resultaram nas cinco principais 

características identificadas pelo autor. Embora seja um trabalho relativamente antigo 

e de base quantitativa, as observações e projeções de Buhalis (2001) são pertinentes 

e precisas, e hoje possuem sustentação teórica e empírica por meio de estudos 

recentes que identificam todos esses elementos no fenômeno turístico 

contemporâneo (DECROP et al., 2017; FREITAS, 2013; JENSEN; LINDBERG; 

OSTERGAARD, 2015; OSKAM; BOSWIJK, 2016; SILVA, 2018; WILSON; HARRIS, 

2006). Portanto, acreditamos ser proveitoso ainda hoje tomarmos como base a análise 

de Buhalis (2001) sobre o panorama turístico que se formava desde aquele momento, 

a fim de posteriormente compreendermos melhor alguns aspectos subjetivos e 

interpretativos do sujeito que estudamos. Como já apresentamos as características 

predominantes do turismo de massa que também são pontuadas no modelo de 

Buhalis (2001), tomamos como ponto de partida para nossa análise as transformações 

socioculturais identificadas pelo autor. 

A primeira transformação sociocultural identificada por Buhalis (2001) é a 

difusão da tecnologia no cotidiano do sujeito moderno a partir do século XX, que 

modificou tanto suas relações sociais quanto sua relação com a informação e o 

consumo (BERGER; GREENSPAN, 2008; TRIGUEIRO, 2008; VOASE, 2007). As TIC 

aplicadas ao turismo, em especial a internet, revolucionaram as práticas de consumo 

da contemporaneidade ao permitirem viajantes a acessar informações confiáveis e 

precisas bem como realizar reservas em uma fração de tempo, custo e inconveniência 

exigidos por métodos convencionais (BUHALIS, 2001, p. 72, tradução nossa)23. A 

facilidade no acesso à informação expandiu o horizonte de possibilidades do novo 

turista, que agora possui diversas opções de escolha entre os serviços e produtos 

oferecidos por meio das TIC (BERGER; GREENSPAN, 2008; PIRNAR; ICOZ; ICOZ, 

2010; POON, 1994). O novo turista, portanto, depende cada vez menos de um 

mediador de serviços – com exceção da internet – e atribui cada vez mais valor ao 

processo independente de elaboração de uma viagem (DANN; PARRINELLO, 2007). 

A segunda transformação sociocultural apresentada por Buhalis (2001) é a 

relação dos novos turistas com o meio ambiente e com a ecologia. Embora haja uma 

vasta variação de níveis de interesse por atividades ecológicas e pela sustentabilidade 

ambiental, compreende-se que de maneira geral o novo turista está menos intolerante 

 
23 “[...] travellers to access reliable and accurate information as well as to undertake reservation in a 
fraction of the time, cost and inconvenience required by conventional methods”. 
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com relação a práticas insustentáveis, diretamente relacionadas às práticas do 

turismo de massa (BUTCHER, 2000; FIORELLO; BO, 2012; PIRNAR; ICOZ; ICOZ, 

2010). Sendo assim, mesmo que não seja seu principal interesse em uma viagem, o 

novo turista valoriza e se sensibiliza com destinos e práticas turísticas que estejam 

dentro do que se compreende como prática sustentável (TITO; BRUMATTI; 

NÓBREGA, 2017). 

Buhalis (2001) descreve uma terceira transformação sociocultural do final do 

século XX: o ambiente multicultural que tem se construído mundialmente, devido à 

globalização e aos meios de comunicação em massa (ARNOULD; THOMPSON, 

2018; BERGER; GREENSPAN, 2008). Essa multiculturalidade apresenta-se por meio 

da comoditização de bens e serviços de diversos países e culturas do mundo, que 

atualmente podem ser acessados com mais facilidade em outras localidades através 

do globo. Além disso, meios de comunicação em massa contribuem para o 

conhecimento e a divulgação de modos de vida de diferentes culturas, enriquecendo 

assim o repertório cultural do sujeito contemporâneo, que dificilmente é formado por 

um único contexto cultural (MAY, 1996; WILSON; HARRIS, 2006). Isso faz com que 

esse sujeito conheça outros lugares sem mesmo tê-los visitado anteriormente, 

estimulando seu interesse por experimentá-los pessoalmente. 

O autor finaliza seu panorama das principais transformações socioculturais 

contemporâneas com a utilização do lazer pelo sujeito contemporâneo para 

desenvolvimento pessoal (BUHALIS, 2001; FIORELLO; BO, 2012; TITO; BRUMATTI; 

NÓBREGA, 2017). No caso do turismo, a atividade deixou de ser vista unicamente 

como momento de descanso e ócio ao se tornar o momento apropriado para satisfazer 

o interesse intelectual do sujeito contemporâneo, tornando-se uma oportunidade de 

expandir seu conhecimento de mundo e de aprender sobre novas culturas e modos 

de vida. Essa transformação do lazer e do turismo como uma prática séria e até 

mesmo profissional remete ao conceito de desdiferenciação, quando viajar não é mais 

sinônimo de ócio e lazer, mas agrupa características relacionadas a um período ativo 

em que o sujeito adquire e constrói conhecimento de maneira intencional (MAY, 1996). 

Para Munt (1994) há uma esfera política saliente nessa transformação, pois a mesma 

expressa uma demanda das novas classes médias de se intelectualizar e sofisticar 

experiências turísticas na pretensão de ascender socialmente e se diferenciar dos 

turistas de massa, além de legitimar a prática turística como algo que promove 

crescimento e desenvolvimento pessoal. Por conta dessa transformação, surgiu a 
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tendência de segmentação de interesses específicos nas viagens do novo turista, 

denominado turismo de interesse especial (BUHALIS, 2001; COOPER; HALL; TRIGO, 

2011), pelo qual o sujeito contemporâneo pode desenvolver novas habilidades, 

praticar hobbies ou aprimorar conhecimentos. 

Com base nesse novo contexto, Buhalis (2001) finalmente apresenta em seu 

modelo (figura 2) as cinco principais características culminantes que devem ser 

trabalhadas no mercado turístico para que este possa atender as necessidades e 

interesses dos novos turistas. São elas a sofisticação, especialização, segmentação, 

satisfação e sedução. 

A sofisticação é uma das características mais marcantes na nova demanda 

turística, considerando que as escolhas dos turistas estão cada vez mais baseadas 

em qualidade, experimentação e singularidade; novas experiências e percepção de 

luxo, cultura, autenticidade e excelência são tendências centrais que irão moldar o 

futuro do mundo do turismo (COSTA; MONTENEGRO; GOMES, 2016, p. 717, 

tradução nossa)24. Essa crescente sofisticação nas escolhas do turista possui duas 

origens predominantes. Primeiramente, ela se deve ao valor que o turismo passou a 

ter para o sujeito contemporâneo que, como visto anteriormente, agora é tratado como 

uma atividade que deve ser bem vivida em vez de somente gasta. Por conta disso, o 

novo turista é crítico com relação à oferta, e busca sua própria conveniência acima de 

qualquer outra necessidade (BUHALIS, 2001). Em segundo lugar, embora não menos 

importante, devemos considerar que essa transformação sociocultural ocorre em um 

ambiente profundamente influenciado pelas novas tecnologias, em especial as TIC e 

a internet. O ambiente virtual da internet promoveu uma ampliação e acesso inéditos 

à oferta de produtos e serviços turísticos, o que contribuiu para o aprimoramento da 

percepção de qualidade custo-benefício e capacidade de julgamento dos turistas 

consumidores. Portanto, em um ambiente altamente competitivo, o mercado turístico 

assumiu o desafio de deixar para trás produtos superficiais ou excessivamente 

padronizados para trabalhar com um alto padrão de qualidade e diferenciação. Como 

resultado, o novo turista passa a exigir produtos e serviços turísticos altamente 

especializados (TITO; BRUMATTI; NÓBREGA, 2017). 

 
24 “Tourists’ choices are increasingly based on quality, experimentation and uniqueness; new 
experiences and the perception of luxury, culture, authenticity and excellence are key trends that will 
shape the future of world tourism”. 
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A prática do turismo de massa de fornecer um produto generalista para atender 

a necessidade do máximo possível de pessoas da maneira mais barata possível 

imperou durante muitos anos no mercado turístico. Entretanto, considerando um novo 

turista com desejos e interesses altamente sofisticados e que possui acesso à 

informação e aos produtos e serviços turísticos de maneira desintermediada, tal 

conceito precisou ser revisado pelo mercado. O que é esperado de um prestador de 

serviços turísticos contemporâneo é um produto projetado sob medida, 

individualizado, capaz de captar as nuances do contexto e das personalidades de seu 

cliente (TITO; BRUMATTI; NÓBREGA, 2017). Por conta disso, o mercado turístico 

contemporâneo deve oferecer um serviço altamente especializado, migrando de um 

mercado engessado essencialmente constituído por pacotes de produtos e serviços 

pré-concebidos para um mercado flexível e composto por fornecedores atentos e 

sensíveis às necessidades e interesses individuais de seus clientes. 

Considerando os atributos de sofisticação e especialização oferecidos pelo 

novo mercado turístico, compreende-se que o novo turista tem um novo acesso à 

aquisição de produtos e serviços turísticos mais personalizados, segundo o seu 

interesse ou gosto pessoal. Esse novo acesso é estimulado por um contexto altamente 

competitivo e repleto de opções para o novo turista, que agora possui instrumentos 

para se especializar em identificar os bens de consumo mais adequados aos seus 

gostos, interesses e possibilidades. Sendo assim, a busca do novo turista por produtos 

e serviços altamente especializados e individualizados favorece os fornecedores 

turísticos que se posicionam intencionalmente em determinados nichos do mercado 

turístico, por se estabelecerem como referências em determinado tipo de produto ou 

serviço. Tal posicionamento no mercado é denominado segmentação (BUHALIS, 

2001), e é um procedimento que pode levar em consideração uma série de elementos, 

tais como o propósito da viagem, perfil socioeconômico, estilo de vida, produtos 

relacionados, dentre outros. Por isso, o mercado turístico contemporâneo baseia-se 

na segmentação para que a captação de clientes seja mais assertiva e eficiente. 

Os novos contornos do mercado turístico delineados pela sofisticação, 

especialização e segmentação manifestam outra característica central para essa nova 

filosofia de mercado: a satisfação do cliente turista (TITO; BRUMATTI; NÓBREGA, 

2017). Paulatinamente uma cultura de negócio centrada no cliente turista se 

aprofunda no mercado turístico, que tem passado a compreender que a satisfação do 

cliente já não é mais suficiente para garantir a melhor experiência, e sim a superação 
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dessa satisfação e expectativa. A satisfação do turista, portanto, está diretamente 

relacionada ao valor que este percebe intrínseco aos serviços e produtos do qual 

desfruta durante uma experiência turística, o que é mais uma evidência de como é 

importante esse elemento ser trabalhado desde os menores aspectos dessa 

prestação de serviços. Além disso, considerando que a experiência turística é avaliada 

pelo sujeito como um todo, o desempenho e entrega de produtos e serviços ao longo 

de uma viagem de maneira harmônica terá muito mais impacto do que somente pontos 

altos esporádicos em meio a uma experiência regular (BUHALIS, 2001). Em troca, 

turistas satisfeitos tornam-se leais aos prestadores de serviço, promovem boa 

reputação à marca por meio de recomendações e avaliações, além de diminuir 

significativamente eventuais impasses jurídicos com relação à prestação do serviço. 

Por fim, a última característica do mercado turístico contemporâneo 

mencionada por Buhalis (2001) é a sedução, um elemento especialmente exigido do 

marketing e da propaganda. Para Buhalis (2001, p. 92, tradução nossa)25, destinos 

turísticos e organizações que são capazes de seduzir consumidores precisarão fazê-

los sentir especiais a cada etapa da sua experiencia turística. Tal sedução ocorre pelo 

valor agregado nos produtos e serviços disponíveis no mercado turístico 

contemporâneo. Por isso, o marketing de relacionamento, que aproxima o cliente do 

produto, é fundamental para seduzir o novo turista. 

Ao longo de sua análise, Buhalis (2001) afirma que a nova geração de turistas 

é mais educada, experiente, sofisticada, bem informada e exigente. Essas 

características se refletem no tipo de experiências turísticas que ela busca, seu 

comportamento e suas preferências em um destino e também na informação que eles 

demandam para tomar suas decisões sobre a viagem (BUHALIS, 2001, p. 84, 

tradução nossa)26. Sua proposição ecoa as palavras de Krippendorf (1986) e Poon 

(1994), promovendo uma aparente unanimidade a respeito de quem está por trás das 

novas práticas de consumo turístico. 

A partir do escopo elaborado por Buhalis (2001) e da presente análise de seus 

principais componentes, podemos concluir que o movimento do novo turismo se dá 

essencialmente pela diferenciação do turismo de massa (BUTCHER, 2000; 

 
25 “Tourism destinations and organisations that manage to seduce consumers will need to make them 
feel special at each stage of their travelling experience”. 
26 “The new generation of tourists is more educated, experienced, sophisticated, knowledgeable and 
demanding. This is reflected in the kind of travel experiences they seek, their behaviour and preferences 
whilst at the destination and also in the information they require in travel decision-making”. 
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FIORELLO; BO, 2012; MCWHA et al., 2016; SHEPHERD, 2003). Essa diferenciação 

ocorre através de três princípios simbólicos norteadores das práticas de consumo do 

novo turista que podem ser encontrados nos discursos de mercado: a independência 

(CARUANA; CRANE; FITCHETT, 2008), a experiência (JENSEN; LINDBERG; 

OSTERGAARD, 2015) e a autenticidade (FIORELLO; BO, 2012; MAY, 1996), a serem 

contextualizados na seção 2.3. 

 

2.3 A INDEPENDÊNCIA, A EXPERIÊNCIA E A AUTENTICIDADE COMO OS 

PRINCÍPIOS DE DIFERENCIAÇÃO MEDIADOS PELO MERCADO 

 

Como pudemos observar na seção 2.2, o novo turismo surge como uma 

tendência característica da contemporaneidade resultante de diversas 

transformações socioeconômicas vividas ao longo das últimas décadas (POON, 

1994). Essa tendência influenciou diretamente o mercado turístico, que tem 

igualmente se transformado a fim de se adaptar às novas demandas de seus 

consumidores por meio dos elementos de sofisticação, especialização, segmentação, 

satisfação e sedução (BUHALIS, 2001). Esses elementos são trabalhados por meio 

de discursos de valor percebidos como positivos para os consumidores, que os 

reproduzem e os influenciam em uma dinâmica dialógica (HIRSCHMAN, 1986; 

HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982). No contexto do novo turismo, o principal discurso 

de valor difundido nas dinâmicas de consumo é o de diferenciação do turista de 

massa, seja por meio de práticas, seja por meio dos interesses desse novo turista. 

Dadas as transformações socioculturais vividas, é compreensível o gradativo 

desafeto pelas práticas que caracterizam o turismo de massa: Buhalis (2001) infere 

que o turismo de massa não somente está menos apto a satisfazer uma grande 

proporção do mercado, mas também está sendo considerado como inaceitável da 

perspectiva ambiental e, portanto, “politicamente incorreto” (p. 85, tradução nossa)27. 

Para Butcher (2000), o próprio conceito de novo turista assume uma tentativa de 

desligamento das práticas turísticas consideradas como ameaça à sustentabilidade 

econômica, social e ambiental. Por outro lado, alguns autores possuem um 

posicionamento crítico com relação a essa perspectiva dicotômica, afirmando que as 

diferenças entre o turista de massa e o novo turista são estimuladas por um discurso 

 
27 “Not only is mass tourism less able to satisfy a large proportion of the marketplace, it is also regarded 
as environmentally unacceptable and thus ‘politically incorrect’”. 
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essencialmente construído pelo mercado turístico, e que na verdade as diferenças 

entre ambos os arquétipos não são tantas (CARUANA; CRANE; FITCHETT, 2008; 

MAY, 1996). Embora concordemos que o mercado turístico possui um papel relevante 

na difusão de tal discurso, não podemos ignorar o fato de que a literatura é capaz de 

comprovar uma identificação entre os próprios sujeitos e esse discurso (LOZANSKI, 

2010; SANTOS; VEIGA; ÁGUAS, 2016; SMED, 2009), onde os turistas preferem o 

termo viajantes para serem identificados. Além disso, o escopo proposto pela CCT 

nos orienta a conceber o sujeito consumidor como dotado de agência e desejo, o que 

não o tornaria um mero ente manipulado pelo mercado; pelo contrário: o consumidor 

também influencia e modifica os discursos de mercado, e é capaz de imprimir seus 

próprios posicionamentos por meio de suas escolhas (HIRSCHMAN; THOMPSON, 

1997; HIRSCHMAN, 1988). Considerando isso, partimos do pressuposto que os 

discursos dos entes envolvidos no fenômeno turístico, como o de diferenciação, 

podem contribuir em muito com a compreensão do fenômeno em si (VAN NUENEN; 

VAN DER BEEK, 2016). Por conta disso, nos debruçamos nessa seção sobre três 

princípios que observamos ser constantemente trabalhados pelo mercado no discurso 

de diferenciação do novo turista, a começar pelo princípio da independência do novo 

turista. 

A independência do novo turista é resultante direta da difusão das TIC no 

contexto contemporâneo. Conforme visto na seção 2.2, as novas tecnologias 

promoveram um acesso à informação sem precedentes, possibilitando ao novo turista 

a obtenção de um conhecimento a respeito de diversos lugares no mundo, desde os 

mais turísticos até os mais remotos. Esse acesso à informação desaprecia muitos dos 

serviços prestados por intermediários anteriormente, como agências de viagens e 

operadoras de turismo. Além disso, o novo turista tornou-se menos dependente de 

mediadores durante a viagem, como guias de turismo ou transfers privativos, pois ele 

próprio é capaz de adquirir conhecimento ou serviços semelhantes sem natureza 

turística por meio das TIC. 

A independência promovida pelas TIC também permite ao novo turista fazer 

escolhas de consumo de acordo com seus próprios gostos e interesses. O 

individualismo característico da modernidade (CAMPBELL, 2006) avançou 

juntamente com a contemporaneidade, agora sendo central nas atividades de lazer e 

turismo e agregando um valor simbólico de cocriação às experiências de consumo 

quando estas podem ser personalizadas (VOASE, 2007). Buhalis (2001) afirma que 
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atualmente cada turista é diferente, carregando uma combinação ímpar de 

experiências, motivações e desejos frequentemente resultantes de experiências 

anteriores, origens e status social (p. 75, tradução nossa)28, e esse turista está 

consciente de seu valor como indivíduo. Sendo assim, o produto turístico elaborado 

pelo novo turista torna-se único, tanto em seus atributos, quanto pelo fato de ter sido 

cocriado pelo próprio sujeito (BELK, 1988). 

Considerando os atributos positivos agregados pela independência às novas 

práticas turísticas, o mercado se apropria de tal elemento para torna-lo central em seu 

discurso, reproduzindo seu valor e corroborando sua importância para o desempenho 

de uma identidade turística positiva (CARUANA; CRANE; FITCHETT, 2008). Além 

disso, esse discurso diferencia o novo turista do turista de massa, ao passo em que o 

turista de massa é caracterizado como um consumidor altamente dependente de 

mediadores de informação e de serviços (REJOWSKI; SOLHA, 2002). O turista de 

massa é tido por muitas fontes de dados como um ente passivo e que, pelos mais 

diversos motivos, opta pela conveniência de contratar um pacote turístico pré-

organizado ou um especialista para planejar sua viagem (COOPER; HALL; TRIGO, 

2011). Sendo assim, um turista independente busca ser o protagonista do 

planejamento e da execução de sua viagem, mesmo que em determinados momentos 

ele utilize de serviços de mediadores por considerá-los como a melhor opção 

disponível em um dado contexto. 

Dadas essas características, é possível estabelecer aproximações entre os 

conceitos de novo turista e de viajante independente. Cockburn-Wootten, Friend e 

Mcintosh (2006) mencionam a dificuldade de se conceituar de maneira precisa o que 

é um viajante independente devido às diferentes formas e níveis de independência e 

autonomia, mas as autoras esboçam que Viajantes independentes são motivados pelo 

deseje de ver pessoas, culturas, destinos e paisagens autênticas. Eles consideram a 

flexibilidade e a liberdade da viagem independente como uma forma de obter 

autoconhecimento. A autenticidade sustenta fortemente esse tipo de viagem e é 

constantemente utilizada pelos turistas para diferenciar-se dos turistas de massa. Em 

contraste com os turistas de massa, os viajantes se consideram consciente 

culturalmente, sensíveis ao meio-ambiente e socialmente responsáveis pelo destino 

 
28 “Every tourist is different, carrying a unique blend of experiences, motivations and desires often as a 
result of previous experience, background and social status”. 
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que estão visitando (COCKBURN-WOOTTEN; FRIEND; MCINTOSH, 2006, p. 8, 

tradução nossa)29. 

A proposição das autoras dialoga diretamente com o que entendemos como 

novo turista. Entretanto, o conceito de viajante independente é visto por boa parte da 

literatura pertinente como a descrição de um sujeito que planeja o mínimo de suas 

viagens, ou que não possui um roteiro premeditado (CARUANA; CRANE; FITCHETT; 

2008; HSIAO; CHUANG, 2014; HYDE; LAWSON, 2003; OSTI, 2007). O viajante 

independente seria, portanto, uma tipologia que dá origem aos mochileiros, 

peregrinos, nômades globais, dentre outros tipos que buscam experiências 

significativas com o Outro como um caminho para o autoconhecimento (COCKBURN-

WOOTTEN; FRIEND; MCINTOSH, 2006; GALE; BOSAK; CAPLINS, 2013; OSTI, 

2007; TSAUR; YEN; CHEN, 2010). Partindo dessa conceituação, entendemos que o 

novo turista pode ser um viajante independente, ou seja, viajar sem muito 

planejamento antecedente, mas que não necessariamente se restringe a esse 

comportamento. Porém, é imperativo para nosso trabalho levar em consideração que, 

via de regra, os novos turistas evitam se identificar como turistas, preferindo as 

expressões viajante ou viajante independente (LOZANSKI, 2010; SANTOS; VEIGA; 

ÁGUAS, 2016). Sendo assim, torna-se pertinente considerar tal terminologia como 

sinônimo de novo turista nesse trabalho. 

O segundo princípio de diferenciação adotado pelos novos turistas é a 

valorização da experiência turística. Diferentemente do que é visto na história do 

turismo, viajar para o novo turista “[...] não representa mais somente um status social, 

mas uma forma de complementação da experiência da vida diária e de suprir o espírito 

aventureiro e curioso do ser humano” (TITO; BRUMATTI; NÓBREGA, 2017, p. 429). 

Sendo assim, o novo turista preocupa-se mais com vivenciar e participar da realidade 

do destino do que somente visitá-lo por uma necessidade de ócio, consciente de que 

tal ambiente promove oportunidades para reflexão, análise e ponderação capazes de 

agregar qualidade de vida e desenvolvimento intelectual e emocional (WILSON; 

HARRIS, 2006). A subjetividade e a experiência individual tornam-se elementos 

 
29 “Independent travellers are motivated by the desire to see authentic people, cultures, destinations 
and landscapes. They view the flexibility and freedom of independent travel as a means to obtain self-
discovery. Authenticity strongly underpins this type of travel and it is constantly used by the tourists to 
differentiate themselves from the mass tourist. In contrast to the mass tourist the travellers consider 
themselves to be cultural aware, sensitive to the environment and socially responsible to the local 
country that they are visiting”. 
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centrais na composição da experiência de uma viagem do novo turista, que busca 

nesse momento um sentimento de satisfação corpórea, emocional ou espiritual. 

Por conta disso, o novo turista não associa a qualidade da sua experiência à 

percepção de qualidade de produtos e objetos físicos que compõem sua viagem, mas 

no conjunto que esses produtos e objetos representam no contexto em que eles estão 

inseridos e, mais importante, nas práticas sociais que os envolve (CARUANA; 

CRANE; FITCHETT, 2008; JENSEN; LINDBERG; OSTERGAARD, 2015). Desta 

forma, a percepção de valor e até mesmo de luxo se desliga da ostentação e do 

excesso, dialogando mais com o simples, o original e o criativo (PIRNAR; ICOZ; ICOZ, 

2010). 

Considerando o exposto, percebemos quão primordial é o contato com a cultura 

local para uma experiência turística de qualidade (BUTCHER, 2000). A possibilidade 

de engajamento em atividades físicas ou intelectuais características do destino 

parecem aumentar a percepção de valor do novo turista, que demonstra ter migrado 

do papel de observador, como sugere Urry e Larsen (2011), para cocriador de 

memórias (BUHALIS, 2001; THURNELL-READ, 2017). Para Fiorello e Bo (2012), os 

novos turistas desejam enriquecer suas experiências turísticas adquirindo 

conhecimento sobre a cultura local e sobre novos modos de vida e atividades. Os 

autores afirmam que de fato, esses viajantes não desejam limitar seu contato com a 

comunidade anfitriã ao contato comercial. Eles são abertos, ativos e interessados nas 

populações locais, em seus estilos de vida, em seus hábitos e dificuldades. Eles 

apreciam produtos cultivados na região e a cozinha local (FIORELLO; BO, 2012, p. 

762, tradução nossa)30. 

Tal interesse por uma experiência turística relacionada à cultura local aproxima 

o comportamento do novo turista do profissional da antropologia. Para Butcher (2000), 

o antropólogo prioriza o estudo da diferença cultural – seu objeto é a cultura do Outro. 

O novo turista busca a diferença cultural em termos de admiração. Ambos, por 

motivações acadêmicas e estéticas respectivamente, veem a cultura como diferença 

(p. 161, tradução nossa)31. 

 
30 Indeed, these travelers do not want to limit their contacts with the host community to commercial 
contacts. They are open, active and interested in local populations, their lifestyles, their habits, and their 
difficulties. They appreciate locally grown products and traditional dishes”. 
31 “The anthropologist prioritises the study of cultural difference – their subject is the culture of the Other. 
The New Tourist seeks out cultural difference with a sense of awe. Both, for academic and aesthetic 
reasons respectively, focus on culture as difference”. 
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A despeito de seu grande interesse pela experiência turística, o novo turista é 

consciente de que sua presença e participação na comunidade anfitriã deve ser ética 

e responsável (BUHALIS, 2001; BUTCHER, 2000). Esse é um elemento de forte 

presença no discurso de diferenciação entre o novo turista e o turista de massa, 

considerando que o turismo de massa é visto como uma prática altamente 

insustentável e degradante, inclusive em termos sociais (COOPER; HALL; TRIGO, 

2011). Devido a isso, há o discurso de que o novo turista deve estar atento à forma 

como este se comporta e usufrui do destino visitado, já que suas práticas são capazes 

de identificá-lo como pertencente ao grupo de turistas de massa ou de novos turistas 

(BUTCHER, 2000). 

Finalmente, temos a autenticidade como um terceiro princípio de diferenciação 

mediado pelo mercado e buscado pelo novo turista. A autenticidade é um tema 

recorrente na literatura em turismo (MACCANNELL, 1999; MAY, 1996; MCWHA et al., 

2016; SHEPHERD, 2003; URRY; LARSEN, 2011), e apesar de ser um conceito 

complexo e controverso, é geralmente entendido nesse contexto como o que é 

percebido como o estado natural das coisas, pessoas e culturas, sem intervenções ou 

modificações por terceiros, ou o que não é uma cópia nem uma reprodução, e sim 

algo original (LALICIC; WEISMAYER, 2017). Sendo assim, uma experiência turística 

autêntica revela a um turista os modos de vida de determinada cultura e sociedade 

segundo as próprias práticas dos indivíduos pertencentes a esses grupos. O conceito 

de autenticidade tem relação com a espontaneidade, transparência, honestidade e 

naturalidade que são percebidos em um contexto turístico, ao passo em que esses 

elementos servem para conectar o turista àquele contexto (MCWHA et al., 2016; 

MUNT, 1994). 

Para MacCannell (1999), a busca pela autenticidade nas experiências turísticas 

está presente em todo turista, pois o que o move a deslocar-se de sua rotina alienante 

é justamente a busca pelo que é real, ou seja, por contextos onde as pessoas e 

culturas não pareçam tão afetadas pela modernidade (SHEPHERD, 2003). Entretanto, 

a percepção de autenticidade do turista passou por diversas transformações, e 

encontra-se mais aguçada no novo turista. Durante o século XX, excursões e visitas 

guiadas a destinos famosos pareciam ser suficientes para satisfazer a necessidade 

do sujeito moderno, mas o longo período de exposição a tais experiências 

comoditizadas contribuiu para a sua desvalorização como experiência autêntica 

(MOLZ, 2013). O novo turista deseja romper o máximo possível com experiências 
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encenadas e produtos turistificados, buscando penetrar nos bastidores da experiência 

turística comercial e experimentar um encontro com o tradicional e o real que ainda 

pode ser encontrado em um destino (CARUANA; CRANE; FITCHETT, 2008; MAY, 

1996; TICKELL, 2001). 

Na prática, essa busca se manifesta por meio de diversas escolhas e práticas 

do novo turista. Estar em contato com os moradores locais do destino, frequentar os 

mesmos estabelecimentos e circular pelos mesmos ambientes que eles, valorizar o 

produtor e o produto local e evitar espaços altamente turistificados ou muito comerciais 

são exemplos de comportamentos que podem ser observados na tentativa de se 

estabelecer uma conexão mais íntima e autêntica com o Outro (BUTCHER, 2000). 

May (1996) afirma que é a experiência cotidiana de outro lugar que viajantes 

independentes buscam provar, buscando ir além, ou por trás, do mundo turístico 

apresentado em direção a um encontro mais autêntico nos bastidores (p. 720, 

tradução nossa)32. 

A centralidade da autenticidade da experiência do novo turista salienta, mais 

uma vez, sua necessidade de diferenciação do turista de massa. Com a expansão 

dos atributos dos viajantes independentes por meio da tendência do novo turismo 

(SANTOS; VEIGA; ÁGUAS, 2016), um elemento tão característico dessa tipologia 

como a autenticidade é reputado como um marcador da exclusividade da experiência 

turística que o novo turista é capaz de atingir. Portanto, uma experiência autêntica é 

uma experiência exclusiva a qual a massa de turistas não tem acesso, certificando o 

novo turista como um sujeito privilegiado e diferenciado (MCWHA et al. 2016; 

TICKELL, 2001). Esse discurso encontrado no senso comum acaba por inferir valor à 

autenticidade, tornando-a um atributo desejado por sujeitos que desejam marcar seu 

status como um viajante independente e obter conhecimentos raros ou exclusivos. 

Por conta disso, várias empresas especializadas passaram a estruturar suas 

estratégias de marketing em torno de uma série de oposições simbólicas que 

contrastam o mundo autêntico do viajante independente com o do mero turista (MAY, 

1996, p. 706, tradução nossa)33. 

 
32 “It is the everyday experience of another place that independent travellers come to sample, seeking 
to move beyond, or behind, the presented world of tourism towards a more authentic, backstage 
encounter”. 
33 “[...] a number of specialist firms have proceeded to structure their marketing strategies around a 
series of symbolic oppositions that contrast the authentic world of the independent 'traveller' from that 
of the mere 'tourist'”. 
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Nesse momento, é possível identificar o papel do mercado na mediação de 

discursos e representações para contribuir com a percepção de autenticidade, do 

novo turista. Para ser capaz de identificar os elementos que tornam determinada 

experiência turística autêntica, o sujeito precisa obter uma série de referências a 

respeito do dado contexto, que geralmente são buscadas por meio de fontes 

especializadas, tais como blogs de viagens (DANN; PARRINELLO, 2007) e revistas e 

guias de viagens alternativos (MCWHA et al., 2016; CARUANA; CRANE; FITCHETT, 

2008). Essas fontes de informação, que passam a representar elementos da 

constelação de consumo do novo turista, reforçam o discurso de diferenciação entre 

o viajante e o turista por meio da autenticidade, pois esse é um dilema sobre o qual o 

mercado turístico pode sustentar diversos outros produtos e serviços atraentes para 

os adeptos da nova tendência (MCWHA et al., 2016). 

Dentre os diversos elementos que compõem a experiência turística destacam-

se os meios de hospedagem, por serem fundamentais ao sujeito que viaja. Os meios 

de hospedagem são um serviço que está presente na civilização desde antes mesmo 

do surgimento do conceito de turismo, portanto sua história está repleta de percalços 

e transformações (PEREIRA; COUTINHO, 2007). Sendo assim, esse é um elemento 

que também sofreu diversas modificações devido ao contexto contemporâneo e aos 

desafios que este apresenta para o mercado turístico, conforme apresentado na seção 

2.1. Na última década, em especial, o mercado de meios de hospedagem vem lidando 

com inquietações inéditas devido ao surgimento de uma nova tendência: os meios de 

hospedagem P2P (GUTTENTAG, 2019; PRAYAG; OZANNE, 2018). 

Os meios de hospedagem P2P utilizam como base o modelo de hospedagem 

domiciliar, em que os hóspedes são recebidos por um anfitrião em seu próprio 

domicílio (GUTTENTAG, 2015). O que diferencia os meios de hospedagem P2P da 

hospedagem domiciliar é a utilização de plataformas online para contectar hóspedes 

e anfitriões pelo mundo, expandindo sua rede de hospedagem a nível global e 

chegando a colecionar milhões de usuários (BOTSMAN; ROGERS, 2011). 

Colecionando números sem precedentes, os meios de hospedagem P2P emergem 

em um contexto semelhante ao do novo turista, onde as TIC e a conveniência do 

consumidor permeiam o modelo de mercado (DOLNICAR, 2018). Devido a isso, os 

meios de hospedagem P2P estabelecem como sua identidade de marca os mesmos 

princípios de diferenciação identificados nessa seção por meio de seus discursos de 

marca e valor agregado de produto (SILVA, 2018). No capítulo 3 compreendemos 
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melhor a natureza dos meios de hospedagem P2P, bem como a forma como os 

princípios de diferenciação são trabalhados nos discursos desses meios de 

hospedagem. 
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3 OS MEIOS DE HOSPEDAGEM P2P E O NOVO TURISTA 

 

O terceiro capítulo teórico se volta para a elucidação do ambiente principal 

desse trabalho: os meios de hospedagem P2P, plataformas online pessoa-a-pessoa 

que têm produzido grandes números no mercado de meios de hospedagem. Essas 

plataformas, cuja função é mediar hóspedes e anfitriões pelo mundo, possuem um 

discurso de marca que promove princípios de valor em comum com o novo turista. A 

partir de uma revisão teórica, descrevemos o ambiente de cooperação que serve de 

base para o surgimento dos meios de hospedagem P2P, suas principais 

características e serviços, e por fim, como são trabalhados os princípios de 

diferenciação em seus discursos. 

 

3.1 ANTECEDENTES DO SURGIMENTO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM P2P 

 

O modelo de mercado P2P praticado na contemporaneidade é comumente 

associado ao ecossistema socioeconômico denominado economia compartilhada ou 

economia colaborativa, no qual se praticam diversas formas de consumo, tais como o 

consumo colaborativo (SILVA, 2018). O modelo da economia compartilhada surgiu 

devido a uma mudança no paradigma mercadológico característico da 

contemporaneidade, quando há a paulatina substituição de um mercado focado no 

produto por um mercado focado no consumidor e em suas necessidades subjetivas 

(OSKAM; BOSWIJK, 2016). As práticas de consumo também têm se alterado, 

migrando de uma lógica de posse de bens de consumo para a valorização da 

experiência de acesso a esses bens (CHRISTINO et al., 2019; FONSECA, 2018). Para 

Furtado (2014): 

 
 
A era do acesso é o habitat propício para o surgimento de novas 
formas de consumo, dentre elas o consumo colaborativo. É o contexto 
econômico que permite as ressignificações da posse, dos produtos e 
do consumo. O que não irá, de fato, extinguir o conceito de 
propriedade, de acordo com Rifkin (2001), mas possibilitará novas 
formas dela ser negociada e comercializada (FURTADO, 2014, p. 7). 
 
 

A economia compartilhada é um modelo de mercado e capital necessariamente 

mediado pelas TIC que se sustenta essencialmente por motivações econômicas e por 
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motivações sociais, ambos contextualizados historicamente em um período de crises 

de diversas naturezas (BOTSMAN; ROGERS, 2011; TUSSYADIAH; PESONEN, 

2016). Sua principal característica é a descentralização da oferta e fornecimento de 

bens e serviços, levando os consumidores a serem igualmente consumidores e 

fornecedores desses bens e serviços. Sendo assim, é possível comprar ou adquirir 

acesso a produtos e serviços de outras pessoas em vez de empresas, o que 

caracteriza uma transação mais informal, e por conseguinte, menos onerosa (BELK, 

2014; FRITZE, 2018). Essa é uma característica especialmente atraente em um 

contexto de fragilidade econômica como o vivido ao longo dos últimos trinta anos 

(BRANCO, 2019), em que as pessoas passaram a buscar por alternativas e 

mecanismos de otimização de seus recursos. Sendo assim, tornou-se um 

pensamento razoável alugar determinado bem de outra pessoa, como uma bicicleta, 

um carro, ou até mesmo uma furadeira elétrica, para satisfazer dada necessidade 

temporária, pois tal acesso pode custar um valor muito abaixo do que seria a aquisição 

permanente do mesmo bem (BOTSMAN; ROGERS, 2011). 

Além da fragilidade econômica, a economia compartilhada surgiu a partir de um 

contexto de crise ambiental e social. Por isso, esse é um modelo que se apoia no 

discurso da necessidade de reparação de danos causados pelo consumo de massa 

característico da segunda metade do século XX (BORGES, 2017; BOTSMAN; 

ROGERS, 2011). Suas alternativas parecem comprometer-se com uma nova proposta 

de consumo por meio da reorientação dos indivíduos em comunidades de interesse e 

necessidades em comum, que estão “reaprendendo a criar valor a partir de recursos 

compartilhados [...]” (BOTSMAN; ROGERS, 2011, p. 59). Amparados pela 

revalorização dos conceitos de comunidade e do bem coletivo, a economia 

compartilhada busca expandir valores morais e sociais por meio de seu impacto na 

realidade e na qualidade de vida de muitas pessoas que aderem suas práticas (MOLZ, 

2013). 

Atualmente a economia compartilhada não se limita às comunidades P2P ou 

ao consumo colaborativo, mas se desenvolveu em complexas camadas de 

ecossistemas interligados, caracterizados pelas mais diversas práticas orientadas 

pela busca criativa por novos recursos e pelo uso coletivo dos mesmos (BELK, 2014; 

PAPPAS, 2019). Sua expansão pode ser contemplada de maneira aproximada na 

primeira versão da colmeia de famílias e empresas que se distribuem nos mais 
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diversos segmentos de mercado, na figura 3. A versão mais recente da colmeia da 

economia compartilhada pode ser encontrada no anexo 1 desse trabalho, em inglês. 

 

Figura 3. Versão 1.1 da colmeia da economia compartilhada 

 
Fonte: Jeremiah Owyang (2014)34, tradução nossa. 

 

Embora seja muito referenciado na literatura contemporânea, o conceito de 

economia compartilhada e a forma como é utilizado ainda inquietam autores (BELK, 

2014; MOLZ, 2018; OSKAM; BOSWIJK, 2016; PRAYAG; OZANNE, 2018; 

REINHOLD; DOLNICAR, 2018). Enquanto há os que tratam os termos economia 

compartilhada e consumo colaborativo como sinônimos (BOTSMAN; ROGERS, 2011; 

DECROP et al., 2017; FONSECA, 2018), autores como Belk (2014) salientam a 

 
34 Disponível em: https://web-strategist.com/blog/2014/05/05/framework-collaborative-economy-
honeycomb-osfest14/ 
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importância de se diferenciar as práticas de compartilhamento, o conceito de 

economia compartilhada, e o fenômeno do consumo colaborativo. Se para Botsman e 

Rogers (2011) o consumo colaborativo é tido como qualquer atividade que envolva o 

“[...] compartilhamento tradicional, escambo, empréstimo, negociação, locação, 

doação e troca [...]” (p. XIV) entre pares, Belk (2014) acredita que tal concepção deva 

ser restrita à real aplicabilidade de cada um desses conceitos no contexto do que 

chamamos de economia compartilhada. O autor e outros (OSKAM; BOSWIJK, 2016; 

VERA; GOSLING, 2017) apoiam-se na premissa de que o compartilhamento por si só 

não deve envolver nenhum tipo de compensação, portanto, o conceito de economia 

compartilhada deve estar dissociado do conceito de compartilhamento, servindo 

somente como um título alusivo à prática do compartilhamento. Além disso, Belk 

(2014) postula que o consumo colaborativo é uma das práticas que se apresenta 

dentro do ecossistema da economia compartilhada, conceituando-o como pessoas 

coordenando a aquisição e distribuição de recursos por uma taxa ou outra 

compensação, tais como permuta, negociação e troca que envolvam compensações 

não monetárias dadas e recebidas (BELK, 2014, p. 1597, tradução nossa)35. 

Considerando o exposto, concluímos que nosso trabalho se associa diretamente ao 

conceito de consumo colaborativo, pois é por meio deste que se manifestam de 

maneira mais expressiva as comunidades e os meios de hospedagem P2P (SILVA, 

2018). 

Mesmo tomando o proposto por Belk (2014) como a aproximação mais precisa 

do fenômeno do consumo colaborativo, devemos considerar que o próprio autor 

salienta a exclusão de iniciativas como o Couchsurfing de seu conceito, por este não 

envolver nenhum tipo de compensação objetiva pelo serviço de hospedagem. Devido 

às pequenas divergências conceituais entre tais abordagens e o propósito do presente 

trabalho, coube a nós definir nossa compreensão de consumo colaborativo, 

alinhando-nos com o proposto por Silva (2018), que por sua vez orientou-se pelos 

postulados de Belk (2014) e Botsman e Rogers (2011). Portanto, as iniciativas de 

consumo colaborativo devem ser mediadas por redes e plataformas online; são 

estritamente baseadas nas relações P2P, podendo ou não envolver intermediários 

 
35 “[...] people coordinating the acquisition and distribution of a resource for a fee or other compensation. 
By including other compensation, the definition also encompasses bartering, trading, and swapping, 
which involve giving and receiving non-monetary compensation”. 
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nessas relações; podem ser monetárias ou não monetárias; e atuam exclusivamente 

com o acesso a bens e serviços em vez da propriedade dos mesmos (SILVA, 2018). 

No modelo do consumo colaborativo, o objetivo não é promover a propriedade 

de bens e serviços, mas o acesso temporário aos mesmos a fim de se atender 

necessidades específicas (BOTSMAN; ROGERS, 2011; OSKAM; BOSWIJK, 2016). 

Como em toda iniciativa da economia compartilhada, esse acesso não é centralizado 

em empresas ou entidades com fins comerciais, sendo distribuído por meio de redes 

de indivíduos. Dada essa característica descentralizada e distribuída, tais redes e 

associações são frequentemente denominadas de comunidades entre pares, 

comunidades pessoa-a-pessoa, ou comunidades P2P, do inglês peer-to-peer. 

Considerando a nomenclatura pessoa-a-pessoa e os princípios do consumo 

colaborativo propostos por Silva (2018), podemos observar a relevância da dimensão 

social nesse modelo de consumo. Vera e Gosling (2017) resumem que “o sistema de 

estilos de vida colaborativos consiste na interação de pessoas com interesses 

similares e que podem e querem compartilhar seus conhecimentos, recursos, espaço, 

tempo, habilidades com os outros” (VERA; GOSLING, 2017, p. 236), reforçando o 

consumo colaborativo como uma prática essencialmente relacional. Podemos 

observar, portanto, que a proposta do consumo colaborativo se alinha aos valores 

simbólicos prezados pelos indivíduos contemporâneos, oferecendo oportunidades 

para consumidores que desejam experiências significativas e autênticas (LALICIC; 

WEISMAYER, 2017; VERA; GOSLING, 2017) devido ao seu apelo subversivo ao 

consumo de massa, e também pode viabilizar novas formas de construção e 

expressão de identidade por meio do consumo. Para Silva (2018): 

 

como o consumo colaborativo e o compartilhamento estão 
relacionados a questões simbólicas que vão além dos interesses 
utilitários, é possível que as pessoas envolvidas nessas redes também 
estejam buscando constituir a sua identidade diante da sociedade 
contemporânea (SILVA, 2018, p. 43). 

 

Considerar o consumo colaborativo da perspectiva de sua dimensão social, 

portanto, torna-se fundamental para compreendermos o fenômeno hospedagem P2P, 

pois, opera diretamente pelo conceito de hospitalidade, um fenômeno essencialmente 

relacional. Para Branco (2019), embora a hospedagem P2P possa envolver 

compensação monetária, seu modelo de consumo é capaz de promover a convivência 

entre os indivíduos de sua rede, convivência potencial de se aprofundar uma 
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experiência autêntica e local em um destino visitado. Com isso, “[...] as práticas 

colaborativas e relacionais levam a mudanças no comportamento do consumidor e/ou 

turista e reconfiguração dos modelos para além da transição dos papéis de consumo” 

(MATOS; BARBOSA; MATOS, 2016, p. 238). 

Dado o histórico e características da economia compartilhada e consumo 

colaborativo, é possível observar que tais modelos possuem uma premissa presente 

em boa parte da história humana. Branco (2019) nos relembra que “[...] por muito 

tempo o modelo de mercado predominante foi entre pessoas, e não de uma empresa 

para pessoas” (p. 787), devido à formação comunitária tradicional característica dos 

períodos anteriores à modernidade. Sendo assim, trocas, escambos e 

compartilhamentos de bens e serviços entre indivíduos são comportamentos que 

acompanham as relações humanas até hoje, paralelamente às comunidades de 

consumo colaborativo. Os grandes diferenciais que tornaram a economia 

compartilhada e o consumo colaborativo como modelos inovadores de mercado e 

consumo na contemporaneidade são dois: o primeiro, já apresentado anteriormente, 

é o contexto socioeconômico contemporâneo. As três últimas décadas são 

testemunhas de crises ambientais, econômicas e morais pelo mundo, oriundas, dentre 

outros fatores, do consumo de massa, o que contribui para o surgimento de 

movimentos reflexivos acerca do estilo de vida contemporâneo, como o consumo 

colaborativo (BOTSMAN; ROGERS, 2011; BRANCO, 2019). O segundo diferencial 

refere-se à internet, especial a web 2.0 e as plataformas P2P. 

As TIC possibilitaram o surgimento de uma rede de comunicação de 

proporções inéditas por meio da internet, revolucionando “[...] a maneira pela qual os 

serviços são oferecidos e entregues em praticamente todas as categorias de consumo 

disponíveis” (PARO, 2019). Atualmente o compartilhamento de dados e informação 

entre indivíduos encontra poucas barreiras físicas ou temporais no contexto online, 

expandindo o potencial de permanência e replicabilidade de dados na internet a uma 

escala praticamente inconcebível à mente humana (FRITZE, 2018). Entretanto, a 

forma como a internet é utilizada e percebida por seus usuários nem sempre foi a 

mesma ao longo da história. A chegada ao que chamamos de web 2.0 foi um marco 

crucial para viabilizar um contexto favorável a modelos e ecossistemas 

socioeconômicos como a economia compartilhada e o consumo colaborativo a uma 

proporção global (BELK, 2014; SOUZA; KASTENHOLZ; BARBOSA, 2016). 
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A web 2.0 não é uma nova tecnologia, e sim a mudança do paradigma em 

relação à própria internet (MOREIRA; GOMES, 2018; O’REILLY, 2006). Em caráter 

referencial, denomina-se web 1.0 a primeira versão de conteúdos e utilização da 

internet, da década de 1990, em que a maior parte do conteúdo online era 

unidirecional, estático e publicado por empresas produtoras de conteúdo para os 

usuários comuns, leitores ou pesquisadores desse conteúdo que pouco interagiam 

entre si. Na web 2.0, por outro lado, o usuário comum torna-se protagonista na criação 

de conteúdo online, e em vez de ser uma fonte de informação, a internet passa a ser 

percebida como uma plataforma, um mediador entre esses usuários. Os valores 

utilitários e individualistas que conduziam a consultas “na internet” dão lugar a práticas 

de compartilhamento, flexibilidade, fluidez, interação e coparticipação “por meio da 

internet” (BELK, 2014; SOUZA; KASTENHOLZ; BARBOSA, 2016). Consolida-se, 

assim, o paradigma da internet como rede, uma comunidade global formada por 

milhões de usuários que buscam a utilização mais eficiente, dinâmica e transparente 

do espaço virtual. 

No contexto da web 2.0 estabelecem-se iniciativas atualmente conhecidas, 

como blogs, redes sociais, enciclopédias colaborativas, serviços de streaming e 

aplicativos baseados na arquitetura P2P para compartilhamento de arquivos 

(BRANCO, 2019; MOREIRA; GOMES, 2018), sendo este último, fundamental para a 

compreensão do modelo da economia compartilhada. Embora muitas dessas 

ferramentas e práticas já existissem desde o início da popularização da internet, a 

gradativa e coletiva reorientação para o paradigma da web 2.0 proporcionou a difusão 

em larga escala desses recursos. Tais ferramentas consolidam os valores 

comunitários da web 2.0 por meio da centralidade do conteúdo gerado pelo usuário, 

a ponto de transformar ferramentas mais tradicionais, como websites, em espaços de 

coparticipação por meio de avaliações e comentários dos leitores em artigos e outros 

conteúdos publicados por terceiros (BELK, 2014). 

Com o advento da web 2.0 e, em especial, a difusão da arquitetura em rede 

P2P, foi possível repensar muitas práticas fora do ambiente virtual. Como os nós de 

uma rede P2P são, em última instância, indivíduos, acreditou-se ser possível realizar 

o mesmo compartilhamento de arquivos virtuais com produtos e serviços reais entre 

esses indivíduos, mesmo que suas relações fossem mediadas pela internet. O 

princípio da arquitetura em rede P2P, portanto, inspirou o conceito de economia 

compartilhada, segundo o qual os indivíduos são consumidores e provedores 
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simultaneamente, diferentemente do modelo tradicional no qual as relações são 

centralizadas em provedores de serviços e produtos. Essa dinâmica é ilustrada na 

figura 4. 

 

Figura 4. Dinâmica das arquiteturas em rede 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Dessa forma, percebemos que a inovação que levou o consumo colaborativo a 

tornar-se o sucesso de mercado discutido atualmente é a internet e, em especial, a 

web 2.0 e a arquitetura P2P, que viabilizaram a geração de uma rede composta por 

bilhões de nós, ou indivíduos, e expandiu o potencial de distribuição de produtos e 

serviços ociosos a um nível global (SOUZA; KASTENHOLZ; BARBOSA, 2016). Se 

tradicionalmente o poder de troca, escambo ou compartilhamento das comunidades 

exigia o contato pessoal entre indivíduos durante todo o processo de negociação e 

efetivação da transação, com a internet é possível trazer para a dimensão online 

muitas dessas etapas (AKBAR; TRACOGNA, 2018). O que fazia com que as 

comunidades tradicionais fossem restritas às suas vizinhanças não é mais um desafio 

para as comunidades globais, que não se formam segundo sua localização 

geográfica, mas são compostas por indivíduos de qualquer lugar do mundo com 

acesso à internet e interesses em comum. 

Reunir esses indivíduos pelo mundo, com os mesmos interesses no ambiente 

online, portanto, é o principal papel do que chamamos de plataformas de 

compartilhamento (AKBAR; TRACOGNA, 2018) ou plataformas P2P (SOUZA; 

KASTENHOLZ; BARBOSA, 2016). Essas plataformas são websites cujo papel é 

divulgar, congregar e mediar as relações entre os indivíduos que ali se encontram. 

Semelhantes a grandes mercados digitais, essas plataformas podem atuar como 

reguladores das transações que ali ocorrem, gerando maior credibilidade e segurança 

aos componentes da comunidade, ou podem atuar como um mero espaço comum 
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que possibilita a identificação e comunicação entre indivíduos, sem influenciar suas 

transações (AKBAR; TRACOGNA, 2018). Da mesma forma, essas plataformas 

podem ser constituídas pelos seus próprios usuários, administrada em um regime de 

autogestão, ou podem ser constituídas por terceiros, empresas ou instituições que 

possuem a tecnologia e os conhecimentos para operar suas complexidades 

(REINHOLD; DOLNICAR, 2018). 

Independentemente da forma como uma plataforma P2P exerça a 

regulamentação de suas transações, ela possui o interesse de expandir seu mercado 

e, consequentemente, sua marca. Sendo assim, é de seu interesse comunicar sua 

credibilidade e confiabilidade “[...] de forma que seja preferível utilizá-la em vez de 

realizar a transação de maneira direta e independente e, consequentemente, de 

maneira mais arriscada para ambas as partes” (BRANCO, 2019, p. 788). Portanto, o 

discurso de segurança e credibilidade da plataforma possui um papel crucial para a 

atratividade de novos indivíduos e para o aumento de fluxo das transações por ela 

realizadas, gerando o fortalecimento de sua marca por meio da conveniência 

percebida por seus usuários. 

Após essa breve apresentação, é possível compreendermos o grande potencial 

disruptivo da economia compartilhada e do consumo colaborativo com o mercado 

tradicional (OSKAM; BOSWIJK, 2016; SOUZA; KASTENHOLZ; BARBOSA, 2016), 

pois esses são fenômenos que já permeiam uma série de segmentos de consumo. 

Podemos também compreender sua afinidade com o setor do turismo, uma vez que o 

novo turista é um indivíduo que depende das TIC e da internet para aprofundar seu 

conhecimento sobre o destino e sobre possibilidades de redução de custos e de riscos 

em suas transações (SIGALA, 2015). Além disso, os valores sociais promovidos pelo 

consumo colaborativo se relacionam ao que busca o novo turista, e a oportunidade de 

se envolver em práticas colaborativas e em redes comunitárias pode aprofundar sua 

experiência em viagem (SILVA, 2018). Por conta disso, observamos que uma das 

iniciativas mais bem-sucedidas na interseção entre turismo e consumo colaborativo é 

a dos meios de hospedagem P2P, por contrastarem grandemente com o setor 

tradicional de hospedagem. Na seção 3.2, nos aprofundamos nos atributos e 

diferenciais dos meios de hospedagem P2P, bem como nos seus principais expoentes 

no segmento do consumo colaborativo. 
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3.2 SERVIÇOS E DIFERENCIAIS DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM P2P 

 

A hospitalidade é um fenômeno composto por diversas dimensões, e possui 

muitas manifestações segundo diferentes contextos socioculturais e históricos ao 

longo da trajetória da humanidade (BRANCO; TELES, 2019). Ao se tratar do 

fenômeno turístico, podemos dizer que a maior manifestação da hospitalidade se 

encontra na materialização de um meio de hospedagem, por apresentar um contexto 

literal de acolhimento, segurança e conforto ao estrangeiro (MAGALHÃES, 2006). 

Possuindo uma história repleta de transformações, o mercado de meios de 

hospedagem adquiriu a identidade que chamamos de segmento hoteleiro, aludindo 

aos principais meios de hospedagem que se alastraram em profusão durante o século 

XX. As redes hoteleiras posicionaram-se de maneira estratégica e dominante nesse 

segmento, em que paralelamente muitos hotéis independentes também atingiram 

igual reputação (REJOWSKI; SOLHA, 2002). O segmento hoteleiro se consolida, 

portanto, contando com muitas décadas de um legado tradicional e reconhecido, 

oferecendo uma coleção consistente de serviços de referência aos seus hóspedes. 

Entretanto, ao longo da trajetória desse mercado, é possível constatar a 

presença de uma demanda potencial por meios de hospedagem que não podiam ou 

não gostariam de se adequar às especificidades do segmento hoteleiro (MODY; 

HANKS; DOGRU, 2019). Essa demanda, por algum tempo, encontrou oportunidades 

de consumo em meios de hospedagem alternativos, como hostels, bed and breakfasts 

e pensões (BAEK; AHN; LEE, 2017). Esses meios de hospedagem possuem um 

histórico de estreita relação com os mochileiros e viajantes, tipologias apresentadas 

no capítulo 2 desse trabalho. São meios de hospedagem que oferecem uma 

personalidade mais autêntica e menos padronizada se comparados aos meios de 

hospedagem hoteleiros, além de um serviço mais personalizado e a oportunidade de 

interação com outros viajantes e com os anfitriões, geralmente nativos ou residentes 

de longa data do destino visitado (GUTTENTAG, 2016). Outra vantagem dos meios 

de hospedagem alternativos é que estes frequentemente cobram preços mais baixos 

que o segmento hoteleiro, característica particularmente atraente aos mochileiros e 

viajantes. 

Em meio a essa trajetória, duas histórias atualmente muito difundidas 

culminaram em uma grande transformação no mercado de meios de hospedagem em 

geral. A primeira ocorreu em 1999, quando um jovem programador americano 
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buscava um lugar para ficar durante sua viagem à Islândia. Após solicitar um lugar 

para dormir a mais de 1.500 estudantes em Reykjavík por e-mail, ele recebeu não 

somente muitas respostas positivas, como também sugestões, dicas e convites de 

passeios acompanhados pelos anfitriões (BOTSMAN; ROGERS, 2011). Essa 

experiência despertou sua atenção para o que poderia ser uma prática difundida em 

larga escala se devidamente organizada. Como resultado, em alguns anos teríamos 

a plataforma P2P Couchsurfing, atualmente contando com uma comunidade formada 

por cerca de 14 milhões de pessoas de mais de duzentas mil cidades pelo mundo 

(COUCHSURFING, 2019), e é a plataforma P2P não-monetária mais conhecida 

atualmente (DECROP et al., 2017; HAJIBABA; DOLNICAR, 2018). 

A segunda história começa no fim do ano de 2007, quando dois amigos 

designers que passaram a morar juntos em San Francisco, Califórnia, nos EUA, 

discutiam formas de aumentar sua renda para ajudar com o aluguel de seu novo 

apartamento. Enquanto isso, sua cidade se preparava para receber milhares de 

pessoas em uma grande conferência de design, que havia saturado a malha hoteleira 

da região. Vendo no evento uma oportunidade para sua necessidade, eles resolveram 

alugar o espaço ocioso de seu apartamento para alguns desses conferencistas, 

dispondo de colchões infláveis (air mattress ou airbed em inglês) como leitos. Para 

divulgar sua acomodação, eles criaram um website rudimentar chamado AirBed & 

Breakfast, fazendo um trocadilho entre o tipo de leito oferecido por eles e o meio de 

hospedagem extra-hoteleiro chamado de bed & breakfast. Para surpresa de ambos, 

eles receberam três pessoas ao longo de uma semana de conferência, cada um com 

um perfil social e faixa etária diferente. Dessa experiência, e com a ajuda de um 

terceiro amigo, resultou a criação do Airbnb, uma versão aprimorada do primeiro 

website e uma versão mais curta de seu nome, mantendo a alusão ao início de tudo 

– os colchões de ar e café da manhã por alguns dólares ao dia (BOTSMAN; ROGERS, 

2011). Desde então, a plataforma vem colecionando os números mais espantosos do 

mercado de meios de hospedagem: considerando sua fundação em 2008, estamos 

diante de uma marca de onze anos de existência cotada em mais de US$ 30 bilhões 

(SCHLEIFER, 2019), tendo movimentado 500 milhões de hóspedes por mais de 7 

milhões de acomodações em mais de 220 países e regiões no mundo (AIRBNB, 

2019a). O Airbnb é a maior plataforma P2P de meios de hospedagem do mundo, e 

não possui uma unidade habitacional sequer (BOTSMAN; ROGERS, 2010). 
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O Couchsurfing e o Airbnb são dois exemplos de meios de hospedagem P2P, 

plataformas online associadas às práticas de consumo colaborativo que viabilizam a 

comunicação e transação entre hóspedes e anfitriões em potencial por todo o mundo. 

Os meios de hospedagem P2P partem da mesma premissa da hospedagem 

domiciliar, cujo estabelecimento não possui a finalidade comercial, mas é uma 

residência oferecida por seu proprietário em caráter de aluguel de curta temporada 

(GUTTENTAG, 2019). Entretanto, proprietários expandem seu potencial de 

transações por meio das plataformas P2P, ambientes online especialmente projetados 

para servirem de mercado entre os usuários. Por isso, com base no que postula 

Dolnicar (2019) e Silva (2018), tomamos o conceito de meio de hospedagem P2P 

como sendo um espaço apropriado para hospedagem fornecido em caráter 

temporário por um provedor não-comercial, o anfitrião, para um usuário final, o 

hóspede, cuja relação se estabelece, ao menos a princípio, por meio de uma 

plataforma P2P. Essa relação gera uma transação, monetária ou não, 

obrigatoriamente em caráter P2P; ou seja, hóspede e anfitrião se comunicam 

diretamente por meio da plataforma, sem mediações. 

Devido à sua natureza particular, a hospedagem P2P se difere do segmento 

hoteleiro em diversas características (JESUS, 2018). A primeira e mais evidente é em 

relação ao seu modelo de mercado, já que a hospedagem P2P baseia-se na 

arquitetura em rede P2P presente nos expoentes da economia compartilhada (SILVA, 

2018). Sendo assim, em vez de oferecer uma relação entre dois atores em caráter 

unidirecional de prestação de serviços como no caso da hotelaria, a hospedagem P2P 

fundamenta-se na relação de três atores: o hóspede, o anfitrião e a plataforma, todos 

interdependentes em maior ou menor grau para a prestação do serviço. No caso do 

hóspede e do anfitrião, seus papeis podem ser temporários e condicionais, de acordo 

com cada transação (FRITZE, 2018). 

A flexibilidade dos custos da hospedagem P2P também é um diferencial que 

favorece uma resistência às flutuações da economia e do mercado. Um 

empreendimento hoteleiro somente terá um desempenho financeiro saudável se 

mantiver suas taxas de ocupação altas o suficiente para que seja pagar ao menos os 

seus custos fixos, o que exige dele uma constante dinâmica de estratégias para conter 

os efeitos negativos da sazonalidade. Já para a oferta de hospedagem P2P os custos 

são praticamente inexistentes, considerando que os espaços são residências ou 

espaços ociosos rotineiramente mantidos por seus proprietários e anfitriões, 
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adquirindo dupla função ao serem oferecidos como hospedagem. Para a plataforma 

também não há custos fixos com esses espaços, considerando que o anfitrião é o 

responsável pela manutenção da hospedagem (BRANCO, 2019). 

De igual modo, observa-se que a hospedagem P2P possui uma oferta potencial 

que pode se estender por todas as residências de um destino. A elasticidade de sua 

malha urbana é um atributo que gera dois benefícios: para a plataforma, pois sua 

oferta pode se expandir ou reduzir-se acompanhando a sazonalidade e as 

necessidades turísticas de um destino, e para o hóspede, que pode optar por 

hospedar-se em bairros mais adequados aos seus interesses (BRANCO, 2019). Essa 

é uma característica especialmente difundida pelas hospedagens P2P e valiosa para 

o novo turista, que se interessa por bairros menos turistificados e mais conectados ao 

cotidiano dos habitantes do destino visitado (BUTCHER, 2000). 

A hospedagem P2P também possui uma lógica diferenciada no que se refere 

à segurança. Trata-se de uma relação entre pessoas que não se conhecem e que se 

dá, frequentemente, no domicílio do anfitrião. Isso é diferente do ramo hoteleiro, no 

qual os meios de hospedagem são estabelecimentos conhecidos, não residenciais e 

nos quais há profissionais para a recepção e atendimento dos hóspedes. Entretanto, 

ao observar o impacto disruptivo da hospedagem P2P no mercado de meios de 

hospedagem devido à adesão de milhões de pessoas a suas práticas (SOUZA; 

KASTENHOLZ; BARBOSA, 2016), podemos perceber que as plataformas P2P têm 

sido bem-sucedidas em comunicar credibilidade e segurança entre os indivíduos. Isso 

se deve aos mecanismos de segurança comumente elaborados por iniciativas do 

consumo colaborativo e estabelecidos pelas plataformas P2P, sendo o mais frequente 

os sistemas de reputação digital (FREITAS, 2016; MOLZ, 2013; PRAYAG; OZANNE, 

2018). 

A reputação digital é constituída por uma série de elementos, como perfis 

pessoais dos usuários acessíveis ao público, fotos fidedignas dos meios de 

hospedagem e de seus anfitriões, descrições detalhadas e completas de ambos e as 

avaliações realizadas entre os usuários que estabeleceram transações pela 

plataforma anteriormente (BRANCO, 2019; MOLZ, 2013; DOLNICAR, 2018). Nessas 

avaliações, hóspedes podem fazer elogios ou críticas tanto à hospedagem quanto ao 

próprio anfitrião, e uma vez publicadas, tornam-se públicas para que outros possam 

ter acesso a tais experiências. O mesmo vale para hóspedes em potencial, pois estes 

também são avaliados por anfitriões que os receberam anteriormente. Dessa forma, 
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todos os hóspedes e anfitriões em potencial têm acesso a um perfil pessoal com essas 

informações e avaliações de outros usuários, facilitado a avaliação e a verificação da 

reputação de qualquer usuário antes de dar continuidade à transação. A reputação 

digital, portanto, constitui-se de um mecanismo eficiente para o estabelecimento da 

confiança, um atributo essencial para as comunidades P2P (BOTSMAN; ROGERS, 

2011; MOLZ, 2013). 

Entretanto, conforme dito anteriormente, iniciativas da natureza do consumo 

colaborativo e da economia compartilhada são oriundas de fortes motivações sociais 

(JESUS, 2018). Para Tussyadiah e Pesonen (2016), participar do consumo 

colaborativo possibilita que pessoas criem e mantenham vínculos sociais, e para 

viajantes em especial, utilizar hospedagens P2P possibilita uma interação com o 

anfitrião e moradores locais, além de se conectar com as comunidades locais. Por 

conta disso, acreditamos que o maior diferencial da hospedagem P2P parece estar 

em sua dimensão social, pois os valores comunitários e relacionais destacam-se 

especialmente nesse segmento e o diferenciam do mercado tradicional (BOTSMAN; 

ROGERS, 2011; MATOS; BARBOSA; MATOS  2016; MOLZ, 2013; SOUZA; 

KASTENHOLZ; BARBOSA, 2016). Esses valores manifestam-se de diferentes formas 

por meio do discurso dos usuários e também das próprias plataformas P2P como 

modo de sedução e manutenção de novos adeptos à sua rede, pois como um agente 

independente e com interesses próprios, as plataformas P2P dependem do fluxo de 

transações em seu ambiente para manterem sua visibilidade e rentabilidade no 

mercado (DOLNICAR, 2018). 

Por conta disso, a experiência em uma hospedagem P2P guarda uma grande 

semelhança com os meios de hospedagem alternativos, em especial os hostels e bed 

and breakfast (PRAYAG; OZANNE, 2018). Para Baek, Ahn e Lee (2017), os meios de 

hospedagem alternativos são um segmento do qual a hospedagem P2P, hostels e 

bed and breakfast participam igualmente e compartilham diversos atributos 

econômicos e sociais. Dentre eles, podemos destacar três diretamente relacionados 

à sua dimensão social: a interação entre hóspede e anfitrião, a atmosfera do meio de 

hospedagem e suas características emocionais e subjetivas, e o valor agregado pela 

vizinhança onde a hospedagem está instalada. 

A interação entre hóspede e anfitrião na hospedagem P2P é um dos elementos 

mais difundidos pela marca das plataformas P2P e por seus próprios usuários 

(TUSSYADIAH; ZACH, 2016), sendo um elemento esperado e desejado por muitos 



80 
 

 
 

hóspedes que buscam essa forma de hospedagem (BAEK; AHN; LEE, 2017). O nível 

dessa interação pode variar de acordo com a hospedagem P2P, restringindo-se ao 

ambiente virtual, ou expandindo-se para o convívio direto entre hóspede e anfitrião 

por meio do compartilhamento simultâneo de uma residência. Entretanto, baseando-

nos no conceito apresentado de hospedagem P2P, é fundamental que ao menos a 

transação seja acordada entre os dois indivíduos, e mesmo quando a interação se 

resume a esse momento, não significa que seja uma relação superficial. A proposta é 

que o ato de se abrir uma residência particular a um estranho promova, por si só, uma 

experiência diferenciada para o hóspede, pois sugere um gesto de hospitalidade para 

além de uma relação comercial (TUSSYADIAH; ZACH, 2016). Ao hospedar-se na 

casa de um morador local, o hóspede parece não se sentir mais tão estrangeiro, tão 

“turista” diante da vizinhança e dele mesmo (LIU; MATTILA, 2017). 

Contudo, a relação hóspede-anfitrião não precisa se restringir ao ambiente 

virtual. A prática padrão nas transações pela plataforma Couchsurfing, por exemplo, 

é que hóspede e anfitrião compartilhem o espaço durante a estada (MOLZ, 2013). 

Nesse caso, a experiência de ambos tende a ser ainda mais marcante e diferenciada, 

já que hóspede e anfitrião comumente saem para passear e realizam diversas 

atividades cotidianas juntos, permitindo que o hóspede explore e experimente a 

cidade a partir do ponto de vista de um morador local (YANNOPOULOU; MOUFAHIM; 

BIAN, 2013). Para Liu e Mattila (2017), esse tipo de experiência favorece um 

sentimento de pertencimento que não pode ser encontrado em um hotel tradicional, 

nem em um serviço prestado por profissionais uniformizados. 

A atmosfera do meio de hospedagem representa as características emocionais 

e subjetivas que são apresentadas em uma hospedagem. Uma das formas em que 

isso se manifesta é por meio da forma como a variedade das ofertas da hospedagem 

P2P é apresentada. No contexto da hospedagem P2P a singularidade de cada espaço 

disponível é encorajada e celebrada, diferentemente da padronização típica e 

esperada na hotelaria tradicional. Para Dolnicar (2018, p. 4, tradução nossa)36, a 

hospedagem P2P não tenta se padronizar e não se desculpa por suas imperfeições. 

Em vez disso, ela celebra a variedade: todos os tipos de acomodação, desde 

apartamentos a casas na árvore, cabanas, ilhas privativas e castelos são oferecidos 

 
36 “Peer-to-peer accommodation networks do not attempt to standardize, they do not apologise for 
imperfection. Instead, they celebrate variation: everything from neat city apartments to tree houses, 
yurts, private islands, and castles is on offer”. 
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pela hospedagem P2P. Mesmo tratando-se de acomodações comuns como casas e 

apartamentos, a personalidade e decoração dos ambientes comunicam diversas 

características e interesses de seus anfitriões, e são capazes de promover uma maior 

sensação de familiaridade, identificação e hospitalidade ao hóspede (BOSWIJK, 

2017). Tal nível de detalhamento em milhões de anúncios valoriza uma experiência 

autêntica, personalizada e mais contextualizada ao estilo de vida do destino (LIU; 

MATTILA, 2017). 

Por fim, uma das maiores proposições do valor subjetivo da hospedagem P2P 

é a sua inserção em uma vizinhança local. Para um hóspede do segmento tradicional 

de meios de hospedagem as principais conveniências buscadas geralmente são a 

localização e a acessibilidade, enquanto para hóspedes do segmento alternativo de 

hospedagem, a vizinhança na qual o edifício se encontra também é um fator 

importante para sua escolha (BAEK; AHN; LEE, 2017). Hospedar-se em uma 

residência garante, no mínimo, estabelecer-se em um edifício não-comercial, o que 

aproxima o hóspede da realidade do destino visitado e da possibilidade de vivenciá-

lo da perspectiva de um morador local (BOSWIJK, 2017). Além disso, o hóspede pode 

escolher hospedar-se em bairros e vizinhanças menos turísticos, a fim de 

experimentar uma interação mais realista com a comunidade local e a sua rotina 

(ZHANG, 2019). O apelo da hospedagem P2P, portanto, é o de se vivenciar uma 

experiência autêntica, exclusiva e até mesmo privilegiada por meio do convívio com 

pessoas reais em uma cidade real, e do ponto de vista de um morador real (SILVA, 

2018; TUSSYADIAH; ZACH, 2016). 

Os três atributos da dimensão social apresentados, além de todos os outros 

diferenciais citados anteriormente, guardam grande semelhança com os princípios de 

diferenciação atraentes para o novo turista: a hospedagem P2P parece comunicar, 

em seu discurso e em seu produto, os valores de independência, experiência e 

autenticidade tão valiosos na contemporaneidade (MOLZ, 2013; SILVA, 2018). 

Pesquisas recentes constatam que os usuários da hospedagem P2P possuem 

motivações e interesses semelhantes aos do novo turista, como a valorização de uma 

experiência autêntica (TUSSYADIAH; ZACH, 2016; ZHANG, 2019), o interesse pela 

interação com a realidade e a comunidade local (BOSWIJK, 2017; SCHUCKERT; 

PETERS; PILZ, 2017), e o afastamento do estereótipo de turista (SILVA, 2018). 

Vicentim (2016, p. 32) resume a tendência trazida pela hospedagem P2P, afirmando: 
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Pode-se dizer, portanto, que a ideia dessas plataformas esteja ligada 
à princípios mais humanos das viagens. Certamente ainda são 
impactadas pelo aspecto econômico, assim como a maioria das 
atividades, mas os princípios de democratização das viagens, de boas 
experiências, permanecem presentes.  
 
 

Vicentim (2016) considera que as motivações econômicas estão claramente 

presentes na escolha da hospedagem P2P por seus usuários, corroborando diversos 

estudos sobre o tema na literatura sobre turismo (OSKAM; BOSWIJK, 2016; PAPPAS, 

2019). Ainda assim, observa-se que as motivações sociais também são expressadas 

por meio de tal escolha (LALICIC; WEISMAYER, 2017; PAULAUSKAITE et al., 2017). 

Segundo nosso escopo teórico, uma das razões para que as motivações sociais 

estejam presentes na escolha do viajante pode ser a identificação da identidade social 

do viajante como novo turista com o discurso comunicado pela hospedagem P2P 

(SILVA, 2018). Por conta disso, consideramos importante apresentar uma análise dos 

discursos associados à hospedagem P2P a fim de apresentarmos como estes 

medeiam os valores da independência, experiência e autenticidade como princípios 

de diferenciação entre o novo turista e o turista de massa. 

 

3.3 DISCURSOS DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM P2P 

 

Para muitos, o surgimento dos meios de hospedagem P2P criou um dos 

maiores marcos na história do turismo (GUTTENTAG, 2016, 2019). Sua capacidade 

disruptiva no o mercado de hospedagem deriva de uma proposta inédita até então, e 

que ao mesmo tempo parece dialogar diretamente com aquilo que o novo turista 

busca. A hospedagem P2P possui um apelo econômico significativo, pois na maioria 

dos casos a sua oferta possui um custo menor que o das hospedagens tradicionais 

(OSKAM; BOSWIJK, 2016), mas esse segmento também se estabelece sobre os 

princípios de diferenciação do novo turismo. Em outras palavras, a hospedagem P2P 

parece ser uma alternativa interessante para os viajantes saturados com experiências 

turísticas genéricas e reproduzidas em larga escala, oferecendo “[...] um elevado nível 

de personalização da experiência turística” (VERA; GOSLING, 2017, p. 240). 

Atualmente, são muitas as plataformas P2P de hospedagem existentes. Essas 

iniciativas expandiram-se por nichos especializados, como o onefinestay, que propõe 
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estadias em residências luxuosas37; o Nomador, uma comunidade dedicada ao 

intercâmbio entre house-sitters e proprietários de residências que buscam pessoas de 

confiança para cuidar de suas casas enquanto viajam38; e o Worldpackers, plataforma 

que conecta viajantes interessados em oferecer sua experiência, conhecimento e 

força de trabalho em troca de hospedagem39. Além desses exemplos, muitas outras 

plataformas compartilham o segmento de hospedagem P2P, como descrevem 

Hajibaba e Dolnicar (2018). 

Hajibaba e Dolnicar (2018) salientam a importância de se considerar a 

existência das diversas plataformas P2P ao se estudar o fenômeno da hospedagem 

P2P, pois por meio delas é possível compreender a real dimensão do fenômeno. 

Entretanto, os autores afirmam que a grande maioria delas não foi capaz de 

desenvolver uma base de hóspedes e anfitriões ativos em suas comunidades tanto 

quanto o Airbnb e o Couchsurfing. Do mesmo modo, diversos outros autores 

(BOSWIJK, 2017; DECROP et al., 2017; DOLNICAR, 2019; GUTTENTAG, 2015; LEE; 

KIM, 2017; SOUZA; KASTENHOLZ; BARBOSA, 2016) tratam o Airbnb como o líder 

de mercado do segmento P2P atualmente, ou referenciam o Couchsurfing como a 

maior iniciativa de hospedagem P2P gratuita. 

Devido a essa compreensão, são poucos os trabalhos componentes da 

literatura em hospedagem P2P que não utilizam o Airbnb ou o Couchsurfing como 

referência (BOSWIJK, 2017; PRAYAG; OZANNE, 2018). Em nossa pesquisa, 

encontramos apenas dois trabalhos que não utilizam o Airbnb ou o Couchsurfing como 

a referência de hospedagem P2P (CAVALCANTE, 2018; JESUS, 2018). Além disso, 

observamos pouca documentação relacionada ao discurso da plataforma 

Couchsurfing, ao passo que, embora escassa, foi possível identificar estudos 

dedicados aos aspectos subjetivos da marca Airbnb. Por conta disso, tomamos como 

referência o discurso de marca da hospedagem P2P Airbnb, considerando que, em 

maior ou menor grau, ele pode ser generalizado no contexto da hospedagem P2P 

(OSKAM; BOSWIJK, 2016). 

O Airbnb se apresenta como um dos maiores mercados de acomodações e 

atividades únicas e autênticas oferecidas por anfitriões locais, tendo auxiliado milhões 

de pessoas a fazer dinheiro de seus espaços e de suas paixões enquanto mantêm os 

 
37 Disponível em: https://www.onefinestay.com/about. 
38 Disponível em: https://www.nomador.com/about/about. 
39 Disponível em: https://www.worldpackers.com/pt-BR/about-us. 
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benefícios financeiros do turismo em suas comunidades, e promovendo conexão 

pessoa-a-pessoa, comunidade e confiança em todo o mundo (AIRBNB, 2019b). 

Originalmente somente era possível alugar um leito ou um quarto por meio do Airbnb, 

mas em 2009 sua oferta expandiu-se para acomodações inteiras que poderiam ser 

alugadas em caráter privativo, sem o convívio com o anfitrião (AIRBNB, 2019a). 

Atualmente, o Airbnb conta com diversos produtos diferenciados, como o 

Experiências, que são atividades em pequenos grupos e passeios em diversos 

destinos pelo mundo promovidas por moradores locais, estimulando a imersão nas 

comunidades visitadas (GARDINER; DOLNICAR, 2018; BRIAN, 2016). Em 2018 

foram lançados o Airbnb Plus, acomodações que passam por inspeções de qualidade 

presenciais e que oferecem arquitetura e decoração diferenciados (LIVE, 2018), e o 

Airbnb Luxe, projeto originalmente intitulado como Airbnb Beyond, que oferece 

acomodações e experiências de alto padrão em acomodações exclusivas (AIRBNB, 

2019c). Seu mais novo lançamento é o Airbnb Adventures, pacotes de viagens de 

duração de dois a dez dias elaborados pelos moradores locais, incluindo 

hospedagem, alimentação e os guiamentos (AIRBNB, 2019d). 

Como a única forma de se utilizar a plataforma é a virtual, é exigido do Airbnb 

uma grande ênfase na experiência do usuário, no design e nas estratégias de 

marketing desenvolvidas para esse contexto (DOLNICAR, 2018; FURTADO, 2014). 

Uma de suas estratégias de marketing mais evidentes é o seu discurso de marca, ou 

seja, as mensagens e valores que compõem a identidade de sua marca (MODY; 

HANKS; DOGRU, 2019). Essas mensagens e valores são trabalhados de maneira 

objetiva e subjetiva por meio de diversos recursos visuais e textuais, separadamente 

e em conjunto, compostas de “hipérboles (figuras de linguagem que caracterizam o 

exagero), descrições embelezadas, mensagens verbais, comparações, palavras-

chave, e expressões enfáticas, como o real, original, autêntico” (SILVA, 2018, p. 57). 

Sendo assim, o Airbnb se utiliza dos recursos virtuais, como o design e a disposição 

de ferramentas de seu website, sua logomarca, slogans de campanhas publicitárias e 

narrativas para comunicar aos usuários a identidade de sua marca (LIU; MATTILA, 

2017; SILVA, 2018; YANNOPOULOU; MOUFAHIM; BIAN, 2013), comumente 

considerada a identidade do novo turista (SILVA, 2018). 

Com base no exposto, podemos observar que o Airbnb apresenta um 

consolidado histórico de inovação e de aprimoramento de seus produtos e serviços. 

Seguindo esse desenvolvimento, as estratégias de marketing do Airbnb também 
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passaram por diversas transformações e abordagens desde o surgimento da marca. 

Para realizar o lançamento dos seus produtos adicionais, o Airbnb desenvolveu 

campanhas publicitárias em dois momentos diferentes, de acordo com o ano de cada 

lançamento das novidades: a campanha belong anywhere, de 2014 e a campanha live 

there, de 2016. Essas campanhas trazem novas configurações para aprofundar a 

experiência do usuário e seu engajamento com a marca, complementando-se e 

compondo o atual discurso de marca do Airbnb como uma plataforma voltada às 

características do novo turista (SILVA, 2018). 

Em 2014, o Airbnb fez um anúncio de que havia remodelado a identidade de 

sua marca a fim de realinhá-la ao significado que a plataforma adquiriu por meio da 

grande adesão recebida, inaugurando uma série de novos elementos publicitários e 

ferramentas em seu website orientadas pelo conceito do pertencimento (MOLZ, 2018), 

“[...] a ideia que define o Airbnb” (AIRBNB, 2014). A experiência visual do website e 

do aplicativo para celular da plataforma foi reinventada, dando destaque a fotos 

coloridas e a seções que auxiliem o usuário a navegar pelas opções e a personalizar 

sua viagem. Sua página inicial sugere diversos destinos e experiências, como 

“Explore Nova York”, “Lugares para estadia em todo o mundo”, na pretensão de 

apresentar a dimensão da usabilidade da plataforma (figura 5). 
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Figura 5. Página inicial do Airbnb em 2019 

 

 
Fonte: Airbnb (2019e). 

 

O website do Airbnb também foi projetado para a personalização da oferta 

facilitada por meio de filtros de interesse, principal motivação da viagem, número de 

acompanhantes, tipo de acomodação, dentre outros. Por meio da ferramenta 

Coleções, é possível acessar diretamente as acomodações e experiências que têm 

mais relação com diversos temas e interesses: lua-de-mel, famílias com crianças, 

música e animais (AIRBNB, 2019e). Para Freitas (2016), esses atributos e 

características são especialmente projetados para atrair a atenção do novo turista, 

“[...] que valoriza a humanização das relações e a imersão cultural associada às trocas 

promovidas pelas plataformas colaborativas” (p. 53). 

Além de seu website, o anúncio de 2014 trouxe a apresentação da Bélo, a nova 

logomarca do Airbnb, “que simboliza um mundo onde as portas estão sempre abertas” 

(AIRBNB, 2014). A transição da antiga logomarca para a nova é representada na 

figura 6. 
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Figura 6. Representação das logomarcas (logos) do Airbnb 

 
Fonte: elaboração própria com base em Airbnb (2019). 

 

Segundo a plataforma, a Bélo é uma logomarca baseada em um símbolo que 

pode ser desenhado e reconhecido por qualquer pessoa. Ele foi concebido com base 

na união de quatro elementos: pessoas, lugares, amor, e a letra A que inicia o nome 

da hospedagem P2P (figura 7), sendo esses os elementos que compõem os valores 

da marca (AIRBNB, 2014).  

 

Figura 7. Os quatro elementos que compõem o Bélo 

 
Fonte: elaboração própria com base em Airbnb (2014). 

 

A plataforma também lançou uma ferramenta de personalização de sua logo 

para cada usuário, o Create Airbnb (FREITAS, 2016; AIRBNB, 2014). Embora não 

esteja mais disponível, é válido ressaltar o argumento utilizado pela marca para a 

proposta da ferramenta: 

 
 
O Airbnb é diferente da maioria das marcas. Somos uma comunidade 
de indivíduos e, mesmo assim, há uma consistência que nos mantém 
unidos, através dos valores que compartilhamos. Temos uma crença 
comum no pertencimento, mas a expressão de cada um com relação 
a esse conceito será sempre um pouco diferente. Todos temos a 
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nossa própria visão de mundo, nossa própria história para contar. Com 
o Create Airbnb, permitimos que cada um em nossa comunidade crie 
seu próprio símbolo exclusivo sob o abrigo da nossa bandeira comum. 
Este símbolo pode ser tão único quanto qualquer indivíduo, sempre 
com uma característica diferente onde quer que você o encontre. 
Portanto, personalize seu próprio símbolo que nós ajudaremos a 
materializar a sua história com produtos que mostram sua identidade 
única como um anfitrião ou viajante Airbnb (AIRBNB, 2014). 
 
 

Em sua afirmação, é possível constatar o interesse do Airbnb em auxiliar seus 

usuários a expressar suas identidades por meio da nova logomarca da plataforma, o 

que pode ser considerado como uma forma de vincular o discurso de marca à 

identidade do viajante (SILVA, 2018). Com base no exposto, em nosso escopo teórico 

e em estudos relacionados (FONSECA, 2018; FURTADO, 2014), podemos considerar 

que esse mesmo interesse é expresso por meio de seu discurso por meio de diversos 

outros elementos, como os apresentados ao longo dessa seção. 

Por fim, o Airbnb intitula sua campanha de 2014 com o slogan belong anywhere, 

centrado no conceito do pertencimento. Para Fonseca (2018), a forma como o Airbnb 

trabalha os conceitos de individualidade e pertencimento podem parecer 

contraditórios, mas a autora acredita que, “na esfera discursiva, a tensão entre a 

familiaridade e o desconhecido seria aliviada a partir da evocação do conceito de 

comunidade” (FONSECA, 2018, p. 8). Isso se deve ao fato de que, na verdade, o 

objetivo da plataforma é trabalhar a ideia de uma íntima e profunda experiência local 

a ponto de o viajante sentir-se pertencente àquela comunidade (LIU; MATTILA, 2017). 

Tal experiência pode ocorrer por meio da hospitalidade com a qual o hóspede é 

recebido pelo anfitrião, pois o acolhimento percebido remete a percepções de 

familiaridade e segurança. Por isso, ser tratado com hospitalidade e afeto podem fazer 

com que o hóspede se sinta em casa e parte da família (FREITAS, 2016), gerando a 

sensação de pertencimento. Paulauskaite et al. (2017) também fazem referência a 

viajantes que afirmam que o Airbnb se aproxima mais da realidade de seus lares do 

que hotéis, sendo mais uma forma de gerar conexão entre o hóspede e a comunidade 

local. 

Além disso, o anfitrião muitas vezes desenvolve o papel de iniciador do 

hóspede à comunidade e cultural local, onde os fatores de sociabilidade promovem a 

sensação de afinidade com o outro (LALICIC; WEISMAYER, 2017). Paulauskaite et 

al. (2017) informam que hóspedes do Airbnb obtiveram experiências mais autênticas 
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com a cultura local quando os anfitriões desempenhavam o papel de instrutores a 

respeito do destino, o que segundo Lalicic e Weismayer (2017), pode proporcionar um 

maior vínculo com a comunidade. Sendo assim, participar de atividades e contextos 

que dão ao viajante a percepção de ser aceito pela comunidade também pode 

promover a sensação de pertencimento discursada pelo Airbnb (MODY; HANKS; 

DOGRU, 2019).  

O estudo de Silva (2018) também identifica a percepção de que o discurso do 

Airbnb se direciona a pessoas que buscam a experiência de ser um morador do 

destino visitado e de explorá-lo a partir da perspectiva de um local. Sendo assim, o 

Airbnb discursa que a individualidade do viajante é celebrada e respeitada por meio 

dos mecanismos de personalização de sua experiência, ao mesmo tempo em que tais 

mecanismos promovem uma imersão autêntica ao destino que trazem a sensação de 

familiaridade e pertencimento. 

A campanha de 2016, live there, apresenta um elemento inédito à plataforma: 

a oferta de outros serviços sem ser acomodações, as Experiências (BRIAN, 2016). As 

Experiências promovidas pelo Airbnb consistem em atividades de curta ou longa 

duração promovidas por moradores locais de destinos para os viajantes, e possuem 

as mais diversas naturezas: cozinha, música, animais, compras, dança, esportes de 

aventuras, dentre outras. Na tela inicial da seção Experiências (figura 8), é possível 

identificar coleções de experiências segundo interesses (culinária, animais e 

aventuras), e também há exemplos de experiências com anfitriões de diversas idades 

e culturas pelo mundo. 
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Figura 8. Página inicial da seção Experiências do Airbnb (2019) 

 

 
Fonte: Airbnb (2019). 

 

Segundo Brian Chesky, um dos fundadores do Airbnb, as Experiências 

surgiram a partir da observação de que viajar atualmente é algo fácil de se fazer, mas 

nem sempre se torna uma experiência memorável e autêntica. Para Chesky, o que de 

fato pode tornar uma viagem mágica e autêntica são as pessoas que o viajante 

conhece em sua trajetória, e a experiência que o viajante desfruta do destino visitado. 

Logo, a proposta da ferramenta Experiências é conectar com mais facilidade os 

viajantes interessados em aprender ou aprimorar habilidades, ou simplesmente 

encontrar outras pessoas com interesses em comum, a fim de que a experiência em 

viagem seja enriquecida de maneira autêntica (BRIAN, 2016). Por isso, a proposta 

dessa ferramenta não é a de que o viajante simplesmente vá a algum lugar, mas que 

ele viva no lugar que visite como um morador local. 

Para Lalicic e Weismayer (2017), a autenticidade é considerada um valor 

universal predominante no contexto turístico, e a hospedagem P2P promove a 
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oportunidade de se vivenciar experiências autênticas. É válido ressaltar, no entanto, 

que o mercado é capaz de comunicar o próprio sentido de autenticidade (MCWHA et 

al., 2016; SILVA, 2018). Para o Airbnb, uma experiência turística autêntica parece ser 

aquela em que há o máximo de contato com a cultura e a comunidade local, 

afastando-se de um turismo que não permite ao viajante o acesso ao dia-a-dia dos 

moradores do destino (MODY; HANKS; DOGRU, 2019; PAULAUSKAITE et al., 2017). 

Essa noção de autenticidade parece alinhar-se com a identidade social do novo 

turista, considerando que ele busca por experiências fora do circuito turístico que 

possam agregar exclusividade à sua trajetória por meio do acesso à vida local 

(LALICIC; WEISMAYER, 2017; PAULAUSKAITE et al., 2017; SILVA, 2018). 

Desta forma, a proposta do Airbnb é que por meio das Experiências os viajantes 

tenham a oportunidade de gerar vínculos com pessoas e costumes locais de uma 

forma mais acessível, pois a plataforma é quem media o encontro do viajante e do 

anfitrião, para que esses vínculos viabilizem uma experiência turística autêntica e 

marcante com o destino. Paulauskaite et al. (2017) observam que a cocriação de 

experiências baseadas em atividades, como cozinhar em conjunto ou compartilhar o 

café da manhã com anfitriões locais pode salientar a percepção de autenticidade das 

experiências vividas pelos viajantes. Os autores ainda consideram as Experiências e 

sua campanha de apresentação live there como uma estratégia eficiente que 

comunica a identidade da marca e seus elementos: comunidades, pessoas e 

experiências. 

Como pode ser observado, ao longo dos anos o Airbnb se empenhou em 

desenvolver um discurso de marca que salienta seus diferenciais no mercado de 

meios de hospedagem, diferenciais esses que, segundo Silva (2018), se aproximam 

do que busca o viajante independente, ou o novo turista. Tussyadiah e Zach (2016) 

apontam em seu estudo que os usuários do Airbnb enfatizam as características 

experienciais do serviço oferecido pela plataforma, confirmando que os hóspedes de 

hospedagens P2P apreciam a proposta autêntica e fora do circuito turístico de se 

hospedar na casa de uma pessoa local. No entanto, são poucos os trabalhos que 

buscam compreender essa relação da perspectiva do discurso do novo turista, 

levando em consideração outras formas de meios de hospedagem (FONSECA, 2018). 

Sendo assim, nosso trabalho se propõe a investigar essa relação a partir de uma 

abordagem qualitativa e interpretativa, de forma a extrair do discurso do novo turista 
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as suas próprias percepções acerca dos meios de hospedagem P2P. O percurso que 

realizamos para atingir esse objetivo é apresentado no capítulo 4. 
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4 MÉTODO 

 

Embora a CCT busque uma abordagem interdisciplinar e, consequentemente, 

multimétodo, essa corrente de produção científica se vincula indiretamente a métodos 

qualitativos, em especial abordagens interpretativistas (GAIÃO; SOUZA; LEÃO, 2012; 

MOURA, 2018). Isso ocorre devido ao interesse da CCT em acessar dimensões 

subjetivas e culturais da realidade dos sujeitos, acesso esse que métodos 

quantitativos e experimentais nem sempre alcançam com a devida profundidade 

(PINTO; LARA, 2011). Portanto, utilizamos esses critérios para definirmos a 

abordagem do presente trabalho como uma abordagem qualitativa e de caráter 

descritivo (DENCKER, 2007). A partir dessa definição, dedicamo-nos a identificar 

métodos de cunho interpretativo que fossem adequados ao nosso problema e 

objetivos de pesquisa, para que pudéssemos elaborar o escopo teórico e a pesquisa 

de campo do nosso trabalho. 

Para elaborarmos o escopo teórico, foi selecionada a pesquisa bibliográfica 

como método. A pesquisa bibliográfica é frequentemente utilizada em estudos 

descritivos como este, e estabelece uma série de critérios e procedimentos ordenados 

para a seleção e análise da literatura pertinente a determinado tema. O percurso 

metodológico da pesquisa bibliográfica desenvolvida para esse trabalho é 

apresentado na primeira seção desse capítulo, e segue as diretrizes estabelecidas por 

Lima e Mioto (2007). 

Ao avaliarmos o contexto de surgimento e a identidade social do novo turista 

revisados no capítulo 2, identificamos uma grande afinidade com as mídias sociais e 

com a internet. Por isso, consideramos desenvolver o nosso trabalho de campo a partir 

do contexto virtual, que fornece a consumidores um ambiente no qual eles podem 

expressar suas opiniões e encontrar outras pessoas que compartilham dos mesmos 

interesses, enriquecendo assim sua identidade social (CHERNEV; HAMILTON; GAL, 

2011, p. 66, tradução nossa)40. O método que consideramos ser o mais adequado 

para realizar tal abordagem é o chamado netnografia (KOZINETS, 2015), apresentado 

e discutido mais adiante nesse capítulo. 

  

 
40 “[...] provide customers with an environment in which they can voice their opinions and find other 
people that share the same interests, thus enriching their social identity”. 
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4.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

A pesquisa bibliográfica consiste “[...] em um conjunto ordenado de 

procedimentos de busca por soluções [...]” (LIMA; MIOTO, 2007, p. 38) relacionadas 

a um problema de pesquisa. Esse conjunto ordenado de procedimentos inicia-se no 

estabelecimento dos parâmetros que irão orientar a seleção da literatura a ser 

estudada, os quais Lima e Mioto (2007) apresentam como: 

• Parâmetro temático: delimitação da literatura pesquisada utilizando 

como referência a sua correlação com o problema da pesquisa. 

• Parâmetro linguístico: especificação dos idiomas que serão 

considerados para seleção e leitura da literatura. 

• Fontes principais: fontes, gêneros textuais e tipos de documentos que 

serão contemplados na seleção da literatura. 

• Parâmetro cronológico: recorte temporal utilizado para abalizar a 

pesquisa. 

Em nosso trabalho, foram determinadas incursões de busca da literatura a 

compor o escopo teórico, sendo elas determinadas por quatro parâmetros temáticos 

identificados como eixo central do nosso problema de pesquisa: CCT, identidade, 

novo turismo, e meios de hospedagem P2P. A exceção a esse procedimento foi a 

literatura utilizada na seção 1.3, pois essa seção foi baseada em literatura 

apresentada e trabalhada durante as disciplinas de História do Turismo 

Contemporâneo e Comunicação e Consumo, cursadas durante o programa de pós-

graduação em Turismo.  

Os quatro parâmetros temáticos identificados para construção do nosso escopo 

teórico foram avaliados e testados a fim de se extrair dos mesmos palavras-chave ou 

termos-chave que viabilizassem uma pesquisa abrangente em bases de dados. Após 

realizar testes de busca em bases de dados, chegamos ao resultado de quatro 

palavra-chave para o eixo de CCT, seis palavras-chave para o eixo de identidade, 

doze palavras-chave para o eixo de novo turismo, e onze palavras-chave para o eixo 

de meios de hospedagem P2P. O parâmetro linguístico estabelecido foi o inglês e o 

português, o parâmetro temporal não foi especificado, e as fontes principais de 

incursão foram livros, capítulos de livros, artigos científicos e trabalhos publicados em 

anais de congressos científicos identificados por meio de buscas em bases de dados 
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online. As bases de dados selecionadas para as buscas foram Web of Science, 

Google Scholar, Scielo, Spell e Publicações de Turismo, por serem as principais bases 

de dados indexadoras de conteúdo atualizado, e por serem as mais utilizadas pelos 

membros do programa. Os resultados das incursões a essas bases de dados segundo 

os parâmetros especificados anteriormente são apresentados sinteticamente no 

quadro 1. 
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Quadro 1. Procedimento de seleção da pesquisa bibliográfica 

Parâmetro 
temático 

Palavras-chave 
Número de resultados 

gerais 
Número de resultados 

após filtragens 

CCT 
consumo; teoria da cultura do consumo; teoria da 
cultura do consumidor; consumer culture theor* 

359 47 

Identidade 
projeto de identidade; projeto identitário;  identidade e 
consumo; identity work*; identity project*; identity and 
consum* 

902 39 

Novo turista 

viajante independente; turista independente; novo 
turismo; novo turista; comportamento do (novo) 
turista; identidade do turista; independent traveller; 
independent tourist; new tourism; new tourist; (new) 
tourist behaviour; tourist identity 

11.552 51 

Meios de 
hospedagem P2P 

hospedagem compartilhada; hospedagem domiciliar; 
hospedagem colaborativa; consumo colaborativo e 
hospedagem; economia compartilhada e 
hospedagem; economia colaborativa e hospedagem; 
peer-to-peer accommodation*; Short-term rental*; 
homesharing platform; sharing economy hospitality; 
network hospitality 

751 49 

Fonte: elaboração própria.
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Como pode ser observado no quadro 1, os resultados gerais apresentaram uma 

extensa lista de trabalhos científicos. Para que pudéssemos chegar a um número 

factível de estudos a serem avaliados, estabelecemos uma série de processos de 

filtragem dos resultados. O primeiro processo de filtragem foi realizado por meio da 

leitura dos títulos, pelos quais foi possível identificar a centralidade dos eixos 

estabelecidos nos parâmetros temáticos. Sendo assim, todos os trabalhos que 

demonstravam pertinência relativa ou periférica em função de seu respectivo 

parâmetro temático foram eliminados da seleção. A segunda filtragem foi estabelecida 

pela leitura dos resumos dos artigos, quando o título não era suficiente para identificar 

a centralidade do parâmetro temático no trabalho em questão. Mais uma vez, os 

trabalhos que não apresentavam a devida centralidade em função de seu eixo 

temático não foram considerados em nossos resultados finais. A terceira etapa de 

filtragem se deu ao nível de acesso aos trabalhos, já que alguns apresentavam seu 

conteúdo em língua diferente do inglês ou português, e outros não eram acessíveis 

gratuitamente ou abertos ao público. Por fim, a quarta etapa de filtragem consistiu na 

leitura de reconhecimento e leitura exploratória dos trabalhos pré-selecionados, por 

meio das quais foi possível identificar os trabalhos com maior aporte teórico e 

conteúdo conceitual, o que poderia colaborar de maneira mais assertiva com nosso 

escopo teórico. Mediante a aplicação de todas essas filtragens, foi possível chegar ao 

número de resultados finais de nossa etapa de seleção para a composição do escopo 

teórico. 

Ao todo, foram considerados 186 trabalhos científicos para a etapa de 

levantamento de informações, etapa que consiste na aplicação do roteiro de leitura 

desses trabalhos para coleta de dados e citações e realização de anotações. Dessa 

forma, foram realizadas leituras reflexivas e interpretativas dos trabalhos 

selecionados, a partir das quais foi possível extrair as suas principais características, 

bem como seus resultados e proposições (LIMA; MIOTO, 2007). Essas extrações 

foram ordenadas por meio de anotações realizadas pela pesquisadora, compostas 

também por diversas citações consideradas pertinentes para a compreensão geral do 

trabalho avaliado e para a concepção do escopo teórico de nosso trabalho. 

Após essa etapa, passamos à análise explicativa das soluções, o momento de 

ordenarmos as anotações e citações extraídas dos trabalhos científicos na etapa 

anterior. O resultado da análise explicativa das soluções propostas pelos trabalhos 

avaliados são os três capítulos teóricos dispostos no início deste trabalho, sendo o 
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primeiro baseado no parâmetro temático da CCT e do turismo; o segundo, baseado 

no novo turista; e o terceiro, baseado nos meios de hospedagem P2P. É válido 

ressaltar, porém, que muitos trabalhos selecionados para leitura se desenvolveram 

sobre dois ou mais parâmetros temáticos, e por conta disso, compuseram o escopo 

teórico exposto em mais de um capítulo, sendo citados ou referenciados neles. 

Após o estabelecimento do escopo teórico do nosso trabalho, prosseguimos 

para o desenvolvimento do trabalho de campo, que foi orientado pelo escopo teórico 

estabelecido anteriormente. Por conseguinte, as teorias os conceitos e outros 

elementos apresentados nos capítulos 1, 2 e 3 serviram de esteio para identificarmos 

a população a ser estudada no trabalho de campo, bem como quais elementos e 

discursos eram importantes para o alcance do objetivo desse trabalho. Essa relação 

entre o escopo teórico e o trabalho de campo pode ser observada no capítulo 5, 

quando são apresentados os resultados do trabalho de campo e do processo 

interpretativo dos mesmos à luz do escopo teórico. Antes disso, porém, ainda 

dedicamos algumas seções neste capítulo à discussão do método empregado no 

trabalho de campo mencionado e do percurso metodológico. 

 

4.2 NETNOGRAFIA 

 

Netnografia é um termo cunhado por Robert Kozinets e apresentado pela 

primeira vez em 1998, tendo sido desenvolvido e aprimorado desde então. Em 2015, 

em seu compêndio mais recente sobre o tema, Kozinets afirma que a netnografia é 

um conjunto específico de práticas de pesquisa ligadas à coleta, criação e análise de 

dados e questões representativas e éticas, onde uma porção significativa dos dados 

coletados e a pesquisa de observação participante se originam e se manifestam por 

meio de dados compartilhados na internet e em redes móveis (KOZINETS, 2015, p. 

126, tradução nossa)41. 

A segunda edição do trabalho de Kozinets traz uma atualização do livro que foi 

originalmente escrito no início de 2009, em um período no qual as redes sociais ainda 

estavam em um processo de consolidação na maior parte do mundo. Levando isso 

 
41 “[...] a specific set of research practices related to data collection, creation and analysis, ethical, and 
representational concerns, where a significant amount of the data collected and participant-
observational research conducted originates in and manifests through the data shared on Internet and 
mobile networks”. 
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em consideração, o autor remodelou algumas concepções e técnicas de seu método, 

abordando agora a continuidade do desenvolvimento das TIC. 

A netnografia inspira-se profundamente na etnografia, principal método 

utilizado pela antropologia. A etnografia é uma prática assimilativa, composta de 

diversas técnicas metodológicas, na qual o pesquisador possui o firme pressuposto 

de que seu relacionamento pessoal com o contexto no qual seu objeto está inserido, 

bem como seu relacionamento pessoal com o objeto em si, é fator determinante e 

obrigatório para a compreensão de seu objeto (GIL, 2008). 

Assim como a etnografia, a netnografia trabalha com um recorte espacial que 

pode ser fluido e temporário. Enquanto a etnografia pode se debruçar sobre eventos, 

uma loja específica ou uma cultura que não existe mais, a netnografia pode se utilizar 

de diversos espaços online que se manifestam somente enquanto durar a pesquisa. 

Por outro lado, a netnografia oferece pressupostos inegociáveis que a 

diferenciam de outras abordagens oriundas da antropologia. Para Hine (2016) e Pink 

et al. (2016), a etnografia digital deve fazer parte de um trabalho etnográfico, como 

uma abordagem complementar ao trabalho de campo, que deve ser sempre 

conduzido presencialmente. Já para Kozinets (2015) e sua netnografia, uma pesquisa 

em ambiente virtual pode ser completa em si mesma, sem a necessidade do contato 

físico com os sujeitos e as comunidades pesquisadas. Isso se deve ao entendimento 

do autor de que a tecnologia não está restrita ao virtual e ao digital, pois esse conceito 

refere-se a qualquer técnica desenvolvida para aprimorar uma atividade humana. 

Sendo assim, a tecnologia sempre esteve presente na sociedade e nas culturas, 

sendo um produto essencialmente humano e, portanto, inseparável das humanidades. 

Por isso, categorizar as atividades humanas contemporâneas em online e offline é 

uma abordagem restritiva sobre conceitos que entrelaçam ambas as esferas. A 

proposta da netnografia é que não devemos separar o virtual do real, abordando 

aquele como uma categoria ou como uma parte de um todo, mas como uma realidade 

em si, igualmente interdependente de outras esferas da atividade humana. Além 

disso, Kozinets (2015) elabora outras sete características exclusivas da netnografia: 

• Alteração: refere-se à adaptação da linguagem ao meio virtual. Assim 

como diversos canais de mídia, como o rádio e a TV, a internet e seu contexto 

trazem consigo determinadas características que demandam uma linguagem 

própria. 
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• Acesso: acesso por todos e a todos. A internet é um ambiente 

compartilhado por pessoas das mais variadas categorias possíveis: 

encontramos pessoas de todas as nacionalidades, etnias, religiões, profissões, 

idades, gêneros e personalidades em uma mesma comunidade virtual. 

• Arquivamento: A internet torna-se uma grande linha do tempo de seus 

usuários, e as redes sociais as democratizam. Por meio delas, é possível 

acessar o passado de pessoas e comunidades e observá-lo em tempo real. Por 

conta de sua persistência singular, a informação na internet a torna um grande 

arquivo – talvez o maior do mundo. 

• Análise: o contexto virtual permite diversas formas de análise que não 

são possíveis em uma etnografia tradicional, tais com a mineração, codificação 

e captação de dados. 

• Ética: reflexões e questionamentos específicos surgem em um trabalho 

de campo na internet, um contexto no qual limites entre a esfera pública e a 

privada são extremamente tênues. 

• Colonização: a internet possui forte influência de iniciativas privadas e 

envolvimento de corporativas de diversas naturezas. Por isso, o discernimento 

da ideologia muitas vezes apresentada de maneira sutil em determinados 

episódios online é muito importante para o pesquisador. 

• Combinação: a netnografia permite a combinação de uma série de 

técnicas e procedimentos que podem ser de naturezas aparentemente opostas, 

mas que se complementam no ambiente virtual. 

O grande ponto de interesse da netnografia são as especificidades da 

comunicação virtual, independentemente de que a comunicação se dê entre sujeitos 

que compartilham qualquer semelhança ou que pertençam a qualquer grupo 

identitário que os configure como comunidade. Por isso, Kozinets (2015) afirma que 

que não devemos buscar categorias sociais tradicionais constantes e sólidas, tais 

como nacionalidade, religião, localidades, dentre outros. Até mesmo as identidades e 

relações dos sujeitos uns com os outros são fluidas e estão em um constante estado 

de transformação, remodelagem e reforço. Portanto, o pesquisador deve focar nas 

expressões e manifestações dos significados mentais concretizados pelos sujeitos em 

seu recorte temporal e contextual. 
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A netnografia possui uma abordagem profundamente humanista do seu objeto 

de pesquisa e das técnicas utilizadas para compreendê-lo. Kozinets (2015) reforça 

continuamente o papel do pesquisador e da sua abordagem única enquanto indivíduo 

para o sucesso da netnografia: “A tarefa do netnógrafo é registrar a vida viva nesses 

tempos exatos, nesses contextos particulares, e analisa-los para compreender 

questões-chave sobre nossa humanidade”42 (KOZINETS, 2015, p. 106). Por isso, o 

autor alerta para descuidos comuns nessa abordagem de pesquisa que podem 

descaracterizar a netnografia, tal como uma pesquisa puramente observacional. É 

importante que em um trabalho de inspiração etnográfica haja a presença do 

pesquisador e suas percepções de seu objeto, e dificilmente haverá percepções 

verossímeis se não houver interação entre o pesquisador e seu objeto. Kozinets 

observa: 

 
 
Humanizar os dados nesse sentido significa ler os dados, ponderá-los, 
pensar sobre suas minúcias e usá-las para rastrear mais dados e 
referências escondidas. Significa usar os dados para encontrar novos 
caminhos para além dos problemas que nos fixam, nos trancam e nos 
prendem. Sem a introspecção etnográfica, a netnografia se torna 
primariamente um exercício de codificação (KOZINETS, 2015, p. 215, 
tradução nossa)43. 
 
 

Considerando suas características humanistas e naturalistas, Kozinets (2015) 

especifica cinco práticas de pesquisa fundamentais para realizar uma pesquisa 

netnográfica:  

• A observação participante;  

• A teorização do elemento humano em ambiente virtual e a interação 

tecnológica e social presente nesse contexto;  

• O foco primariamente em dados coletados pela internet;  

• A adoção de um criterioso padrão de ética na pesquisa online;  

• A inclusão da abstração e inteligência humana como a principal parte da 

análise e interpretação de dados. 

 
42 “The netnographer’s task is to chronicle living life in these times, in these particular contexts, and then 
to analyse it to understand key questions about our humanity”. 
43 Humanizing data in this sense means reading data, pondering it, thinking about its minutiae, and using 
it to track down more data and hidden references. It means using it to find new pathways forward out of 
the problems that fixate us, lock us in and tie us down. Without ethnographic insight, netnography 
becomes primarily a coding exercise”. 
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Praticamente todas as práticas especificadas pelo autor também estão 

presentes na pesquisa etnográfica, sendo o terceiro o elemento diferenciador. 

Para apresentarmos as práticas que serão utilizadas em uma pesquisa 

netnográfica, é necessário realizar alguns exercícios de introspecção e definir os 

parâmetros de pesquisa por meio dos fatores de planejamento, conforme sugere o 

autor. Sendo assim, Kozinets (2015) propõe doze fatores de planejamento que devem 

ser respondidos e considerados pelo pesquisador. Os doze fatores de planejamento 

estão diretamente relacionados, cada um, com um estágio da pesquisa netnográfica, 

sendo apresentados em um modelo de ciclo, conforme retratado na figura 9. 

 

Figura 9. Os 12 estágios da netnografia 

 
Fonte: Kozinets (2015), tradução nossa. 

 

Os doze estágios da netnografia são níveis de processo, grosso modo, 

temporais, não-exclusivos e frequentemente interativos (KOZINETS, 2015, p. 123, 

tradução nossa)44, que servem como referência para o desenvolvimento do trabalho 

 
44 “[...] roughly temporal, non-exclusive and often-interacting process levels [...]”. 
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do pesquisador. Os cinco primeiros estágios propostos na figura 9 são técnicas de 

abstração e informação, enquanto os outras sete são técnicas práticas de coleta, 

análise e produção de dados. 

Na preparação para o campo, cada um desses estágios deve ser planejado e 

previsto de acordo com o objetivo da pesquisa, a fim de orientar o momento de 

execução de cada uma delas de maneira coerente. Esse processo de planejamento e 

previsão converte os estágios da pesquisa em fatores de planejamento, que 

apresentamos no quadro 2, juntamente com nossa ponderação e resposta a cada um 

deles segundo o objetivo de nossa pesquisa. 

 

Quadro 2. Fatores de planejamento baseados nos doze estágios da netnografia e 

suas considerações na presente pesquisa 

Fator de planejamento Considerações sobre nossa pesquisa 

1. Introspecção: Definir a questão 

netnográfica que guia o projeto de 

pesquisa, abstrair e elaborar o 

design da pesquisa com base nas 

fontes de motivação da 

pesquisadora. 

A questão netnográfica envolve identificar o que será 

estudado pelo método: um site ou um campo específico, 

perfis pessoais específicos ou um tópico específico. Em 

nossa pesquisa, identificamos que iremos estudar a 

relação entre os novos turistas e a hospedagem P2P. 

2. Investigação: Conhecer a 

pergunta de pesquisa e tópico de 

pesquisa. Localizar e ler possíveis 

estudos relacionados. 

Compreender as relações entre novo turista e os meios de 

hospedagem P2P. O escopo teórico estabelecido nesse 

trabalho demonstra o domínio da pesquisadora sobre os 

estudos relacionados. 

3. Informação: Elaborar as 

implicações éticas e sociais da 

pesquisa, e definir práticas de 

pesquisa aceitáveis. 

Nossa pesquisa não apresenta risco para os respondentes 

nem os coloca em situação de vulnerabilidade ou 

exposição, por não se tratar de conteúdo sensível. Ainda 

assim, foi realizada abordagem inicial de apresentação, 

exposição da pretensão da pesquisa e o estabelecimento 

dos procedimentos de conduta, apresentados na seção 

4.4. 

4. Entrevista: Familiarizar-se com os 

tipos de interações e experiências 

sociais de interesse da pesquisa, e 

identificar os sites e plataformas 

onde encontram-se tais interações 

e experiências. 

Nossa pesquisa se interessa em expressões sociais de 

compartilhamento, o que nos leva às comunidades online 

encontradas em redes sociais e fóruns, por promoverem 

um ambiente de troca de experiências e discussões que 

facilitam a coleta de dados a respeito da percepção de 

turistas. 
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Fator de planejamento Considerações sobre nossa pesquisa 

5. Inspeção: Avaliar e escolher o 

campo de pesquisa. 

Identificamos os fóruns do site Travellerspoint como o 

campo ideal para o desenvolvimento de nossa pesquisa. 

Mais informações são fornecidas na seção 4.3. 

6. Interação: Planejar os elementos 

participativos da interação social 

online entre a pesquisadoras e a 

comunidade virtual, e como 

resultado, elaborar um conjunto de 

diretrizes que irá estruturar a 

observação participante. 

Os elementos participativos da interação social da nossa 

pesquisa constituem a criação de um perfil nos fóruns do 

Travellerspoint, a coleta de dados arquivados nos fóruns, 

a interação em tópicos em andamento e a criação de 

novos tópicos. O conjunto de diretrizes que estrutura a 

execução desses procedimentos é descrita na seção 4.4. 

7. Imersão: Estabelecer uma 

frequência de interação regular com 

a comunidade virtual. 

O desenvolvimento da interação regular pode ser 

consultado em detalhes na seção 4.4. 

8. Indexação: Elaborar uma estratégia 

de coleta de dados, que envolve os 

processos de identificação, coleta, 

cocriação e criação de dados. 

As duas técnicas utilizadas em campo para coleta de 

dados são a análise de dados arquivados e a observação 

participante. Detalhes sobre a elaboração e 

implementação das mesmas são tratados na seção 4.4. 

9. Interpretação: Planejar uma análise 

interpretativa e interpenetrativa. 

Dos três tipos de análise de dados descritos pelo autor, 

identificamos a análise humanista como a mais 

adequada ao nosso objetivo, por ser uma abordagem 

que permite um equilíbrio entre a análise descritiva dos 

dados e sua interpretação de maneira criativa. 

10. Iteração: Programar constantes 

incursões na teoria do objeto e no 

campo de pesquisa, assim como no 

próprio projeto de pesquisa e seus 

elementos. 

As incursões ao escopo teórico e ao projeto de pesquisa 

são realizadas após cada coleta e análise de dados, 

cujas articulações são apresentadas nos capítulos 5 e 6. 

11. Representação: Definir a 

representação que o presente 

trabalho netnográfico irá 

desempenhar em seu resultado final. 

Dos quatro tipos de netnografia expostos pelo autor, 

idealizamos a netnografia simbólica, por representar a 

experiência social online de um grupo social específico: 

o de novos turistas. 

12. Integração: Considerar os efeitos, 

influências e resultados da 

apresentação da pesquisa 

netnográfica. 

Pretendemos promover maior conhecimento acerca dos 

meios de hospedagem P2P no meio acadêmico, além de 

aproximar a CCT dos estudos do turismo no Brasil e 

estimular um estreitamento entre o contexto acadêmico 

e o mercadológico no contexto do turismo. Tais reflexões 

são aprofundadas no capítulo 6. 

Fonte: elaboração própria com base em Kozinets (2015). 
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Os doze fatores de planejamento, devidamente trazidos para o contexto da 

pesquisa conforme as diretrizes do autor, são de suma importância para a 

consistência interna deste trabalho, tendo cada um deles um papel a desempenhar 

em determinada etapa, como ilustrado no quadro 2.  Esses fatores são explicados em 

maior profundidade nas seções e capítulos que tratam das etapas da pesquisa em 

que foram utilizados. 

O campo da netnografia é a internet, e o que irá determinar a abrangência do 

campo são os parâmetros de pesquisa elaborados na etapa de preparação para o 

campo. Uma vez estabelecidos tais parâmetros, é necessário realizar a localização 

do campo, ou seja, o recorte virtual no qual será realizada a pesquisa, que pode ser 

de um único post no Facebook a um conjunto de sites. Esse procedimento é realizado 

no estágio quatro, a entrevista, um processo específico de investigação no qual nos 

familiarizamos com as diversas manifestações encontradas na internet que podem 

relacionar-se diretamente com nosso campo de pesquisa. Para isso, o autor sugere a 

busca das palavras-chave oriundas do foco da pesquisa em ferramentas de busca 

como o Google e em redes sociais, como o Facebook e o Twitter, e também em sites 

como o YouTube. O principal objetivo dessa etapa é sintonizar o pesquisador com os 

possíveis espaços que podem conter material e dados para responder ao seu 

problema de pesquisa. Em nosso trabalho, buscamos por comunidades virtuais onde 

se discute o turismo desde a perspectiva do novo turista, e o resultado de nossa 

pesquisa foi a identificação dos fóruns da rede social Travellerspoint 

(travellerspoint.com) como o campo ideal para o desenvolvimento de nossa pesquisa. 

Para chegarmos à escolha dos fóruns da rede social Travellerspoint, seguimos 

a orientação de Kozinets (2015) a respeito de realizar um período de observação para 

realizar um levantamento dos requisitos necessários ao desenvolvimento da pesquisa. 

Esse período de observação prévia é conhecido como Inspeção, e foi definido um 

período de 05 de maio a 01 de junho de 2019 para o desenvolvimento do mesmo. 

Durante esse período, foi realizada uma série ordenada de avaliações contemplando 

sete requisitos, os quais foram pontuados de zero a dez segundo sua presença na 

rede social avaliada (quadro 3). 
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Quadro 3. Avaliação dos critérios para escolha do campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fonte: elaboração própria com base em Kozinets (2015). 

 

O primeiro requisito refere-se à relevância do site avaliado para o objeto de 

pesquisa, e segundo o autor, pode ser o critério mais difícil de ser avaliado. A 

orientação de Kozinets (2015) é que o campo selecionado deva ser relevante dentro 

do contexto pesquisado, mas que não contenha somente o que está sendo 

pesquisado. Isso porque um contexto rico em discussões e manifestações periféricas 

ao objeto da pesquisa também pode contribuir com interpretações mais verossímeis 

e completas da realidade das pessoas que o compõem; questões essas que podem 

tornar-se igualmente relevantes para a pesquisa netnográfica. Observamos que os 

fóruns da rede social Travellerspoint preenchem esse requisito por tratarem de 

maneira genérica a respeito do turismo, e não somente meios de hospedagem, o que 

aprimora nossa experiência de pesquisa. Além disso, o título do site sugere uma 

diferenciação intencional de seus membros em termos de identidade social, já que em 

vez de utilizarem a palavra tourist, a comunidade se refere ao espaço como 

travellerspoint45, o que consideramos uma evidência do fenômeno apresentado na 

teoria dos capítulos 2 e 3. 

Os critérios seguintes são mais objetivos e de avaliação mais direta. A atividade 

do site refere-se à regularidade das comunicações que ocorrem por meio dele, algo 

incontestável devido aos números apresentados pela plataforma: foram observados 

 
45 A palavra travellerspoint significa “ponto de encontro dos viajantes”, em tradução literal. 

Elementos Pontos 

Relevância 8 

Atividade 10 

Interatividade 10 

Substancialidade 10 

Heterogeneidade 10 

Riqueza 10 

Experiencialidade 10 



107 
 

 
 

seis novos tópicos46 abertos em um dia. Da mesma forma pudemos considerar o site 

bastante interativo, já que há um constante fluxo de comunicação entre os próprios 

participantes por meio de postagens47 nos tópicos. A substancialidade pode ser 

percebida por meio do engajamento enérgico de diversos usuários membros da 

comunidade, que abrem tópicos de discussão a níveis altamente reflexivos e não 

poupam palavras em seus posts, e a heterogeneidade manifesta-se nos diferentes 

perfis e interesses nos tópicos e em seus membros, que representam diversas 

culturas e origens sociais. Esse contexto gera uma grande riqueza de dados, devido 

ao seu conteúdo altamente heterogêneo e à relevante quantidade de tópicos e 

postagens expressivos e bem trabalhados pelos seus usuários. Portanto, a alta 

pontuação dos fóruns do Travellerspoint na ferramenta de avaliação de Kozinets 

(2015) determina a relevância do espaço para o trabalho de pesquisa pretendido. 

Exemplos e discussões aprofundadas acerca desses e outros elementos são 

encontrados no capítulo 5 dessa dissertação. 

Além dos requisitos avaliados, pudemos observar também que a comunidade 

goza de boa reputação e reconhecimento, certificada por veículos de mídia 

tradicional48, sendo utilizada como fonte de conteúdo para matérias jornalísticas49 50 e 

ganhando prêmios enquanto concorria com agências de viagens51. A página inicial da 

rede social é apresentada na figura 10. 

 

  

 
46 O termo “tópico” (thread em inglês) no contexto dos fóruns refere-se a uma cadeia de postagens que 
compartilham de um mesmo assunto, assunto esse que é anunciado no título e no primeiro post de 
dado tópico. 
47 O termo “postagem” é um estrangeirismo adaptado da palavra “post” em inglês, e significa 
“publicação”. No contexto dos fóruns refere-se a uma mensagem publicada em um fórum por um 
usuário, podendo ser uma resposta a uma postagem anterior, ou uma postagem inicial para abertura 
de um novo tópico. Os posts são os componentes dos tópicos. 
48 Ver https://usatoday30.usatoday.com/tech/webguide/hotsites/2005/2005-03-04-hotsites.htm. 
49 Ver https://super.abril.com.br/mundo-estranho/os-10-lugares-mais-remotos-do-mundo/. 
50 Ver http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2011/03/04/AR2011030402531.html?noredirect=on. 
51 Ver https://www.travelmole.com/news_feature.php?id=100481. 
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Figura 10. Página inicial da rede social Travellerspoint 

 
Fonte: Travellerspoint (2019). 

 

Nos fóruns da rede social Travellerspoint realizamos nossa coleta de dados por 

meio da análise de dados arquivados e a observação participante. O percurso 

realizado durante o trabalho de campo e o detalhamento das técnicas e 

procedimentos utilizados é descrito na seção 4.4. 

 

4.3 PERCURSO METODOLÓGICO DO TRABALHO DE CAMPO 

 

Uma vez escolhido o site para o desenvolvimento do estudo, iniciamos 

simultaneamente os processos dos estágios seis, sete e oito: Interação, Imersão e 

Indexação, respectivamente. O estágio seis é uma etapa que exige cautela particular, 

por ser o momento de inserção do pesquisador na comunidade virtual. Nessa ocasião, 

Kozinets (2015) previne seu leitor a respeito de possíveis exageros e deslizes que 

podem ocorrer de maneira natural e despercebida pelo pesquisador. Para o autor, a 
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apresentação e descrição do pesquisador deve ser simples, concisa e apegar-se a 

uma linguagem coloquial, para que possa ser acessível e compreensível para todos 

os membros da comunidade. Utilizar termos técnicos ou apresentar teorias pode soar 

pretensioso, arrogante, ou até mesmo suspeito, o que pode dificultar o processo de 

interação. Sendo assim, é importante que o pesquisador de redes sociais utilize seu 

próprio perfil pessoal como instrumento de inserção na comunidade, mostrando-se 

uma pessoa amigável e interessante nos termos da própria comunidade. Essas 

considerações devem nortear todo o processo dos estágios sete e oito igualmente. 

Ao mesmo tempo, é importante que a comunidade esteja ciente da presença 

de um pesquisador em todo momento desses estágios. O papel de pesquisador deve 

ser informado de maneira concisa e, de preferência, constar do perfil de usuário criado 

para a interação. Os interesses e objetivos do pesquisador também devem ser 

claramente apresentados e atualizados à medida que a relação com a comunidade se 

estreita, a fim de evitar situações que possam gerar constrangimento, confusão ou 

engano. Kozinets (2015) afirma de maneira alegórica que um pesquisador sempre 

estará invadindo o território da comunidade que se tornou seu campo. Por isso, sua 

conduta irá refletir diretamente o caráter ético do seu trabalho, tanto para a 

comunidade científica, quanto para a própria comunidade estudada. Essas diretrizes 

foram contempladas em todas as etapas de nosso trabalho de campo, que pode ser 

sintetizado na figura 11, sendo apresentadas nos parágrafos subsequentes. 
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Figura 11. Cronograma do percurso metodológico do trabalho de campo 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Baseada nas prerrogativas apresentadas por Kozinets (2015), elaboramos o 

perfil pessoal apresentado na figura 1252. A fim de estabelecer um perfil confiável e de 

acordo com o padrão da rede social, procuramos preencher o máximo possível de 

campos, sempre com informações claras e precisas, buscando também expor nossa 

afinidade pessoal com a comunidade. Para isso, incluímos fotos de algumas viagens 

no álbum de fotos, botamos de uma foto de perfil frontal, utilizamos nosso próprio 

nome e sobrenome, sem abreviações, como nome de usuário, e procuramos fazer 

uma apresentação minuciosa sobre nós mesmas, esclarecendo nossa posição como 

pesquisadora, mas sem restringir a esse papel o interesse de participação na 

comunidade. 

 

 
52 Disponível em: https://www.travellerspoint.com/users/rachel_branco/. 
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Figura 12. Perfil da pesquisadora na rede social Travellerspoint

 

Fonte: Travellerspoint (2019). 

 

Após a elaboração do perfil pessoal, iniciamos a etapa de coleta de dados 

arquivados nos fóruns. Essa etapa é dedicada somente à observação de tópicos 

antigos e à coleta dos dados pertinentes neles contidos, sem nossa participação 

objetiva na comunidade. Segundo Kozinets (2015), dados arquivados compreendem 

qualquer e todos os dados online relacionados à experiência social que pesquisadores 

encontram, coletam ou reúnem das comunidades de mídia social. Embora claramente 

moldados por vieses de seleção e efeitos do observador, os dados arquivados não 

carregam o traço do pesquisador como criador ou diretor. Entendemos esses tipos de 

dados como precursores de um registro histórico e de um esteio cultural (KOZINETS, 
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2015, p. 204, tradução nossa)53. Portanto, é uma etapa fundamental para nossa 

compreensão a respeito da natureza da comunidade e de seus membros, suas 

características e particularidades, seus padrões de comunicação, seus interesses e 

valores, dentre outros atributos inerentes à realização da netnografia (KOZINETS, 

2015). Desenvolvemos essa etapa entre os meses de junho e agosto de 2019, 

realizando a observação e coleta de dados arquivados de um período de seis meses, 

avaliando tópicos criados entre março e agosto de 2019. 

Durante a etapa de coleta de dados arquivados, navegamos pelos fóruns da 

comunidade, na busca de tópicos, posts e excertos textuais que pudessem colaborar 

com a melhor compreensão da identidade social dos membros da comunidade e a 

sua relação com os meios de hospedagem P2P. Essa busca foi realizada por meio da 

leitura sistemática de todos os tópicos dentro do recorte temporal estabelecido, 

iniciando-se do tópico mais antigo ao tópico mais novo. Ao identificar dados 

pertinentes à nossa busca, os mesmos foram capturados por meio de imagens da tela 

do computador (screenshots, em inglês) ou por meio da cópia direta do texto, e foram 

salvos em um documento de texto juntamente com o desenvolvimento de sua análise 

ou reflexão realizados pela pesquisadora. Como não houve interações audiovisuais 

em nosso campo, não foi necessário o arquivamento de dados de nenhuma outra 

forma (KOZINETS, 2015). Ao todo, foram 325 tópicos avaliados na etapa de coleta de 

dados arquivados, cuja síntese e interpretação tornou-se base para a elaboração dos 

capítulos 5 e 6. Tópicos excluídos, sem resposta, criados a mais tempo do que o 

estabelecido no recorte temporal ou pertencentes ao fórum Off Topic não foram 

considerados nessa contagem. 

Ao término do período da coleta de dados arquivados em agosto de 2019, 

iniciou-se a etapa de observação participante. Em nosso trabalho, essa etapa é a que 

marca o que Kozinets (2015) denomina de entrada do pesquisador no campo, já que 

até então não houve interação direta entre os membros da comunidade e nós. Sendo 

assim, as prerrogativas de Kozinets (2015) apresentadas no início dessa seção se 

fazem válidas mais uma vez, orientando-nos a analisar as regras da comunidade 

 
53 “Archival data comprises any and all online social experience-related data that researchers ‘find’, 
‘collect’ or ‘gather’ from social media communities. Although clearly shaped by selection biases and 
observer effects, archival data does not bear the imprint of the researcher as creator or director. We 
might think of this type of data as establishing a historic record and a cultural baseline”. 
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antes de executarmos a primeira interação, a fim de se evitar qualquer tipo de 

embaraço. 

Como é apresentado ao longo do capítulo 5, a comunidade Travellerspoint é 

uma rede social extremamente organizada e monitorada pelos moderadores e 

administradores. Em todas as seções do site é possível encontrar informações claras 

e hiperlinks que auxiliam o usuário com dúvidas ou dificuldades. O mesmo ocorre com 

relação aos termos de uso do site e as regras de convivência nos fóruns: a 

comunidade disponibiliza de quatro fontes de regras e orientações para que seus 

membros possam manter sua conduta dentro dos padrões estabelecidos. São elas os 

termos e condições do Travellerspoint54, as regras dos fóruns55, a seção intitulada 

How To: Get the Most Out Of Your Forum Post56, e uma fonte específica para 

pesquisadores, o tópico fixo PLEASE READ BEFORE POSTING RESEARCH 

QUESTIONNAIRES57, cuja escrita em caixa alta sugere um grande número de 

ocorrências opostas às regras. As quatro fontes de informações foram avaliadas, e 

serviram como referência para a preparação e execução da etapa de observação 

participante. 

Após cuidadosa consideração de todas as regras e orientações fornecidas pela 

comunidade, concluímos que o primeiro passo para uma entrada adequada e eficiente 

na comunidade seria contatar diretamente um dos administradores e proprietários do 

site, Peter, e um dos moderadores do fórum General Talks, AndyF. A ambos foi 

enviada uma mensagem privada (apêndice A) no dia 26 de agosto de 2019, na qual 

nos apresentamos formalmente e esclarecemos nossa intenção de realizar pesquisa 

na comunidade Travellerspoint, descrevendo sucintamente o método e os 

procedimentos que balizam nossas ações propostas, e salientando nossos 

parâmetros éticos. Um dia depois, recebemos uma resposta positiva de ambos os 

membros, autorizando-nos a conduzir a pesquisa conforme havia solicitado. Sendo 

assim, pudemos dar início à interação com a comunidade. 

Considerando o padrão de interações iniciais nos fóruns do Travellerspoint, 

optamos por iniciar nossa observação participante por meio da criação de um tópico 

de apresentação. Dessa forma, no dia 28 de agosto foi aberto o tópico denominado 

 
54 Disponível em: www.travellerspoint.com/terms.htm. 
55 Disponível em: www.travellerspoint.com/forum_rules.cfm. 
56 Disponível em: www.travellerspoint.com/guide/How_To:Get_the_Most_Out_Of_Your_Forum_Post/. 
57 Disponível em: www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=20677. 
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Greetings and an icebreaker from Brazil!58 no fórum Introductions, no qual a 

pesquisadora se apresenta e também propõe uma discussão para familiarização com 

a comunidade (figura 13): 

 

Figura 13. Postagem de apresentação da pesquisadora 

 
Fonte: Travellerspoint (2019). 

 

O tópico de apresentação recebeu onze respostas de oito usuários diferentes, 

sem levar em consideração as respostas da autora. Todos os usuários foram 

calorosos em suas boas vindas e completos e explicativos em suas respostas, 

parecendo também se interessar pelo tópico. Muitos dos respondentes a esse tópico 

possuem status de Travel Guru e Moderator, um fato recorrente no fórum. O fenômeno 

é abordado no capítulo 5. 

Após a abertura desse tópico, fomos oficialmente iniciados na etapa de 

interação com a comunidade, quando estabelecemos três procedimentos 

simultâneos: a coleta de dados de postagens em tempo real; a interação por meio de 

postagens em tópicos existentes; e a abertura do nosso segundo tópico, diretamente 

 
58 Disponível em: www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=116226. 
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relacionado com o objetivo de nossa pesquisa. Sendo assim, durante os noventa dias 

seguintes prosseguimos com a leitura e o acompanhamento em tempo real de todos 

os tópicos abertos e atualizados até a data final da dessa etapa, o dia 25 de novembro. 

Ao longo desse período, foram extraídos dados e conteúdo que pudessem agregar ao 

nosso conhecimento e interpretação da comunidade, sendo arquivados em 

documento de texto. Foi realizada a leitura e acompanhamento de 197 tópicos nessa 

etapa, cuja síntese e interpretação foi somada aos resultados do mesmo 

procedimento estabelecido para o tratamento dos dados arquivados coletados no 

início dessa etapa, sendo apresentados nos capítulos 5 e 6. Tópicos excluídos, sem 

resposta, criados há mais do que o estabelecido no recorte temporal ou pertencentes 

ao fórum Off Topic não foram considerados nessa contagem. 

O segundo procedimento simultâneo desenvolvido durante a etapa de 

interação foi a elaboração de postagens em tópicos existentes. Interagimos, ao todo, 

com sete tópicos existentes por meio de oito postagens de nossa autoria, sem 

considerar os tópicos abertos por nós e as nossas próprias postagens nesses tópicos. 

O baixo número de ocorrências resultantes desse procedimento se deve ao fato de 

que, como está detalhado no capítulo 5, grande parte dos tópicos abertos são 

relacionados a dúvidas ou solicitação de dicas de destinos turísticos específicos, com 

os quais a pesquisadora não interagiu. Sendo assim, buscamos a oportunidade de 

interação e de contribuição por meio de tópicos relacionados a assuntos gerais sobre 

viagens, comumente abertos no fórum General Talk, sobre os quais tínhamos 

conhecimento prévio ou interesse em compreender melhor o seu tema, na pretensão 

de não sugerir um comportamento simulado ou antinatural. 

Por fim, o terceiro procedimento simultâneo desenvolvido durante a etapa de 

interação foi a elaboração e abertura de um segundo tópico de nossa autoria. Esse 

tópico foi concebido e preparado para ser a abordagem mais direta do nosso objeto 

de pesquisa, portanto ele é o principal instrumento de interação com a comunidade 

elaborado pela pesquisadora, resultado da articulação entre a abstração humana e o 

escopo teórico apresentado nessa pesquisa (KOZINETS, 2015). A postagem de 

abertura do tópico é composta por um título interrogativo, uma contextualização do 

tema dentro da própria comunidade, uma breve menção aos meios de hospedagem 

P2P, a identificação do propósito do tópico para a pesquisadora, e cinco perguntas 

orientadoras da discussão proposta (figura 14). 

 



116 
 

 
 

Figura 14. Postagem de abertura do tópico sobre meios de hospedagem 

 
Fonte: Travellerspoint (2019). 

 

O título do tópico é Is accommodation important for a local experience?59, e foi 

elaborado na pretensão de ser um título sucinto e, ao mesmo tempo, apelativo a 

respostas e opiniões. Esses parâmetros se manifestam por meio de uma pergunta 

abrangente, que é mais elaborada por meio de outras cinco perguntas ao final dessa 

postagem. 

Da mesma forma que o título, a abrangência da postagem de abertura do 

segundo tópico foi intencional, pois utilizamos do princípio de cautela ao expressar 

determinados termos ou a fazermos perguntas demasiadamente fechadas sob o risco 

de influenciar suas respostas e, portanto, contaminar os resultados (KOZINETS, 

2015). Por isso, optamos por iniciar o tópico com o tema de meios de hospedagem de 

maneira geral, realizando uma breve menção aos meios de hospedagem P2P, e ainda 

assim, sem mencionar empresas conhecidas do segmento. Nossa principal pretensão 

foi levar os respondentes a refletirem sobre a relevância da experiência e da 

autenticidade nos meios de hospedagem de maneira geral considerando um cenário 

 
59 Disponível em: www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=116380. 
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onde os meios de hospedagem P2P estão presentes, mas sem restringir sua atenção 

a essa tipologia.  

Para orientar a discussão proposta, foram realizadas cinco perguntas 

relacionadas ao tema, na pretensão de ordenar a perspectiva dos respondentes por 

meio de respostas que oferecessem o conteúdo necessário para a realização dessa 

pesquisa. Sendo assim, não eram perguntas de respostas exclusivas, e sim sugestões 

de conteúdos que poderiam aprofundar as respostas dos respondentes. Como o 

restante da postagem, as cinco perguntas foram elaboradas de maneira simples e 

genérica, tendo como base o escopo teórico apresentado nesse trabalho. São elas: 

• “Do you think accommodation can be a way to provide meaningful 

experiences within a local culture?”60 (TUSSYADIAH; ZACH, 2016) 

• “When you plan your trips, do you consider the kind of accommodation that 

would enhance your travel experience?”61 (TUSSYADIAH; ZACH, 2016) 

• “Do you usually look for different/authentic/local kinds of accommodation, or 

you usually check for the best rates or location?”62 (BAEK; AHN; LEE, 2017) 

• “What attributes drive you to choose your accommodation in a trip in 

general?”63 (GUTTENTAG, 2019) 

• “Is there any company or kind of accommodation that draws your attention in 

particular?”64 

Ao todo, foram recebidas vinte e seis respostas de dez respondentes 

diferentes, sem contar as respostas da pesquisadora, dentro do período de uma 

semana. Dos dez respondentes, sete eram Travel Gurus. Todos os respondentes 

foram atenciosos em suas respostas, escrevendo longos textos apresentando seus 

argumentos e suas experiências. Em algumas respostas a discussão mudou de 

assunto em relação ao tema proposto pela pesquisadora, mas a continuidade de 

respostas a responderem a postagem de abertura do tópico manteve a qualidade das 

mesmas. 

 
60 “Você acha que a hospedagem pode ser uma forma de oferecer experiências significativas em uma 
cultura local?”, em tradução livre. 
61 “Quando você planeja suas viagens, você considera o tipo de hospedagem que aprimoraria sua 
experiência de viagem?”, em tradução livre. 
62 “Você geralmente procura por tipos de hospedagem diferentes/autênticos/locais, ou você geralmente 
procura pelas melhores tarifas ou localização?”, em tradução livre. 
63 “Quais atributos o levam a escolher sua hospedagem em uma viagem em geral?”, em tradução livre. 
64 “Há alguma empresa ou tipo de hospedagem que chama a sua atenção em particular?”, em tradução 
livre. 
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Os estágios seis, sete e oito, de interação, indexação e imersão, ocorreram 

simultaneamente durante os procedimentos de coleta de dados arquivados e 

observação participante na comunidade, as duas técnicas estabelecidas para a 

condução do trabalho de campo dessa pesquisa. Concluindo esses estágios, a 

netnografia nos conduz às etapas de interpretação, iteração e representação, ou os 

estágios nove, dez e onze respectivamente (KOZINETS, 2015). O desenvolvimento 

desses estágios compõe o conteúdo do capítulo do capítulo 5, quando apresentamos 

os resultados e a discussão que emerge da análise dos dados coletados a partir dos 

estágios de interação, indexação e imersão vivenciados pela pesquisadora. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O capítulo dos resultados de nosso trabalho é composto pelos principais temas 

emergidos das entrevistas em profundidade, sendo comentados e analisados pela 

autora à luz do escopo teórico. Também apresentamos nossa experiência durante o 

período de observação participante nos fóruns e grupos de interação dos turistas, 

articulando nossas impressões deste campo com os resultados das entrevistas em 

profundidade.  

 

5.1 TRAVELLERSPOINT 

 

A rede social Travellerspoint é uma das maiores e mais ativas comunidades de 

viagens da internet com membros representando cada país no mundo65 

(TRAVELLERSPOINT, 2019, tradução nossa). A rede foi criada em 2002 por dois 

irmãos viajantes, Peter e Samuel Daams, e afirma que sua missão é criar um ponto 

de encontro internacional para viajantes do mundo todo, estejam eles planejando suas 

viagens, atualmente viajando ou já de volta de suas viagens, e que queiram manter 

contato com (ou encontrar) aqueles amigos de viagem que conheceram enquanto 

viajavam no passado (TRAVELLERSPOINT, 2019, tradução nossa)66. 

Rapidamente o Travellerspoint cresceu e se desenvolveu em uma plataforma 

com diversos serviços e ferramentas complementares que auxiliam viajantes de todo 

o mundo em seus planejamentos de viagens. Ainda assim, o principal foco do site 

permanece sendo as pessoas que compõem a comunidade e a experiência de viajar: 

O objetivo do Travellerspoint é enriquecer a experiência de viagem oferecendo 

inúmeros serviços, conteúdo e produtos que possuem significativos valores 

percebidos e agregados para viajantes do mundo todo. Para o website, viajar significa 

conhecer outras pessoas, experienciar suas culturas e fazer, mas também manter 

bons amigos. Trazendo mais pessoas para perto umas das outras, seja antes, durante 

ou depois de viagens, o Travelerspoint pretende criar mais compreensão por 

diferentes culturas e países e, em última instância, um mundo melhor para que todos 

 
65 “[...] one of the web's largest and most active travel communities with members representing every 
country in the world”. 
66 "The goal of Travellerspoint is to create an international meeting point for travellers worldwide, whether 
they are planning their travels, currently travelling or have returned from their travels and want to stay 
in touch with (or find) those travel friends they met while travelling in the past”. 
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viajem (TRAVELLERSPOINT, 2019, tradução nossa)67. Atualmente, a rede conta com 

994.143 membros, 250 países representados, 147.760 blogs e 558.205 postagens 

nos fóruns da rede social68. A língua oficial do site é o inglês. 

O site possui três principais seções de ferramentas: a primeira, denominada 

Our Community, é composta pelos fóruns de discussão de diversos tópicos sobre 

viagem (figura 15); uma exposição de fotografias de diversas partes do mundo 

postadas pelos participantes da comunidade; uma seleção dos melhores conteúdos 

gerados nos fóruns de discussão, divididos em temas; um wiki guia de viagem escrito 

em conjunto pelos participantes da comunidade; e por fim, uma área de grupos para 

reunir pessoas com interesses em comum. É possível acessar todas as ferramentas 

sem ser um membro da comunidade, mas para interagir com as mesmas, é necessário 

possuir um cadastro no site. 

 

Figura 15. Página inicial dos fóruns da rede social Travellerspoint 

 
Fonte: Travellerspoint (2019). 

 

A segunda seção do Travellerspoint chama-se Bookings, e traz três motores de 

busca para compra de serviços de viagens: um para acomodações, um para seguros 

de viagem, e um para chips de operadora telefônica. O motor de busca de 

 
67 "Travellerspoint's objective is to enrich the travelling experience by offering numerous services, 
content and products that have significant perceived and added value for travellers worldwide. To travel 
means to meet other people, experience their cultures and to make, but also to keep good friends. By 
bringing more people together - albeit before, during or after travelling - Travellerspoint will create more 
understanding for different cultures and countries and ultimately a better world for everyone to travel in". 
68 Dados coletados no dia 13 de novembro de 2019. 



121 
 

 
 

acomodações se apresenta como um mapa, onde o usuário deve buscar pela cidade 

de destino. Uma vez selecionada a cidade, o mapa irá fornecer a localização de cada 

acomodação disponível como tags69 com o valor por diária. Ao clicar em uma tag, o 

usuário é redirecionado para a página da acomodação na Booking.com. Já o motor 

de busca de seguro viagem é uma ferramenta de consulta da empresa World Nomads 

integrada ao site Travellerspoint, por onde é possível obter uma cotação. Por fim, o 

motor de busca de chips de operadora telefônica oferece uma lista de hiperlinks de 

países, e ao clicar em um país, há uma página informativa a respeito dos serviços de 

operadoras telefônicas do local, bem como diversas opções de sites de operadoras 

parceiras do site para que o usuário realize a compra de um chip. O acesso às 

ferramentas dessa seção é gratuito, e não há necessidade de ser um membro da 

comunidade para utilizá-las. 

A terceira seção do site é exclusiva para membros. Nela, os membros possuem 

diversas ferramentas para criação de conteúdo, como gerar um mapa das viagens já 

realizadas, iniciar um planejador de viagens, criar o seu próprio blog com conteúdo de 

viagens, e elaborar o seu perfil na comunidade. No perfil do membro, o usuário fornece 

informações como nome completo, idade, local de residência, cidadania, endereços 

de suas outras redes sociais, estado civil, profissão, e pode redigir uma breve 

apresentação sobre si mesmo, seus hobbies e seus lugares favoritos visitados. O 

usuário também pode adicionar outros membros como amigos, trocar mensagens com 

eles, compartilhar fotos de suas viagens e fornecer uma foto de perfil. A participação 

na comunidade é gratuita, mas há uma categoria para membros mantenedores que 

contribuem com a quantia de US$ 3,00 por mês, que os permite usufruir de benefícios 

exclusivos. 

Para o presente trabalho, concentramo-nos nos fóruns de discussão, a 

ferramenta mais utilizada do site e a que possui maior concentração de atividade e 

interatividade, como nosso campo de pesquisa. Com mais de cem mil tópicos, os 

fóruns apresentam discussões sobre os mais variados temas relacionados a destinos 

turísticos, fotografia, busca de companhia para viajar, busca de dicas e sugestões, 

legislação e burocracias, compartilhamento de relatos de viagens, equipamentos de 

viagem, dentre outros. 

 
69 Tag é uma palavra-chave ou termo associado com uma informação que o descreve e permite uma 
classificação da informação baseada em palavras-chave, comumente apresentadas em forma de 
hiperlinks. 
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O conjunto de fóruns do Travellerspoint é dividido em três grandes áreas: 

General Travel Forums, Destination Forums e Community Forums. Os General Travel 

Forums, são compostos pelos fóruns General Talk, Travel Companions, Travel 

Photography, Round the World Travel e Travel Gear. Os Destination Forums são 

compostos pelos fóruns Australia / New Zealand & The Pacific, Europe, North America, 

Central/South America & The Caribbean, Asia, e Africa and The Middle East. Os 

Community Forums são compostos pelos fóruns System Talk, Off Topic, Introductions 

e Wiki Travel Guide. A página inicial dos fóruns consiste em uma junção de todos os 

fóruns simultaneamente, portanto ela apresenta os tópicos de todos os fóruns 

organizados segundo a data da última resposta de determinado tópico, sendo assim 

ordenado do tópico mais atualizado ao tópico menos atualizado. Portanto, os 

primeiros tópicos apresentados serão sempre os tópicos respondidos mais 

recentemente em função da data da consulta. Para acessar cada fórum 

individualmente, é necessário selecionar o fórum de interesse no menu à direita (figura 

15). As descrições oficiais de cada fórum são exibidas no canto superior direito, e 

foram traduzidas e ordenadas no quadro 4. 
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Quadro 4. Apresentação dos fóruns da comunidade Travellerspoint 

Fonte: elaboração própria com base em www.travellerspoint.com/forum.cfm.

Grande área Fóruns Descrição 

General Travel 
Forums 

General Talk 
“Qualquer coisa relacionada a viagens que você não possa categorizar deve ser 
publicada nessa área de conversa.” 

Travel Companions “Encontre amigos para compartilhar as alegrias de viajar.” 

Travel Photography “Converse sobre que fotos tirar, aonde ir e como conseguir as melhores fotos.” 

Round the World Travel 
“Planejando aquela grande viagem? A RTW travel parece ser o sonho de todo 
mochileiro.” 

Travel Gear 
“Converse sobre os equipamentos, calçados, mochilas, etc.. que você leva em 
suas viagens.” 

Destination 
Forums 

Australia / New Zealand & The Pacific “Converse sobre as terras seguindo abaixo, kiwis e todas as coisas do Pacífico.” 

Europe “Tudo relacionado à Europa aqui, por favor.” 

North America “Tópicos relacionados aos EUA, Mexico e Canadá.” 

Central/South America & The 
Caribbean 

“Converse sobre as Américas sulistas e o Caribe aqui.” 

Asia “Tudo referente à Ásia.” 

Africa and The Middle East “Prestes a iniciar um safári? Certifique-se de que você esteja bem preparado.” 

Community 
Forums 

System Talk 
“Estamos ansiosos para receber qualquer feedback, sugestões ou críticas de 
nossos membros, então por favor nos deixe a par.” 

Off Topic 
“Fale sobre o que você quiser... É uma chance de conhecer outros membros 
que visitam esse site regularmente.” 

Introductions “Apresente-se à comunidade.” 

Wiki Travel Guide 
“Um espaço para falar sobre questões relacionadas à Wiki Guia de Viagem do 
Travellerspoint.” 
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Os tópicos que compõem os fóruns possuem uma estrutura e dinâmica pré-

determinados: um membro da comunidade abre um novo tópico, especificando a qual 

fórum ele melhor pertence segundo o seu tema, o assunto que servirá de título para o 

tópico, e o conteúdo da postagem (figura 16). O usuário que inicia um tópico passa a 

ser chamado de original poster (OP) por todos os outros usuários que responderem 

àquele tópico, fazendo menção ao usuário que iniciou dada discussão. 

 

Figura 16. Procedimento de abertura de um novo tópico em fórum 

 
Fonte: Travellerspoint (2019). 

 

A partir da primeira postagem, realizada pelo OP, outros membros da 

comunidade podem responde-la, gerando um tópico de postagens ordenado da 

postagem mais antiga à mais atual, conforme pode ser visto no exemplo de um tópico 

de apresentação na figura 17: 
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Figura 17. Exemplo de tópico de apresentação 

 
Fonte: Travellerspoint (2019). 

 

 Realizando uma análise de cima para baixo, podemos observar sua 

categorização como a primeira informação no topo da figura, em seguida do seu 

assunto e título. A seguir temos as postagens contidas nesse tópico, ordenadas 

numericamente de acordo com a ordem em que foram publicadas. O usuário 

youparkandfly, sublinhado e grafado e laranja, é o OP desse tópico, cuja postagem 
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está marcada pelo número 1 no cabeçalho de sua postagem. Outras informações 

contidas no cabeçalho da postagem de youparkandfly é seu status na comunidade, 

um budding member que já realizou seis postagens nos fóruns da comunidade no 

momento em que o screenshot foi extraído, e a distância temporal entre o momento 

em que a postagem está sendo observada e o momento em que a postagem foi 

realizada. Portanto, nesse exemplo, a postagem de youparkandfly foi realizada há 29 

semanas em função do dia em que extraímos o screenshot, o que impossibilita 

estabelecer com precisão o dia e a data dessa postagem. Como pode ser visto nas 

postagens subsequentes à de youparkandfly, a contagem em horas, dias, semanas, 

meses e anos em função da data de observação é o mecanismo padrão de 

mensuração de tempo nos fóruns, uma informação que se repete no cabeçalho de 

todas as postagens juntamente com as outras informações já apresentadas. 

Após o reconhecimento da comunidade e das suas regras e termos de uso, 

iniciamos as etapas de arquivamento e observação participante nos fóruns do 

Travellerspoint. Uma apresentação das dinâmicas da comunidade é realizada na 

seção 5.2. 

 

5.2 A COMUNIDADE TRAVELLERSPOINT: CARACTERÍSTICAS E DINÂMICAS 

 

Após uma convivência de seis meses, foi possível identificar algumas 

características das dinâmicas que se estabelecem na comunidade Travellerspoint. A 

primeira característica evidente em nossa observação é que, embora a comunidade 

seja composta por quase um milhão de membros, a interação nos fóruns ocorre 

principalmente entre uma pequena amostragem de usuários ativamente participativos. 

Esse fato demonstra de maneira empírica a proposição de Kozinets (2015) quando o 

autor afirma que o fato de um indivíduo engajar em determinadas atividades em uma 

comunidade virtual não significa que o mesmo se sinta pertencente ou realmente faça 

parte daquela comunidade. Em muitos casos, as pessoas interagem em plataformas 

e comunidades virtuais por questões de conveniência e utilidade, não porque 

possuem algum tipo de vínculo significativo com aquela comunidade ou com as 

pessoas que ali se encontram. Foram observados diversos episódios onde a interação 

entre os usuários da comunidade demonstrava tais intenções, conforme é 

apresentado nessa seção; portanto, nossa primeira tarefa é diferenciar esses 

indivíduos da amostragem mais participativa da comunidade Travellerspoint. 
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Como a comunidade possui um sistema de classificação de usuários por meio 

de títulos segundo seu número de posts nos fóruns, foi possível identificar um total de 

1.849 usuários classificados como mais ativos, sendo 1.468 full members, 286 

respected members, 83 travel gurus, 10 moderadores de fórum e os dois 

administradores do site, Peter e Sam I Am. A esse grupo de usuários demos o nome 

de usuários ativos, e aos demais, usuários esporádicos, cuja representação, dentre 

outras informações pertinentes, é apresentada no quadro 5. É importante ressaltar, 

no entanto, que os títulos de usuário ativo e esporádico podem ser temporários, 

variando de acordo com o nível de interação e engajamento na comunidade que o 

usuário apresentar ao longo do tempo. Devido ao limite temporal de observação 

necessário para finalizar essa pesquisa, consideramos todos os usuários com a 

classificação first time poster e budding member como usuários esporádicos, sem 

inferirmos que tais usuários não podem se tornar membros ativos e engajados na 

comunidade ao longo do tempo que excede essa pesquisa. 

 

Quadro 5. Travellerspoint em números 

Membros totais na comunidade 994.143 

Membros participantes dos fóruns 
ao menos uma vez 

78.624 

Tópicos abertos nos fóruns 115.892 

Postagens gerais nos fóruns 558.205 

Países representados na 
comunidade 

250 

Usuários ativos (full members, 
respected members, travel gurus, 
moderators e admins) 

1.849 

Fonte: Travellerspoint (13 nov. 2019). 

 

Nos fóruns participam ambos os usuários ativos e os usuários esporádicos dos 

tópicos das mais diversas naturezas relacionadas a viagens e turismo, cada um 

segundo os seus principais interesses e necessidades, conforme é apresentado nessa 

seção. Há tópicos sobre dicas de equipamentos para turismo de aventura, dicas para 

desamassar roupas sem ferros de passar, orientações para mulheres ocidentais que 

se relacionam com homens de culturas conservadoras, dúvidas sobre procedimentos 

de imigração para indivíduos com fichas criminais em seus países de origem, dentre 
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outros. A maior parte dos tópicos abertos são respondidos ao menos uma vez, e 

dessas respostas, ao menos uma é feita por um usuário ativo. 

Durante nossa observação, foi possível perceber que os usuários ativos se 

destacam por serem viajantes experientes e maduros, desempenhando um papel de 

orientadores em tópicos nos quais os usuários esporádicos solicitam por dicas, 

sugestões ou conselhos com relação às viagens. Os usuários ativos possuem perfis 

pessoais bem desenvolvidos, inserem informações a respeito de suas viagens com 

frequência, criam álbuns de fotos de viagens e escrevem regularmente em seus blogs 

de viagem. Dado sua relação com o site, esses usuários parecem atribuir grande valor 

à comunidade, utilizando seus recursos de maneira diligente e auxiliando na saúde e 

no padrão das interações por meio de comentários e orientações nos fóruns. Suas 

respostas aos tópicos abertos dificilmente são concisas; pelo contrário: os usuários 

ativos parecem tomar o tempo necessário para se dedicarem a responder com a 

devida atenção e responsabilidade todos os posts nos quais interagem, muitas vezes 

desenvolvendo descrições minuciosas e pontuando detalhes que julgam importantes. 

No perfil pessoal apresentado na figura 18, podemos observar os números 

relacionados à interação de road to roam, um travel guru, na comunidade. Esse 

usuário possui 96 fotos em seu álbum pessoal, 368 posts nos fóruns e uma enorme 

contribuição para o guia de viagens da comunidade – um total de 856.345 caracteres 

adicionados. Embora ele não possua um blog vinculado à comunidade, ele possui um 

website próprio para esse fim. Por sua descrição, podemos perceber que é um sujeito 

altamente experiente em termos de viagem, estando há mais de cinco anos viajando 

com sua parceira. Road to roam é um exemplo do perfil de usuário ativo que 

observamos na comunidade do Travellerspoint. 
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Figura 18. Excerto de perfil do usuário road to roam, um travel guru 

 

Fonte: Travellerspoint (2019). 

 

Já na figura 19, temos um exemplo de tópico de apresentação, muito comum 

na comunidade devido ao fato de haver um fórum específico para este fim. Portanto, 

consideramos a apresentação dos novos membros da comunidade uma interação 

estimulada pelos administradores, que frequentemente é recebida com entusiasmo 

pelos outros usuários. 
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Figura 19. Exemplo de tópico de apresentação e orientação 

 

Fonte: Travellerspoint (2019) 

 

Em nossa trajetória, também foi possível identificar alguns padrões de 

comportamento da comunidade, especialmente algumas correlações entre os tipos de 

tópicos abertos pelos usuários ativos e pelos usuários esporádicos. Como a maioria 

dos membros da comunidade são usuários esporádicos, os fóruns são 

essencialmente formados por tópicos que buscam conselho, dicas e orientação a 

respeito de roteiros de viagem elaborados por esse tipo de usuários. Os usuários 

esporádicos são frequentemente recém-chegados na comunidade, o que sugere que 
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seu interesse em se juntar ao grupo está relacionado a receber auxílio para uma 

viagem em específico. Cerca de 25.555 membros possuem engajamento somente 

com o tópico que eles mesmos criaram, na pretensão de aprimorar seus roteiros. 

Devido a isso, muitas vezes esses tópicos são demasiado sucintos e sem as devidas 

informações, o que dificulta o auxílio da comunidade, que parece indisposta com esse 

tipo de comportamento. Em muitas respostas, os usuários ativos orientam que os 

usuários esporádicos preencham seus perfis pessoais adequadamente, para que se 

demonstre credibilidade e seriedade em sua participação no fórum. Tópicos abertos 

com pouco ou nenhum contexto a respeito da viagem em questão são pouco 

toleráveis, e o mesmo ocorre quando a abordagem do usuário esporádico possui 

caráter comercial ou automatizado (spam), já que qualquer tipo de propaganda é 

proibido nos fóruns de acordo com as regras da comunidade. 

No excerto a seguir, observamos a interação em um exemplo de tópico com 

poucas informações: 

 
 
Eu amo comer em restaurantes finos. Digam-me onde há um bom 
restaurante em Londres (Root670, Restaurants70, postagem 1, 
tradução nossa). 
 
 
1) Coloque alguma informação no seu perfil (não precisa ser muita 
coisa mas ‘nada’ vai fazer com que muitas pessoas não respondam 
suas perguntas). 
2) Você não definiu o que é um “restaurante fino”, então eu vou 
presumir que você é um multimilionário e isso vai lhe interessar; 
https://www.timeout.com/london/restaurants/michelin-star-
restaurants-in-london 
3) Eu vou presumir que você come carne. Eu gosto desse lugar; 
https://www.chophouse-restaurant.co.uk/ e esse lugar; 
https://en.wikipedia.org/wiki/George_and_Vulture, que é na esquina 
desse lugar; http://www.simpsonstavern.co.uk/, e esse lugar é bom 
mas em uma área diferente; https://rules.co.uk/ (Andrew Mack, 
Restaurants, postagem 2, tradução nossa). 
 
 

 Root670, o iniciador do tópico ou OP, tentou extrair dicas a respeito de 

restaurantes em Londres com uma única frase. Em seguida, Andrew Mack, um travel 

guru, o responde com sarcasmo e afirma que a falta de informações em seu perfil 

poderá prejudicar sua interação com outros usuários. Por fim, Andrew Mack oferece 

sugestões genéricas para o pedido de Root670. O tópico não obteve mais respostas. 

 
70 Disponível em: https://www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=115640. 

https://www.chophouse-restaurant.co.uk/
https://en.wikipedia.org/wiki/George_and_Vulture
http://www.simpsonstavern.co.uk/
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Conduta semelhante é observada na interação a seguir: 

 
 

Eu tenho que ir da Espanha para a Alemanha. Vocês têm alguma 
sugestão sobre como ir? (Jasper Milo, Travelling!71, postagem 1, 
tradução nossa). 
 
 
Desculpe, mas nós não somos uma agência de viagem. Somos todos 
voluntários que amam viajar e prestar boa informação. Mas o primeiro 
trabalho será seu: compre um bom guia de viagens e um bom mapa, 
ou procure por mapas na internet. Então crie um roteiro e nos diga. 
Para que possamos dar mais bons conselhos. 
Beate (BeateR, Travelling!, postagem 2, tradução nossa). 
 
 

Na interação apresentada a insatisfação torna-se evidente na resposta de 

BeateR ao OP Jasper Milo, cujo tópico parece ter soado presunçoso ao usuário ativo. 

BeateR deixa claro que os membros da comunidade contribuem com seu 

conhecimento de forma voluntária e, infere-se, prazerosa, portanto, o mesmo não 

espera que sua disposição em ajudar seja tomada como uma obrigação e utilizada de 

maneira leviana. 

Dos excertos apresentados é possível observar a seriedade com a qual os 

usuários ativos lidam com usuários que não dão a devida atenção aos termos de uso 

e regras da comunidade. Tais situações são muito recorrentes, considerando a 

facilidade de acesso aos fóruns por pessoas com necessidades a curto prazo. A 

despeito disso, é possível encontrar tópicos bem desenvolvidas abertos por usuários 

esporádicos, que são respondidos de maneira apropriada e com uma quantidade 

satisfatória de informações, como pode ser visto na figura 20. 

  

 
71 Disponível em: https://www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=115639. 
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Figura 20. Exemplo de interação em tópico de roteiro 

 
Fonte: Travellerspoint (2019). 

 

Além de tópicos para auxílio com roteiros de viagem, os usuários esporádicos 

utilizam os fóruns frequentemente em busca de companhia para viajar. Tópicos dessa 

natureza geralmente possuem menos interação, o que pode sugerir que talvez essa 
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não seja uma característica preponderante na comunidade. Em tópicos como esse 

também é possível encontrar interações dos usuários ativos mencionando as devidas 

recomendações para um tópico efetivo, ou seja, a necessidade de mais informações 

a respeito do tipo de viagem, e o devido preenchimento do perfil pessoal do usuário. 

Considerando o exposto até o momento, podemos concluir que os tópicos mais 

práticos e objetivos geralmente estão associados aos usuários esporádicos, 

corroborando a proposição de Kozinets (2015) apresentada no início dessa seção. 

Acreditamos que isso ocorra devido à falta de experiência com a dinâmica e as regras 

da comunidade em casos onde os tópicos são demasiado curtos, e devido ao 

interesse de atender uma necessidade de curto prazo em casos onde os perfis 

pessoais não são preenchidos de acordo com o padrão da comunidade. Entretanto, 

isso não significa que não haja novos membros interessados em estabelecer 

relacionamentos na comunidade, ou em contribuir com tópicos e questões de outros 

usuários. Temos como exemplo a interação capturada na figura 21, onde Grace1010, 

recém-chegada na comunidade e com apenas dois comentários nos fóruns, auxilia 

com prontidão as questões trazidas por TheFatFox a respeito de seu roteiro pela 

Tailândia e Vietnam. 
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Figura 21. Exemplo de interação em tópico entre dois usuários esporádicos 

 
Fonte: Travellerspoint (2019). 

 

Outro exemplo de usuários esporádicos com um grau de interação diferenciado 

é o de Derek28, um usuário que planejou sua viagem desde o princípio tendo como 

base suas interações no Travellerspoint, tendo aberto cinco tópicos nos fóruns, um 

em cada estágio do planejamento, para compartilhar suas decisões e tirar dúvidas 

com os usuários ativos. Seu sexto tópico aberto no fórum chama-se Left Travelling 
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early - Depressed :(72, no qual o usuário compartilha sua frustração ao desistir de seus 

planos no meio da viagem, devido ao devastador sentimento de solidão que o invadiu. 

A comunidade prontamente contribuiu com comentários de apoio e estímulo: 

 
 
Oi, 
Recentemente eu iniciei o que seria uma viagem de seis meses por 
algumas partes da Ásia. Eu fiquei alguns dias em Dubai e depois 
alguns outros na Tailândia, mas eu comecei a sentir saudades de casa 
e a me sentir sozinho e depressivo, e pelo final da primeira semana eu 
sabia que eu teria que voltar para casa. 
Mesmo no final da primeira semana eu sabia que eu não seria capaz 
de lidar com a solidão embora eu já seja um lobo solitário ou 
independente. Eu percebi que eu precisava da minha família mais do 
que tudo no mundo. 
Eu estou em casa agora, mas eu sinto esse sentimento incrível de 
vazio, depressão e me sentindo um fracasso por não ter continuado 
minha viagem. 
Alguém mais fez isso, voltou cedo de uma viagem e como você se 
ajustou para retornar à sua rotina em casa? 
Obrigado (Derek28, postagem 1, tradução nossa). 
 
 
[...] Você já considerou tentar arranjar um companheiro de viagem do 
seu país que você conheça e que vá ficar com você – preferivelmente 
com gostos parecidos? Isso pode funcionar para você em sua próxima 
viagem. Ou tente elaborar um encontro com seus amigos durante 
partes de uma longa vagem – uma semana aqui ou quatro dias ali. Ou 
comece devagar – você viajou sozinho por 5-7 dias, na próxima tente 
duas semanas, e depois três, e depois um mês – isso pode funcionar. 
Independentemente do que você decidir, se cuide – viajar não vale a 
pena se for em detrimento da sua saúde mental (Borisborough, 
postagem 5, tradução nossa). 
 
 
Eu estou com os outros – não se martirize por isso, mas se orgulhe de 
que você reconheceu que a viagem não estava funcionando para 
você, tomou uma decisão difícil e agiu sobre ela. 
[...] 
Eu sugiro que você tire um tempo para se recompor mentalmente 
(talvez buscar ajuda como Peter menciona, se você está tendo 
dificuldades de lidar com isso sozinho). Utilize esse tempo para pensar 
profundamente sobre o que você deseja extrair de uma viagem e como 
você deseja viajar. Então planeje outra viagem, mas pense cm cuidado 
a respeito do que você planeja. Talvez uma viagem independente 
sozinho mais curta, em torno de um mês, para você sentir um pouco 
a experiência. Ou, se suas reflexões lhe trouxerem à conclusão de que 
uma viagem sozinho de qualquer duração não é para você, procure 
por um parceiro de viagem adequado – um amigo, um membro da 
família, ou até mesmo alguém do nosso fórum. Uma terceira opção 
seria combinar as duas primeiras. Comece a viagem sozinho, mas 

 
72 Disponível em: https://www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=116480. 
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planeje para que um amigo te encontre ao longo da viagem por alguns 
dias. Ou planeje encontrar amigos online em uma ou duas cidades 
pelo caminho [...] (ToonSarah, postagem 7). 
 
 
Não há nada de errado com mudar de ideia. Há um blog de viagem 
famoso iniciado por uma mulher que realizou três tentativas antes de 
viajar para o exterior, e a despeito de ter planejado um ano de viagem, 
ela voltou no primeiro mês. Ela tentou de novo e agora está viajando 
há anos. Às vezes você só precisa tentar, aprender com seus erros e 
tentar de novo. Nem todos conseguem fazer isso da maneira correta 
na primeira tentativa e não há nada de errado com isso. Você não é 
um fracasso por tentar. Você já está passos à frente de pessoas que 
sonham em viajar, mas nunca sequer tentaram (Teoni, postagem 11, 
tradução nossa). 
 
 

Sendo assim, discussões de natureza pessoal e reflexiva também estão 

presentes na comunidade. Geralmente tais questões são provenientes dos usuários 

esporádicos que, por serem menos experientes, buscam conselho e orientação para 

seus dilemas relacionados a viagens, como é o caso de Mapper71. A usuária iniciou 

um tópico expressando seu desejo de usufruir de uma oportunidade de emprego para 

a qual não possui experiência, e busca a opinião dos outros usuários para essa 

situação. Com o passar das respostas, o tópico se desenvolve em direção a questões 

pessoais de Mapper71 com sua mãe, para as quais houveram diversas 

considerações. Dentre elas há o comentário de ToonSarah, que reforça a necessidade 

de Mapper71 ser honesta consigo mesma a fim de identificar o que de fato a impede 

de tomar dadas decisões: 

 
 
[...] Enquanto eu simpatizo com seu desejo por poupá-la de qualquer 
angústia, você tem a sua vida para conduzir – como você deve saber 
caso você já tenha deixado seu país para viajar. Ela sobreviveu a isso 
e vai sobreviver à sua próxima ausência também. 
Eu não tenho a pretensão de parecer antipática então eu peço perdão 
se isso vai soar inconveniente, mas parte de mim se questiona se você 
simplesmente não está usando sua mãe como uma desculpa para não 
ter que encarar seus próprios medos? (ToonSarah, Want to be a 
European tour asst., but never been to Europe!73, postagem 16, 
tradução nossa). 
 
 

Em outro episódio, Watchmeburn. expõe sua atual condição emocional após o 

término de um namoro, procurando pelo conselho das “belas almas” que se 

 
73 Disponível em: https://www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=114467. 
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propuserem a compartilhar roteiros e destinos turísticos para pessoas com o coração 

partido: 

 
 
Olá, pessoal. 
Eu sei que esse tópico pode parecer meio bobo ou chato, mas eu acho 
que o conselho de outros viajantes apaixonados poderia ser útil a mim. 
Recentemente, eu terminei com meu namorado – mais 
especificamente, ele terminou comigo. O motivo é que minha paixão p 
viajar e viver no exterior, que não combina com a ideia dele de ficar 
em casa e continuar vivendo na pequena cidade que ele nasceu 
(somente viajando ocasionalmente). Eu tentei me adaptar à ideia de 
viver lá, mas as diferenças simplesmente nos afastaram no final. Eu 
sou uma viajante apaixonada – quando eu vou a algum lugar, quando 
eu conheço novas pessoas eu me sinto viva. Eu tenho vivido no 
exterior e a experiência me enriqueceu muito. 
Mas agora – estou partida por dentro. Ele foi meu primeiro amor e a 
primeira relação séria em que estive. 
Eu estou vivendo em uma cidade grande e bagunçada e estou sempre 
ocupada fazendo alguma coisa, mas eu realmente gostaria de tirar um 
tempo para mim, para aliviar a dor. 
Há alguém aqui que tenha se encontrado na mesma situação e 
gostaria de compartilhar seus sentimentos sobre isso? Eu realmente 
adoraria se alguém pudesse sugerir algum lugar incrível para ajudar 
na superação/talvez uma viagem inspiradora. 
Obrigada a todas as belas almas que irão compartilhar! 
Marta (Watchmeburn., What is the best place to go after a painful 
breakup?74, postagem 1, tradução nossa). 
 
 

Dada a pessoalidade do tópico, a usuária o finaliza expondo seu nome real, 

Marta, evidenciando seu interesse em gerar uma discussão transparente e genuína a 

respeito de sua condição. Tópicos com esse e os outros apresentados anteriormente 

revelam aspectos terapêuticos da interação estabelecida por meio da comunidade, 

inclusive para os usuários esporádicos, que talvez não busquem um engajamento 

constante com a comunidade. Isso pode se explicar pela sensação de segurança e 

anonimidade que a distância física promovida pela internet traz aos seus usuários. 

Compartilhar questões particulares com desconhecidos experientes, por mais que 

seja possível acessar o perfil pessoal completo dos mesmos, pode ser muito 

conveniente para pessoas que não desejam se expor a outros com os quais se 

convive diariamente (KOZINETS, 2015). Tal possibilidade promove a liberdade de 

uma expressão honesta dos sentimentos, medos e anseios dos membros na 

comunidade sem o comprometimento da proximidade (DANN; PARRINELLO, 2007). 

 
74 Disponível em: https://www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=114567. 
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Em menor escala, mas bem presentes nos fóruns da comunidade, aparecem 

tópicos relacionados a viagens em geral, vinculados ao fórum General Talk (figura 22):  

 

Figura 22. Excerto do fórum “General talk” 

 
Fonte: Travellerspoint (2019). 

 

Diferentemente dos tópicos sobre conselhos em roteiros de viagens, sobre 

parcerias para viajar ou sobre problemas pessoais, tais tópicos gerais estão 

regularmente associados aos usuários ativos. Tópicos sobre viagens em geral 

assemelham-se a espaços de conversa, ou salas de bate-papo, onde um assunto é 

sugerido pelo OP, e os demais usuários engajam em um diálogo a respeito. Um 

exemplo desse tipo de interação é o tópico aberto por Peter a dezesseis anos e que 

até hoje recebe respostas e contribuições. O tópico foi intitulado pelo OP como What 

would you pack?75, e se trata de uma tentativa de realizar uma espécie de lista de 

viagem interativa, no qual Peter convida os outros usuários a compartilhar itens 

 
75 Disponível em: https://www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=43. 
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indispensáveis para levar em suas viagens. O tópico atualmente conta com 103 

respostas, a maior parte delas dada por usuários ativos da comunidade. 

A quantidade de tópicos no fórum General Talk e a participação intensa dos 

usuários ativos nesses tópicos revela o interesse desses usuários de estabelecer uma 

relação e um diálogo para além de necessidades a curto prazo. Há um elemento lúdico 

e afetivo na participação dos usuários, que parecem descontraídos ao trocar 

experiências ou opiniões a respeito de um assunto de grande interesse, como 

podemos ver no tópico intitulado Culture shocks76. O tópico aberto por 

PrettyFunPlaces, um budding member, coleciona diversos relatos dos viajantes em 

que houve um choque cultural, seja positivo ou negativo. Os comentários são 

enriquecidos devido ao fato de que muitos dos usuários são provenientes dos países 

mencionados pelos outros usuários, possibilitando assim o esclarecimento de 

determinado comportamento em dada cultura: 

 
 
Provavelmente já aconteceu com todos que viajam 
internacionalmente: você sabe que outro país ou região é totalmente 
diferente, mas ainda assim você se surpreende ao ver algo que é o 
oposto exato do que ocorre em seu local de origem. 
Por exemplo, na Itália, se você pedir por leite frio, eles te dão leite 
morno em uma xícara com uma colher e açúcar. Eles simplesmente 
não entendem. Eu sabia que italianos não bebiam leite mas essa 
informação não foi suficiente para me preparar para ter o leite servido 
como um capuccino sem café. [...] (PrettyFunPlaces, postagem 1, 
tradução nossa). 
 
 
[...] O que me surpreendeu, e ainda me surpreende toda vez que eu 
presencio isso é os ingleses chamarem refrigerantes transparentes 
como Sprite de “limonada”. Eu gosto de limonada e eu não bebo 
refrigerante, e se eu bebesse, não seria Sprite. E também há a 
situação em que se você adquirir uma pensão alimentar em que as 
bebidas são por fora, o chá quente está incluído, mas o chá gelado é 
uma BEBIDA e custa a mais (greatgrandmaR, postagem 2, tradução 
nossa). 
 
 
Eu estou acostumado a colocar marmelada e geleia na torrada ou no 
pão mas na Suécia eles colocam carne cozida 
Estive no mundo todo mas não estava preparada para encontrar algo 
assim tão perto 
[...] (Stefmuts, postagem 5, tradução nossa). 

 

 
76 Disponível em: https://www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=115882. 
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Falando na Suécia, eu fiquei muito intrigada ao descobrir que eles 
comem cereal com iogurte em vez de leite. Levei alguns dias para 
entender isso e eu só pensava que eles estavam sempre esquecendo 
de colocar o leite. E falando em leite, acontece que na Estônia a norma 
é tomar um copo de leite junto com a refeição, você até vê leite no 
menu de bebidas nos restaurantes (Teoni, postagem 13). 
“““Eu estou acostumada a colocar marmelada e geleia na torrada ou 
no pão, mas na Suécia eles colocam carne cozida””” 
Nós fazemos o mesmo na Alemanha. Nós colocamos uma colher 
cheia de uma marmelada azeda na carne, se for interessante. 
“““eles comem cereal com iogurte em vez de leite””” 
E isso nós também fazemos na Alemanha [risos]. 
Beate (BeateR, postagem 16, tradução nossa). 
 
 

Devido ao seu grau de experiência e de dedicação à comunidade, os usuários 

ativos muitas vezes aprofundam suas discussões em temas controversos e 

complexos. Os tópicos que abrigam tais discussões são tão ou mais longos e 

detalhados quanto qualquer outro, com uma grande quantidade de respondentes 

interessados em discutir os temas apresentados. Os temas geralmente estão 

relacionados a abordagens filosóficas sobre o ato de viajar, levando os respondentes 

à reflexão e promovendo falas repletas de significado. Esse é um contexto de grande 

vantagem para nosso estudo, dado que tais discussões revelam o discurso desses 

usuários a respeito de suas próprias identidades sociais como turistas. Tais tópicos e 

discursos serão analisados em profundidade na seção 5.3. 

 

5.3 A IDENTIDADE SOCIAL DA COMUNIDADE TRAVELLERSPOINT 

 

Devido à alta produção de conteúdo dos usuários ativos do Travellerspoint, 

concluímos que é possível avaliar suas falas e discursos a fim de se identificar a 

principal identidade social da comunidade como um todo (KOZINETS, 2015). Tais 

falas e discursos ocorrem em muitos momentos, destacando-se principalmente nos 

tópicos cujos assuntos são reflexivos e opinativos, mas podem ocorrer também em 

tópicos de compartilhamento de dicas e experiências de viagem. Ambos os contextos 

são apresentados nessa seção, por meio de excertos de postagens em que os 

usuários expressam suas percepções acerca de si mesmos, da comunidade e do ato 

de viajar. Ao final dos excertos é sinalizado o usuário autor da postagem, o tópico 

onde a postagem se encontra e o número correspondente à postagem dentro do 

tópico. 
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Nas ocasiões em que se torna pertinente tal discussão, os usuários revelam 

objetivamente que entendem o Travellerspoint como uma comunidade de viajantes 

independentes, ou apenas viajantes. Essa concepção nos remete à identidade social 

do novo turista, embora os usuários não utilizem esse termo por não ser um conceito 

comum a eles. Ainda assim, é possível identificar os princípios de valor apresentados 

no capítulo 3, a independência, a experiência e a autenticidade, presentes no discurso 

dos membros da comunidade, embora seja mais perceptível a importância da 

independência para a comunidade.  

Como proposto no capítulo 3, partimos do pressuposto de que o discurso do 

novo turista se dá essencialmente por meio da distinção do turista de massa. Levando 

isso em consideração, buscamos nas etapas do arquivamento e da observação 

participante ocasiões em que elementos desse discurso estivessem presentes para 

nossa análise e reflexão. Uma dessas ocasiões é o seguinte excerto, em que AndyF, 

um dos moderadores do fórum General Talk, distingue o conteúdo da postagem do 

OP do conteúdo de interesse dos outros usuários, classificando-os como pessoas que 

procuram um pacote de férias na praia e pessoas interessadas em viagens de 

aventura independentes, respectivamente: 

 
 
Eu acho que você pode ter confundido as pessoas postando esse 
tópico em “Round the world travel”. Parece que você está procurando 
por um pacote de férias na praia, enquanto a maior parte das pessoas 
no fórum estão interessadas em viagens de aventura independentes, 
então nós podemos não ser as melhores opções para aconselhá-lo. 
Como foi sugerido, procure um agente de viagens (AndyF, tradução 
nossa). 
 
 

A declaração de AndyF pretende caracterizar o universo da comunidade de 

maneira objetiva, afirmando que ela é composta por viajantes independentes. 

Entretanto, ao fazer isso, o usuário apresenta o conceito em contraposição às viagens 

de pacotes turísticos, sugerindo que as práticas são opostas. 

De maneira semelhante, outros episódios parecem salientar a qualidade dos 

membros da comunidade como viajantes, como na interação que se estabeleceu em 

um tópico aberto por fredfang, cujo título é Europe - tour or organise yourself?77. Na 

postagem de abertura, fredfang desenvolve seu interesse em fazer sua primeira 

 
77 Disponível em: https://www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=116035. 
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viagem à Europa, na qual o usuário deseja visitar Paris, Roma, Londres e algumas 

cidades da Alemanha e Espanha dentro de um período de quinze dias, e questiona 

os outros usuários sobre a conveniência e praticidade de uma excursão para o seu 

caso. Considerando as configurações apresentadas por fredfang e o fato deste ser 

sua primeira postagem no fórum, podemos identificar suas semelhanças com os 

interesses dos turistas de massa (BOYER, 2003; FRATUCCI, 2008; POON, 1994): 

fredfang não parece ser um viajante experiente, ao menos com relação ao 

planejamento de sua viagem. Além disso, o número de destinos a ser visitados dentro 

do espaço de quinze dias, bem como a popularidade dos mesmos, associa-se com o 

padrão de interesse dos turistas de massa, que desejam conhecer o máximo possível 

de destinos turísticos famosos durante sua viagem (BOYER, 2003). Portanto, por a 

comunidade ser composta por viajantes independentes, a maior parte das respostas 

a fredfang constituem-se de argumentos que visam desencorajá-lo não somente a 

fazer sua viagem com uma excursão, como também a visitar tantos destinos turísticos 

em um curto espaço de tempo: 

 
 
Você não menciona de onde você é (alguma informação no seu perfil 
realmente ajuda), mas sua proficiência em inglês me sugere que você 
não teria nenhum problema para organizar sua viagem você mesmo. 
A única coisa que eu diria é que você poderia dividir 15 dias apenas 
entre Paris e Londres e ainda assim deixar ambas as cidades sabendo 
que você não viu tudo que poderia (Andrew Mack, postagem 2, 
tradução nossa). 
 
 
Pessoalmente eu não gosto de excursões porque eu sempre me sinto 
como um prisioneiro do itinerário da excursão. E eu gosto de 
improvisar. Eu escolho uma região que eu desejo visitar. Faço minha 
pesquisa sobre ela. E aí eu escolho dia a dia o que eu desejo fazer. 
Se eu estou cansado, eu posso ter um dia mais tranquilo. Ou se eu 
estou mais ativo e pronto pra bater perna, eu posso ter um dia mais 
longo (littlesam1, postagem 3, tradução nossa). 
 
 
Se você está se prendendo somente a essas principais cidades, então 
você pode conhece-las perfeitamente bem independentemente sem 
precisar de uma excursão. Tudo que uma excursão acrescentaria 
(além de custo) é a companhia para conhecer a cidade, o que pode 
ser divertido, mas você ainda não mencionou com quem irá viajar. 
Excursões geralmente competem para incluir as atividades mais 
importantes em um itinerário apertado. Isso geralmente significa que 
eles são apressados e cansativos. 
Você está sendo muito ambicioso tentando ver Paris, Roma, Londres, 
Espanha e Alemanha em 15 dias. Depois do tempo gasto para se 
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locomover entre esses lugares você vai ter praticamente um dia em 
cada lugar. De onde você vem? Jetlag pode consumir seu tempo 
também. Eu tentaria dois ou três lugares nesse tempo, e se eles são 
cidades grandes e interessantes como essas ainda assim seria um 
pouco corrido para a maioria das pessoas (AndyF, postagem 4, 
tradução nossa). 
 
 
[...] Mesmo se você gastasse 15 dias conhecendo somente Londres, 
Paris e Roma, você ainda estaria somente arranhando a superfície de 
cada cidade. Então não tente amontoar tanto as coisas. [...] Lembre-
se também que visitar a capital não significa que você tenha realmente 
visitado o país. Roma não é a Itália, Paris não é a França e Londres 
certamente não representa a Inglaterra, quanto mais o Reino Unido. 
Então talvez pense nesses três mais uma cidade adicional em cada 
país [...] Certamente não é [difícil planejar uma viagem 
independentemente] (eu falo como uma mulher de meia-idade que 
quase sempre viaja sozinha) [...] (leics2, postagem 5, tradução nossa). 
 
 
Eu acho que é válido afirmar que a maioria dos usuários frequentes do 
Travellerspoint são entusiastas da viagem independente; somos uma 
amostra muito parcial. 
[...] 
Como todos já mencionaram, amontoar lugares demais dentro de 
quinze dias pode ser o seu maior erro – cinco dias em Londres, Paris 
e Roma casa ofereceria uma amostra de cada cidade, mas você 
somente estaria arranhando a superfície. Quinze dias para o Reino 
Unido somente (ou somente a França ou Itália) mal é suficiente para 
uma primeira visita (Borisborough, postagem 6, tradução nossa). 
 
 

Durante a discussão, PrettyFunPlaces defendeu seu gosto pessoal pela 

participação em excursões, afirmando que é possível ver e fazer mais coisas por meio 

de uma excursão do que de maneira independente. Provavelmente o usuário quis 

enfatizar a quantidade de atividades oferecidas por uma excursão, especialmente por 

esse tipo de viagem ser conhecido e reconhecido pelos outros usuários por oferecer 

itinerários apertados para que seja possível cobrir os principais atrativos de um 

destino. Entretanto, os outros usuários interpretaram a afirmação de PrettyFunPlaces 

em seus aspectos qualitativos, e contestaram seu posicionamento com profusão: 

 
 
[...] sugerir que excursões organizadas automaticamente “vêem e 
fazem mais” do que viajantes independentes é, francamente, ridículo. 
Eu quase sempre viajo independentemente, mas eu também já 
participei de algumas excursões em ônibus ou de outras formas (e já 
utilizei alguns pacotes de férias também). Então eu posso falar por 
experiência própria quando digo que essa afirmação está 
simplesmente incorreta: é fácil ver e fazer muito mais quando se viaja 



145 
 

 
 

independentemente do que quando se viaja com qualquer tipo de 
excursão organizada (leics2, postagem 16, tradução nossa). 
 
 

Sendo assim, podemos perceber pelos discursos desses usuários, e pela 

constatação de Borisborough que ao menos uma amostra considerável de membros 

da comunidade Travellerspoint desenvolve práticas turísticas semelhantes às do novo 

turista, identificando-se de maneira geral com a identidade social do viajante 

independente (BUHALIS, 2001; FIORELLO; BO, 2012; HYDE; LAWSON, 2003; 

MUNT, 1994; POON, 1994; VOASE, 2007). Entretanto, a percepção do conceito de 

viajante independente pode variar de acordo com o usuário, como demonstra a 

interação que ocorre no tópico Backpacking for older people78. O tópico foi aberto por 

Joshua Saunders, um usuário que busca por conselhos sobre viajar 

independentemente com sua esposa pela primeira vez, considerando que ambos não 

são mais pessoas jovens. Para se referir a esse estilo de viagem o OP utiliza o termo 

backpacking, fazendo referência aos mochileiros. Essa referência gerou uma 

discussão significativa entre outros usuários, que expuseram suas concepções e 

opiniões a respeito do que é mochilar. Para Andrew Mack, por exemplo, o termo 

mochilar parece ser sinônimo de viagem independente, pois este afirma: 

 
 
[...] 
Na minha opinião, o sudeste da Ásia é a área mais fácil para se viajar 
independentemente, então eu sempre a recomendei para ser a 
primeira experiência das pessoas, embora Europa/Estados Unidos 
(me disseram) também sejam fáceis, mas um pouco mais caros. 
Uma vez que você experiencie viajar dessa forma, você irá entender 
o que você precisa pesquisar para viajar para outros lugares (Andrew 

Mack, postagem 5, tradução nossa). 
 
 

Andrew Mack orienta o OP a buscar por uma região que considera mais fácil 

para viajantes independentes principiantes, embora o OP não tenha utilizado o termo 

viagem independente, e sim mochilar. A usuária jeanie99 parece concordar, afirmando 

que mochilar é o mesmo que viajar independentemente, não fazendo diferença se o 

viajante utiliza uma mochila ou uma mala de viagem: 

 

 
 
 

 
78 Disponível em: https://www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=115495. 
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[...] 

Você entende o que é mochilar? 
É você viajar independentemente, sem assistência, e planejar sua 
própria viagem incluindo tudo o que a envolve. 
Não importa se você utiliza uma mala ou uma mochila. 
[...] 
Para viajar independentemente, você precisa fazer uma pesquisa 
sobre o país bem antes de você viajar, descobrir todos os lugares que 
você gostaria de ver, verificar as previsões do tempo e os meios de 
transporte disponíveis. 
As pessoas são exatamente como nós em todos os países, elas só 
desejam encontrar seus caminhos na vida, ter uma família e um teto 
sobre suas cabeças, e em geral ter uma vida feliz. 
[...] (jeanie99, postagem 9, tradução nossa). 
 
 

Sendo assim, observamos que alguns usuários têm em mente a concepção 

que mochilar e viajar de maneira independente são a mesma coisa, contanto que 

compartilhem algumas práticas em comum, tais como o planejamento independente 

da viagem e a pesquisa prévia para a tomada de decisões (FIORELLO; BO, 2012). 

Essas práticas são as mesmas que identificamos como as tendências do novo turista, 

como sugerem Fiorello e Bo (2012) 

Já para greatgrandmaR, aproximar os conceitos de mochilar e viajar 

independentemente pode ser um problema, conforme afirma: 

 

Eu não tenho certeza sobre a definição de “mochilar”. Eu li a postagem 
que ressaltou uma definição de que mochilar é o mesmo que planejar 
toda a sua viagem de maneira independente. Essa definição não é a 
que eu pensaria a respeito desse termo. Para mim, mochilar é: 
a) Viajar com o mínimo de bagagem possível a ponto de ser leve o 
suficiente para ser facilmente transportado sem nenhuma ajuda 
b) Hospedar-se em lugares baratos como hostels, comer a comida 
local e se beneficiar de atrações gratuitas ou de baixo custo 
c) Utilizar os meios de transporte menos custosos, como ônibus 
locais. 
Então qualquer pessoa hospedando-se em hotéis caros, mesmo que 
estejam portando uma mochila nas costas, não está mochilando. Mas 
eu não acho que ter ajuda para fazer reservas desqualifica você como 
mochileiro. 
[...] 
Eu nunca tive uma mochila realmente (e provavelmente nunca terei), 
mas eu frequentemente viajei gastando pouco e com pouca bagagem. 
[...] 
Eu estive na África – fui à Tanzânia em junho de 2018, mas eu 
certamente NÃO mochilei, já que utilizei toda a ajuda que pude, tanto 
com o planejamento quanto com a sua execução (greatgrandmaR, 
postagem 19, tradução nossa). 
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A usuária greatgrandmaR é uma travel guru com uma expressiva participação 

nos fóruns da comunidade, e diferentemente da maior parte dos usuários, ela 

demonstra se beneficiar de mediadores de serviços de viagens, como agências de 

viagens e operadoras de turismo. Conforme afirma em outras passagens, 

greatgrandmaR possui interesses menos reflexivos e mais estéticos em suas viagens, 

não tendo muito interesse em interagir com os moradores, mas atraindo-se por 

arquitetura, fotografia e museus. 

É importante ressaltar a participação de usuários como greatgrandmaR nos 

fóruns para considerarmos a extensão da variedade de opiniões e experiências 

compartilhadas, embora via de regra todas encontrem lugar nos tópicos por meio de 

debates respeitosos, sejam eles breves ou intensos. Assim como greatgrandmaR, a 

maioria dos usuários ativos e alguns usuários esporádicos parecem ter opiniões bem 

pensadas e desenvolvidas, ou ao menos dedicam seu tempo para desenvolvê-las em 

resposta a discussões como a apresentada. Isso faz com que, em casos como esse, 

os debates permaneçam em aberto ou inconclusivos, mas dada a natureza da 

comunidade, podemos concluir que chegar a um consenso é menos importante do 

que gerar um espaço democrático de trocas de experiências e pontos de vista. Ainda 

assim, podemos observar dos excertos apresentados que, embora de formas 

distintas, a maioria dos usuários que se manifesta em assuntos relacionados à 

autodenominação se percebem como viajantes independentes, ao passo em que 

todos parecem compartilhar a prática de planejar suas viagens de maneira 

independente, ou ao menos coparticipativa junto aos prestadores de serviços 

turísticos. 

Ao desenvolvermos as etapas de arquivamento e observação participante, 

fomos gradativamente nos deparando com passagens esporádicas e até mesmo 

tópicos intencionalmente abertos para a discussão da relação de distinção entre o 

turista de massa e o viajante independente. Diferentemente, porém, do postulado por 

McWha et al. (2016), ao entrar diretamente nesse debate, os posicionamentos e 

opiniões da comunidade não são homogêneos, mas divergem ao passo que muitos 

membros parecem ser objetivamente contrários ao discurso de distinção, por 

considerarem uma atitude arrogante e preconceituosa em relação a outras formas de 

viajar diferentes das compartilhadas pela maioria dos membros da comunidade. 
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Um exemplo dessa reação ocorre no tópico Planning79, em que Old Man At 

inicia uma discussão sobre como os outros usuários administram suas viagens com 

relação ao planejamento das mesmas, ou seja, se eles planejam o roteiro ou se viajam 

de maneira improvisada. Nessa mesma primeira postagem, o OP afirma que 

praticamente não planeja suas viagens, ficando em dado destino até se entediar, e 

parte em busca de outro. Seu posicionamento sugere um alinhamento ao que pensa 

Hyde e Lawson (2003), que postulam que o viajante independente não realiza o 

planejamento prévio de suas viagens, o que pode ser utilizado como um elemento de 

distinção e superioridade ao viajante de massa. Por fim, essa ideia se manifesta no 

discurso do OP, que após algumas postagens em resposta ao tópico, afirma: 

 
 
Com relação a pesquisar [previamente sobre o destino a ser visitado], 
talvez haja uma diferença entre um turista e um viajante. Um turista 
viaja pelo destino, pelas vistas, como maximizar sua estada, se 
certificando de que ele está conseguindo extrair o máximo do destino. 
O viajante, pela definição da palavra viaja pela jornada, o destino 
sendo apenas uma pausa da viagem. Menos interessado nos lugares 
que fica, e mais nos intercâmbios com pessoas, nas emoções da 
experiência. Essas coisas não se planejam, e deixando-as em aberto 
para acontecer talvez somente aprimore a experiência (Old Man At, 
postagem 8, tradução nossa). 
 
 

A afirmação de Old Man At corrobora o fenômeno de distinção observado por 

Fiorello e Bo (2012), porém, conforme comentado, no caso dos membros do 

Travellerspoint as fronteiras que separam o turista do viajante parecem ser um pouco 

menos claras. Para a maior parte dos membros que engajam nesse debate, o discurso 

de distinção entre o viajante e o turista não é capaz de classificar uma realidade 

composta por diversas motivações e práticas turísticas, tornando-se apenas um 

subterfúgio moralizante para validar as práticas de certos sujeitos como mais corretas 

do que outras. Tal subterfúgio, portanto, é pouco tolerável no ambiente dos fóruns, 

como é expresso por ToonSarah: 

 
 
Me desculpe, mas eu estou realmente farta com todo esse argumento 
de “eu sou um viajante, você é apenas um turista”. Não somos todos 
ambos? E deveríamos ser tão críticos com as práticas de viagem do 
outro? Vamos apenas celebrar o fato de que todos nós gostamos de 
explorar o mundo, independentemente da forma como escolhemos 

 
79 Disponível em: https://www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=114255. 
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fazê-lo, e gostamos de compartilhar nossas experiências uns com os 
outros aqui. 
Eu costumo planejar com antecedência ao menos em parte porque, 
como Rosalie (greatgrandmaR), eu curto planejar quase tato quanto a 
viagem em si, mas eu não acho que o fato de planejar diminui a minha 
credibilidade de forma alguma. Nem que, se isso me faz uma “turista” 
segundo a sua definição em vez de uma “viajante” adequada, isso 
significa que eu não valorizo “intercâmbios com pessoas, e as 
emoções da experiência” – por que diabos eu não valorizaria??? 
(ToonSarah, postagem 13, tradução nossa). 
 
 

O discurso de ToonSarah é reverberado por outros comentários: 

 
 
“Todos os turistas são viajantes, mas nem todos os viajantes são 
turistas. Turismo se refere à atividade de viajar a um lugar a lazer.” 
Outro dicionário disse que turistas viajam por lazer e cultura. Há vários 
motivos para viajar, trabalho, saúde, família, lazer, educação, 
inquietação, curiosidade, etc. Ser um turista pode ocorrer ao longo de 
muitas dessas instâncias. Meu pai costumava viajar constantemente 
a trabalho, mas sempre que tinha um tempo livre, ele se tornava um 
turista porque ele era curioso a respeito dos lugares que visitava. 
Ambas são formas de ser válidas e nenhuma delas é melhor que o 
outro. O esnobismo é o que me incomoda. Nós somos o que somos e 
não deveria haver vergonha em se chamar de turista. É óbvio que ser 
um turista malcomportado é algo totalmente diferente . . . (Beausoleil, 
Planning, postagem 14, tradução nossa). 
 
 
Eu ouço com frequência que ser um turista se refere a (em sites como 
esse) algo desprezível. Apenas se você for um viajante você pode ser 
admirado. [...] Eu não consigo afirmar qual deles eu sou – eu sou uma 
turista ou não? A definição de um turista ser aquele que viaja por lazer 
e cultura não me diz muita coisa. Se eu viajo a trabalho, mas também 
vou a um museu depois do trabalho, eu sou um viajante durante o dia 
e um turista durante a noite? (greatgrandmaR, Planning, postagem 18, 
tradução nossa). 
 
 
Eu provavelmente sempre vou me considerar um turista. Embora eu 
não faça excursões e nem embarque em cruzeiros. Eu provavelmente 
nunca vou fazer uma viagem longa com um grupo de outros turistas. 
Mas eu viajo pra ver os destinos turísticos e lugares famosos. Eu amo 
visitar catedrais, museus, e cidades conhecidas. Me coloque em um 
trem entre um destino e outro e eu estou no céu. Eu inclusive já ouvi 
de um viajante elitista que enquanto eu não tivesse que adquirir um 
visto eu nunca poderia ser um viajante, o que me surpreendeu. Porém, 
eu sempre acho o debate do turista versus viajante divertido. E como 
outros já mencionaram acima [no tópico], eu acho que ele nunca vai 
ter fim (littlesam1, Traveller v Tourist (again!), postagem 6, tradução 
nossa). 
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Como podemos ver, a conhecida distinção entre viajantes e turistas não é bem 

aceita para boa parte da comunidade, que reage fortemente à menção do assunto. 

Por outro lado, é útil observar que cada postagem apresentada acima utiliza de 

diferentes argumentos para se posicionarem contra ou de maneira neutra perante o 

debate: Beausoleil baseia seu posicionamento na interpretação do que diz um 

dicionário a respeito do termo turismo e parece não ver necessidade em categorizar 

as pessoas dessa maneira; para greatgrandmaR, o debate parece simplista 

considerando as diferentes formas de se viajar, e torna-se inapto para explicar a 

realidade; já littlesam1 se autodenomina um turista apenas pelo fato de se interessar 

por lugares famosos, sugerindo que essa é a característica definidora de um turista 

na concepção do usuário. Os três exemplos utilizam fontes de informação e 

concepções diferentes para argumentar contra a distinção entre o turista e o viajante, 

mas os três convergem seu posicionamento em relação à relevância das 

nomenclaturas utilizadas. 

Uma das possíveis razões para que tal assunto seja malvisto e recebido com 

desapreço é o fato de que, segundo alguns usuários, esse é um antigo e ultrapassado 

debate no contexto virtual. Os usuários que isso afirmam são usuários ativos e 

aparentemente experientes em comunidades online de viagens: 

 
 
Dois ou três anos atrás, um antigo membro, OldPro, decidiu que ele 
mesmo definiria quem eram os viajantes (ele mesmo) e quem eram os 
turistas (o resto de nós), dizendo então a todos nós quão corretamente 
ele estava realizando suas viagens e quão errados estávamos nos 
nossos modos de viajar. Eu acho que ele foi excluído (bem, a sua 
conta, não ele! (Borisborough, Planning, postagem 24, tradução 
nossa). 
 
 
RINDO ALTO. Isso parece com mais uma versão do debate besta 
“viajante versus turista” que é discutido ETERNAMENTE em fóruns de 
viagem desde o surgimento dos fóruns. Eu juro. Se eu ganhasse uma 
moeda pra cada um desses debates que eu já presenciei (“Senhor, lá 
vamos nós de novo?!!”), eu estaria descaradamente comprando 
passagens de primeira classe em voos de longa distância, sem dúvida 
alguma (goodfish, Travel vs Vacation, postagem 7, tradução nossa). 
 
 
Eu me lembro de um cavalheiro muito agradável, interessante e bem 
viajado que teve que sair de uma comunidade da qual alguns de nós 
participou anteriormente porque seu estilo luxuoso de viajar era 
depreciado com frequência por alguns membros. O homem não era 
nenhum esnobe: ele simplesmente tinha os recursos para viajar por 
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hotéis de classe alta, jantar em restaurantes cinco estrelas, participar 
de algumas atividades caras, e ele gostava de fazer isso. Ele podia 
oferecer conselhos valiosos e privilegiados aos outros viajantes 
buscando pelo mesmo que ele – e esses caras ESTÃO por aí – então 
foi infeliz perder sua expertise em áreas que nem todos nós tínhamos. 
Comunidades são tão mais ricas quando há apoio para todos, 
independentemente do estilo, interesses, tempo, habilidades e conta 
bancária? (goodfish, Travel vs Vacation, comentário 20, tradução 
nossa). 
 
 
E eu me lembro de uma mulher da mesma comunidade que 
infelizmente sentiu a necessidade de esconder o fato de que ela havia 
visitado lugares em excursões guiadas porque alguns a criticaram e 
disseram que ela não estava “viajando de verdade” (ToonSarah, 
Travel vs Vacation, postagem 21, tradução nossa). 
 
 

As experiências relatadas nos comentários apresentados acima retratam uma 

relação direta entre o discurso de distinção do viajante e vexações públicas a outros 

membros das referidas comunidades que não preenchiam os supostos requisitos para 

ser um viajante. Embora os usuários relatem essas experiências de maneira crítica, 

tais episódios demonstram que há uma fração de viajantes na internet que de fato se 

apropriam de tal discurso para disseminar seus valores, tidos como moralmente 

superiores aos de outros (MOLZ, 2013). 

No caso da comunidade Travellerspoint, é possível identificar tais tipos de 

viajantes, e embora estes geralmente se expressem de maneira mais apropriada, são 

frequentemente repreendidos pelos outros usuários. Um caso de expressão 

moderada é o de AndyF, um dos moderadores do fórum General Talk, cuja percepção 

é a de que há, de fato, diferenças entre turistas e viajantes, embora estas não sejam 

motivo de vergonha ou humilhação: 

 
 
Eu acho que muitas pessoas locais não diferenciam turistas e 
viajantes. E Rosalie está correta – eu venho de um destino turístico, e 
a frase “malditos turistas” é murmurada com frequência entre [as 
pessoas] locais. 
Eu acho que a utilização original da palavra “turista” era para pessoas 
em uma excursão organizada. Eu particularmente utilizo a palavra 
para definir pessoas que utilizam “pacotes turísticos” de férias na 
praia, embora haja pouco turismo envolvido. A linguagem não 
acompanhou o surgimento da viagem independente. E sim, há um 
elemento de presunção ou esnobismo em [acharmos que] o que 
fazemos é mais significativo do que as hordas sentadas nas praias 
espanholas – eu compartilho dessa visão no que tange ao fato de que 
me juntar a elas seria meu pior pesadelo, mas eu não chego ao ponto 
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de me considerar um nobre viajante em uma missão significativa 
(AndyF, tradução nossa). 
 
 
Talvez se dissermos “viajante” como uma abreviação para “viajante 
independente” e “turista” como uma abreviação para “turista de 
massa”? 
De certa forma eu sou muito grato por tantas pessoas escolherem 
passar suas férias em alguns lugares de sol (com seus ovos, batatas 
fritas e cerveja), porque se todos eles tivessem o gosto pela viagem 
independente, os lugares que eu quero ir estariam lotados. 
Sim, eu acho que somos um pouco esnobes quanto a isso, mas eu 
acho que provavelmente é merecido. A brigada do sol está perdendo 
tanta coisa para se ver. Mas eu aceito que somos todos diferentes, e 
isso nos é permitido – eu não acho que eu passo no teste de ser 
extremamente interessado em interagir com a comunidade local em 
todos os lugares que eu vou, mas eu sou mais interessado em 
paisagens e arquitetura do que em gastronomia e cultura local (AndyF, 
tradução nossa). 
 
 

Para AndyF, fica clara a distinção entre o viajante e o turista ao passo em que 

o turista se restringe a destinos de sol e praia, limitando sua experiência no destino 

visitado quando há “tanta coisa para se ver”. O usuário reconhece o tom superior com 

o qual encara o conceito de turista e se diferencia do mesmo como um viajante, mas     

parece entender que tais diferenças fazem parte da humanidade e até mesmo 

agradece por elas, já que se beneficia diretamente dos destinos menos conhecidos. 

No entanto, há passagens mais intransigentes, em que os usuários pouco 

medem as palavras e a forma como expõem suas opiniões a respeito do turista de 

massa: 

 
 
[...] Eu acho que Veneza foi destruída pelo fato de que não sobrou 
cultura alguma para usufruir. Quando você vai a um lugar que é 
basicamente turístico, pouco local, você não está vendo nada de novo. 
Você já esteve em Cancun? Você esteve em Cancun, o destino 
americano em forma de ferradura, em contraposto à a cidade de 
Cancun? Esse é um mero exemplo do que eu quero dizer. Eu presumo 
que, quando você diz que Veneza é antiga, você quer dizer que ela é 
uma cidade gasta. Eu quero dizer que ela precisa dar uma pausa pra 
ser o que ela é de fato, e não o que os turistas acham que ela é. 
Dito isso, eu assumo o fato de que eu acredito que o turismo arruinou 
Veneza. Eu não digo “turismo, mas não eu”. Eu acho que esse é um 
caso triste. Partiu o meu coração voltar à cidade com um amigo, que 
NÃO era um viajante, mas queria um parceiro de viagem porque ele 
estava nervoso. As multidões eram uma coisa tão triste de se ver. 
[...] 
Eu não acho que sou motivado pela mesma mídia que a maioria dos 
vajantes. Na verdade, eu pesquiso exatamente para evitar lugares que 
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estão saturados. Meus amigos me chamam de um contrariador, e eu 
concordo porque é verdade. Eu não fico em uma fila para entrar em 
um clube, eu não vou a lugares que todos os outros dizem que já 
foram. Eu não tiro fotos de um ônibus de turismo. Eu não sigo uma 
pessoa segurando uma bandeira pro alto.... Ok, na minha última 
viagem eu usei o GPS do meu smartphone em vez de um mapa. Isso 
me machucou. Não significa que eu vou declarar que todos que não 
viajam como eu viajo são um bando de salsichas. Simplesmente não 
é o jeito que eu viajo (Piecar, Is travelling ethical?, postagem 32, 
tradução nossa). 
 
 
[Eu não entendo] Viajar em cruzeiros. 
Parece simplesmente uma miséria. 
Eu não quero pastar em comida o dia todo. 
Eu não quero ficar em uma fila com outros vinte mil passageiros por 
uma chance de nadar com um golfinho. 
Eu não quero ir a uma ilha que pertence ao cruzeiro e ser largada lá 
até que eles consigam a quantia necessária de dinheiro em souvenir. 
Eu não quero ficar rodeada de bêbados. 
Eu espero que ninguém leve isso para o lado pessoal, isso foi arbitrário 
pra caramba mas é como eu me sinto honestamente e eu vou ficar 
tranquila para o resto da minha vida viajando pela Europa por mim 
mesma e não com um cargueiro de milhares de pessoas (Sarahew88, 
What Is A Travel Style You Just Can't Wrap Your Head Around, 
postagem 157, tradução nossa). 
 
 

Postagens como essas são pouco toleradas pela maior parte dos usuários, que 

costumam iniciar um debate profuso a respeito da maneira desrespeitosa com a qual 

os turistas são tratados por apenas terem interesses diferentes dos viajantes 

independentes. Ainda assim, seja em situações de debate profuso, seja em um 

contexto mais cordial, é curioso observar como mesmo o discurso dos usuários pouco 

tolerantes ao debate de distinção entre viajantes e turistas pode tornar-se contraditório 

quando os usuários relatam suas próprias práticas turísticas. Alguns usuários que 

objetivamente se opõem ao discurso de distinção parecem, ainda assim, se alinhar ao 

arquétipo do viajante e desejar serem vistos dessa forma. Esse também foi um dilema 

presenciado por Lozanski (2010), que em sua pesquisa se deparou com o fato de 

seus respondentes não se categorizarem como dado tipo de turista ou viajante em 

detrimento de outros tipos, mas a maioria deles continuava a construir e a reproduzir 

idealizações do ato de viajar que se relacionam com as formas puristas da viagem 

alternativa. A história se repete: 

 
 

Assim como Sarah, eu fico um pouco cansada de toda essa coisa de 
Turista/Viajante. As opiniões divergentes me fazem rir. É óbvio que eu 



154 
 

 
 

gosto de ver os atrativos. Porém, eu não fico em filas. Eu amei Paris e 
a incrível Torre Eiffel. Desfrutamos de um piquenique completo com 
pães, queijos e vinho nos jardins com uma vista da Torre. Muito melhor 
do que eu ter que ficar em uma fila para vê-la. 
Mas meu marido e eu amamos sair do circuito turístico também e sim, 
nós amamos nos misturar com [as pessoas] locais. Nossa atividade 
favorita é encontrar um pub exótico, provar da cerveja local, observar 
as pessoas e iniciar uma conversa com alguém (aussirose, Planning, 
postagem 25, tradução nossa). 
 
 
[...] Eu confesso que eu mesma posso ser esnobe frente a pessoas 
que viajam mas não buscam nenhuma experiência diferente daquelas 
da sua cidade, como com relação a comida, por exemplo. Mas eu não 
julgaria alguém por escolher uma excursão em vez de viajar 
independentemente (como eu poderia se eu mesma viajei assim 
algumas vezes?!) Ou por escolher um cruzeiro como Rosalie gosta, 
mesmo que essa não seja minha opção preferida. Ou anda assim, 
voltando à questão original, qualquer um que viaja sem ter planejado 
nada e perde o que pra mim seria a diversão do planejamento [...] 
(ToonSarah, Planning, postagem 20, tradução nossa). 
 
 
Eu prefiro a viagem independente, não consigo imaginar uma 
excursão, tive que procurar [pelo termo] A/I pra saber o que significava 
(all inclusive80), e sempre encorajei as pessoas a dar uma chance à 
viagem independente. Porém, quando fica claro que uma pessoa 
planejou ir em uma excursão, eu não concluo que ela não é uma 
verdadeira viajante. Às vezes uma excursão é tudo que alguém 
precisa para dar a ela a coragem ou o interesse de tentar uma viagem 
por conta própria (Beausoleil, Travel vs Vacation, postagem 69, 
tradução nossa). 
 
 

Podemos observar nos excertos listados que o discurso de distinção entre o 

turista e o viajante permanece, onde o usuário, conscientemente ou não, posiciona 

ambos arquétipos em condições ao menos diferentes, quando não opostas. Para 

aussirose o discurso de distinção do viajante parece ser enfadonho, mas a usuária 

prontamente utiliza elementos que são característicos da identidade social do viajante, 

tais como a busca por algo diferente do circuito turístico e o interesse na vida local 

(POON, 1994; VOASE, 2007), para descrever seu estilo de viagem. Na fala de 

ToonSarah, é possível observar sua relutância com um certo tipo de viajante, que 

seriam as pessoas que viajam sem parecer se interessar pela autenticidade do local 

que está visitando, embora declare que não julga pessoas que façam um cruzeiro ou 

 
80 All inclusive é um termo na hotelaria que categoriza meios de hospedagem, geralmente hotéis de 
confinamento como resorts, em relação ao tipo de pensão oferecido. Em uma pensão all inclusive, 
todas as refeições do dia, bem como as bebidas, estão incluídas no valor da diária paga pelo hóspede. 
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uma excursão. Ainda assim, intercala as características típicas do arquétipo do turista 

de massa com a sua própria opinião sobre elas, o que sugere seu desejo em expor 

sua própria distinção do comportamento descrito. Já no comentário de Beausoleil, é 

revelado em suas primeiras palavras a sua preferência pela viagem independente, 

expondo alguns argumentos em favor desse estilo de viagem, e mesmo defendendo 

o direito de outras pessoas a optar por viajar em excursões, declara acreditar que esse 

possa ser apenas um meio para que as pessoas comecem a praticar a viagem 

independente. Sendo assim, mesmo respeitando outras opções, a usuária parece 

considerar a viagem independente como o estilo de viagem mais adequado e superior. 

Outros usuários têm a mesma postura: 

 
 
Eu não consigo entender alguém que acha que pegar sol é uma parte 
importante das férias e eu realmente não entendo porque eles 
simplesmente não compram o pacote de praia mais barato possível, 
em vez de gastar muito ou se esforçar muito pra viajar até um lugar 
onde eles vão simplesmente ficar na praia ou na piscina e não vão ver 
mais nada fora do resort. 
[...] 
Eu acrescentaria que eu entendo sim porque alguém iria à praia ou 
ficaria em um resort (incluindo All inclusive) nas férias quando eles 
estão com crianças em um período de férias de 2 semanas. 
Mas essa é praticamente a única forma em que isso pode fazer algum 
sentido pra mim (Andrew Mack, What Is A Travel Style You Just Can't 
Wrap Your Head Around, postagem 119, tradução nossa). 
 
 

Em seu comentário, Andrew Mack expõe sua opinião a respeito de viagens que 

se limitem a destinos de sol e praia, demonstrando sua compreensão em uma situação 

específica: pessoas que têm filhos pequenos e desejam relaxar um pouco. Para além 

disso, o usuário afirma não compreender o interesse nesse tipo de atividade, 

sugerindo que haja uma forma mais produtiva de se viajar; presumivelmente para 

destinos em que seja possível desfrutar de seus aspectos autênticos. 

 
 
Eu acho que isso possivelmente é a verdade sobre as pessoas aqui – 
que todo mundo quer acreditar que está em uma grande aventura, mas 
eu acho que a maioria de nós de fato ESTÁ. 
As pessoas que gastam seu tempo observando tudo do deck da 
piscina [em um cruzeiro] – que quase nunca saem do navio quando 
ele está atracado. O navio é o destino deles, e os portos são apenas 
lugares diferentes para ir à praia. Eu estive em um cruzeiro 
recentemente – 9 portos em 9 dias. Algumas pessoas saíam do navio 
todo dia e iam direto para a praia. Isso era tudo que eles viam e tudo 
o que eles faziam. Uma senhora gastou todo o seu tempo no cassino 
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quando não estávamos atracados. Alguns deles subiram no navio em 
Barcelona, velejaram pelo Atlântico, foram a nove lugares no Caribe, 
passaram pelo Canal do Panamá, e desceram em L.A. Eles 
provavelmente estiveram no navio por dois meses. E não viram quase 
nada. 
(Bob e eu descíamos do navio todos os dias e íamos documentar os 
cemitérios. Eu não sei se isso é viajar ou estar de férias – ou nenhum 
dos dois) (greatgrandmaR, Travel vs Vacation, postagem 52, tradução 
nossa). 
 
 

A postagem de greatgrandmaR possui um estilo semelhante: a usuária inicia 

seu argumento afirmando que os outros membros da comunidade online de fato estão 

em uma grande aventura, e logo em seguida, parece contrastar essa afirmação com 

a descrição de turistas que parecem não estar em uma grande aventura. Para a 

usuária, esses turistas se limitam a ir à praia em toda ocasião possível, ou a se entreter 

com atividades meramente lúdicas, como ir ao cassino. Embora  greatgrandmaR 

sugira ao final de sua postagem que não sabe se sua prática de documentar 

cemitérios é viajar ou estar de férias, a usuária parece estar ciente de que há uma 

diferença entre os outros passageiros do cruzeiro que se dedicam somente ao lazer e 

passageiros como ela, que se dedicam a atividades que envolvam elementos 

característicos do local visitado. 

 
 
Olá! Alguns meses atrás eu fiz uma postagem em meu blog sobre a 
mesma questão. Isso me chamou a atenção depois de ter ouvido 
alguém afirmar ser um viajante do mundo, depois de ter visitado um 
resort no Caribe por 3 dias. Isso honestamente me incomodou, porque 
eu respeito pra caramba os verdadeiros viajantes, mente aberta, que 
buscam aventura. Verdadeiros viajantes nunca se denominariam 
assim, porque sempre existe um lugar novo para descobrir (Meike 
Carter, Travel vs Vacation, comentário 47, tradução nossa). 
 
 

O comentário de Meike Carter salienta de maneira ainda mais precisa a 

distinção de um verdadeiro viajante, pois a usuária afirma que pessoas que pouco 

viajam e se denominam viajantes do mundo não representam quem de fato poderia 

obter essa qualificação. 

 
 
Pra mim a questão não foi comparar ou preterir uma escolha pela 
outra, minha objeção foi mais por alguém me dizer que não posso me 
chamar de viajante porque o que eu faço não se encaixa na sua 
definição do que viagem significa. Na perspectiva que você 
apresentou sua escolha é entre passar perrengue, que é o que você 
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chama de “viagem”, ou um luxo mimado e relaxante, que é o que você 
chama de “férias”. Não sobra espaço pra nada entre um e outro e você 
está claramente dizendo às pessoas que elas não podem se chamar 
de viajantes apenas porque elas não se encaixam nas regras que você 
estabeleceu (Teoni, Travel vs Vacation, postagem 89, tradução 
nossa). 
 
 

Por fim, Teoni, uma travel guru de grande participação nos fóruns, afirma não 

ter simpatizado com a definição de viajante sugerida no tópico porque ela não se 

encaixaria na mesma, transmitindo a ideia de que é assim como ela deseja ser 

identificada. 

Por meio desses diferentes exemplos elaborados por usuários de participação 

expressiva na comunidade, podemos concluir que há evidências para reconhecer a 

identidade social do novo turista como a identidade social mais saliente da 

comunidade Travellerspoint, já que a distinção do turista de massa é o elemento 

central para sua representação. Conforme apontam Barboza e Ayroza (2013), a 

identidade social não diz respeito às motivações e interesses dos indivíduos, mas sim 

como os indivíduos percebem um estereótipo coletivamente representado. Sendo 

assim, embora os membros da comunidade Travellerspoint possam ter diferentes 

gostos, interesses e estilos de viagens, uma parte significativa deles parece 

compartilhar da percepção de que a viagem independente dedicada ao 

desbravamento dos elementos autênticos e locais de um destino, envolvendo atrativos 

turísticos e atividades fora do circuito turístico, é uma prática mais valiosa do que o 

turismo de massa (SHEPERD, 2003). 

Dessa forma, observamos como os princípios de valor da independência, 

experiência e da autenticidade são centrais no interesse da comunidade 

Travellerspoint. A independência fica evidente nas afirmações dos próprios usuários 

a respeito da comunidade e nas práticas descritas pelos usuários, como a pesquisa e 

o planejamento das viagens; a experiência se revela no interesse demonstrado pelos 

usuários em aprofundar-se nos elementos locais dos destinos visitados e a busca pelo 

novo e pelo diferente, preterindo ocasiões semelhantes às encontradas em seu local 

de origem; e a autenticidade é vista na percepção dos usuários a respeito de atrativos 

e pontos turísticos como elementos adulterados de sua essência local, que podem ser 

usufruídos mas não devem ser tratados como uma experiência autêntica no destino 

visitado. Esses princípios são presentes em diversos excertos, como na ocasião em 
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que dois usuários aconselham um terceiro que tem interesse em conhecer a 

Colômbia: 

 
 
Você tem que saber que a Cartagena que a maioria dos turistas 
internacionais conhece é apenas um pequeno enclave murado 
próximo a uma grande e vibrante cidade de um milhão de pessoas. 
Essa área, que compreende as vizinhanças de El Centro, San Diego 
e Getsemani é lindo e possui uma ambientação interessante, mas é 
um quadrado compacto com turistas de cruzeiros e as empresas que 
atendem a eles. Dos três, eu concordo que Getsemani é o mais 
autêntico. Entretanto, você nunca vai ver a real Cartagena se você se 
mantiver confinado pelos muros. Minha recomendação caso você 
decida se aventurar fora disso é o Mercado de Bazurto na vizinhança 
chinesa. Esse é o maior e mais louco mercado que eu já vi na América 
Latina, e um ótimo jeito de experimentar a verdadeira Colômbia 
(zzlangerhans, Columbia -Cartagena and Providencia, postagem 6, 
tradução nossa). 
 
 
Eu concordo com zzlangerhans sobre o mercado. Eu não viajo para 
fazer compras. A Cartagena verdadeira e operante é uma coisa louca 
e caótica e é ótima para se experimentar. Não é o que eu chamaria de 
lindo, mas é divertido. Por outro lado, eu acho que tudo isso é a 
Colômbia verdadeira (com exceção das mulheres andando por lá com 
cestas de frutas na cabeça apenas para você tirar uma foto) [...] 
(Piecar, Columbia -Cartagena and Providencia, postagem 6, tradução 
nossa). 
 
 

Em suas postagens, Piecar e zzlangerhans enfatizam o valor em uma 

experiência fora dos bairros mais turistificados de Cartagena, capital do país. Para 

zzlangerhans, os bairros turísticos têm seus atrativos, mas um viajante provavelmente 

teria uma experiência limitada se se mantivesse “confinado” a eles. Por isso, sugere 

ao viajante visitar um local fora do circuito turístico, o Mercado Bazurto, uma feira 

composta pelos moradores para os moradores, proporcionando um contexto ideal 

para um viajante que deseja conhecer um pouco mais do cotidiano e da cultura local. 

É curioso notar como Piecar concorda com a sugestão, e acrescenta que o lugar não 

é bonito, uma característica geralmente por turistas; em vez disso, Piecar salienta que 

o mercado é divertido, destacando mais a experiência autêntica que a atividade pode 

proporcionar do que a experiência estética ou conveniente. Essa concepção pode não 

ser agradável para um turista de massa, mas para o novo turista, pode ser uma 

oportunidade de se gerar memórias inesquecíveis e diferenciadas da maior parte dos 

visitantes da região (FIORELLO; BO, 2012). 



159 
 

 
 

Em diversos tópicos, como How to find local experiences?81 e Architecture or 

"Culture" or Relaxing away from home82, os usuários expressam seus interesses 

formas de viajar a fim de experimentar o destino visitado da melhor forma possível: 

 
 
Você pode aprender muito sobre um lugar indo aos cemitérios. Isso 
porque ao pedir orientação sobre como chegar aos cemitérios 
desperta o interesse das pessoas e elas geralmente são muito 
prestativas e proativas sobre a região. Nós fazemos documentação de 
cemitérios, então nós tiramos fotos das lápides e as inserimos em uma 
base de dados. Isso me dá uma ideia das histórias da família local. E 
também nos tira do circuito turístico – embora nós façamos isso 
também) (greatgrandmaR, How to find local experiences?, postagem 
6, tradução nossa). 
 
 
Nós amamos aparecer nos supermercados locais. É algo realmente 
cotidiano para se fazer e nós curtimos comparar as 
marcas/preços/produtos/sabores, etc (road to roam, How to find local 
experiences?, postagem 7, tradução nossa). 
 
 
Eu amo ver e tirar fotos da arquitetura e da paisagem, mas eu também 
gosto de interagir com as pessoas e tentar entender a cultura. Eu 
sempre tento experimentar a vida local o quanto eu puder quando eu 
estou em um lugar novo porque isso enriquece a experiência e eu 
consigo extrair mais de uma viagem se eu entender mais sobre o 
destino. Para mim, viajar não tem a ver com relaxar; meus finais de 
semana em casa são para relaxar, então eu não sinto a necessidade 
de fazer isso quando estou fora também (bex76, Architecture or 
"Culture" or Relaxing away from home, postagem 6, tradução nossa). 
 
 
Nós gostamos de alugar uma casa em um local que serve como base 
e sair explorando, simplesmente. Às vezes nós ficamos por uma 
semana; às vezes [ficamos] por um mês e aí nós exploramos os 
arredores e vemos o que tem lá. [...] Eu faço uma lista de coisas que 
estão disponíveis [para se conhecer] e nós paramos no centro de 
informações turísticas do local para ver o que eles têm a oferecer, mas 
se encontrarmos alguém na lavanderia (restaurante/mercado) e eles 
nos falarem sobre algo nos arredores que eles amam, nós vamos até 
lá para ver o que é. É a liberdade de fazermos o que queremos 
(Beausoleil, What Is A Travel Style You Just Can't Wrap Your Head 
Around, postagem 11, tradução nossa). 
 
 
[...] se eu tiver uma chance de aprender sobre a vida no lugar que 
estou visitando eu certamente faço isso, mas eu estou menos 
interessada na cultura em si do que na realidade do cotidiano desse 
lugar. Eu acho que como um visitante é fácil ficar deslumbrado por 

 
81 Disponível em: https://www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=116352. 
82 Disponível em: https://www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=115219. 
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lentes cor-de-rosa quando estamos viajando então eu acho fascinante 
descobrir a história por trás do turismo (Teoni, Architecture or "Culture" 
or Relaxing away from home, postagem 10, tradução nossa). 
 
 

Como podemos ver, os usuários desenvolvem diversas atividades e métodos 

para otimizar a experiência de sua viagem, mas todos eles possuem mais relação com 

se aproximar e entender melhor o cotidiano as pessoas que vivem nos destinos 

turísticos do que com visitar os atrativos turísticos famosos, embora esse tipo de 

atividade também esteja presente em suas práticas. Por conta disso, visitar cemitérios 

e supermercados, alugar uma casa e se mudar temporariamente e conviver com a 

comunidade local passam a ser práticas que medeiam a aproximação entre o novo 

turista e uma experiência autêntica no destino (CARUANA; CRANE; FITCHETT, 

2008). 

Por fim, observamos também que os usuários buscam e estimulam os outros 

viajantes a saírem do circuito turístico e a visitarem atrativos óbvios para se aventurar 

por vizinhanças e atividades menos conhecidas, possivelmente para obterem uma 

experiência mais autêntica do destino (COCKBURN-WOOTTEN; FRIEND; 

MCINTOSH, 2006): 

 
 
[...] Os lugares e destinos menores podem ser muito mais 
interessantes e reveladores da história de um lugar e a formação de 
sua cultura. 
Se você somente visitar os pontos turísticos (os que são anunciados 
em hotéis, etc) então você pode pensar que você “fez” aquela 
cidade/país, quando tudo que você fez é ver os botões brilhantes que 
a autoridade turística do país quer que você veja (Andrew Mack, What 
Is A Travel Style You Just Can't Wrap Your Head Around, postagem 
124, tradução nossa). 
 
 
Se a sua última semana é em Viena, então você tem duas semanas 
para fazer outras coisas. A maioria das pessoas que visitam a Europa 
pela primeira vez tentam ver todos os “melhores” lugares em uma 
viagem. Você vai ver o interior de muitos trens e vai terminar com 
muitas fotos que parecem com as fotos de todas as outras pessoas, 
exceto que será você em frente à Torre Eiffel/Coliseu/Sagrada Família 
em vez deles. A não ser que você nunca espere voltar, isso é sempre 
um erro. 
Eu começaria focando em lugares que são próximos a Viena. Por 
grandes cidades, quero dizer Bratislava, Salzburgo, Budapeste, 
Praga, Munique. Em duas semanas você provavelmente poderia ver 
todas elas. Entretanto, existem incontáveis lugares incríveis dentro 
desse círculo que você provavelmente nunca ouviu falar, como Český 
Krumlov. Eu acho bobeira percorrer todo o caminho até Barcelona ou 
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Roma quando há tanto para se ver mais próximo. Alugue um carro se 
possível, para que você tenha liberdade de mobilidade e consiga 
visitar vilarejos menores com facilidade (zzlangerhans, Grad Trip - EU 
Help, postagem 4, tradução nossa). 
 
 
[...] OBS: Eu sou mulher e a primeira vez que saí do Reino Unido... eu 
viajava sozinha, não em uma excursão ou em um pacote de férias.... 
quando eu era um pouco mais velha que você. Daí em diante eu visitei 
mais de 35 países, quase sempre por conta própria e apenas uma ou 
duas vezes com uma excursão. Eu geralmente compro as passagens 
e reservo os hotéis por conta própria e utilizo o transporte público para 
conhecer as redondezas. Embora minha mente seja excelente em 
criar “e ses”, eu sigo meu próprio conselho sobre pesquisar e tomar 
precauções... e, até agora, eu não tive nenhuma experiência ruim em 
nenhum lugar que fui. É muito, muito mais fácil do que você pensa! 
(leics2, Want to be a European tour asst., but never been to Europe!, 
postagem 2, tradução nossa). 
 
 

Os excertos e discussões apresentados até o momento nos auxiliam a 

compreender como as práticas e interesses desenvolvidos pelos membros da 

comunidade Travellerspoint se relacionam aos princípios de valor buscados pelo novo 

turista: a independência, a experiência e a autenticidade. Partindo dessa análise e 

baseados na literatura sobre consumo e identidade (HIRSCHMAN, 1986; 

HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982), propusemos que esses princípios de valor são 

captados pelo mercado e são mediados por seus discursos, conforme apresentado 

nos capítulos 2 e 3. Portanto, na seção 5.4, dedicamo-nos a analisar a percepção da 

comunidade Travellerspoint a respeito da proposta dos meios de hospedagem P2P, 

tendo como pressuposto de que esses buscam comunicar os princípios de valor do 

novo turista para seu consumo (SILVA, 2018). 

 

5.4 OS MEIOS DE HOSPEDAGEM P2P E A COMUNIDADE TRAVELLERSPOINT 

 

Para identificarmos a relação entre a comunidade Travellerspoint e os meios 

de hospedagem P2P, elaboramos a estratégia de buscar por dados que digam 

respeito à relação entre a comunidade Travellerspoint e os meios de hospedagem em 

geral. Entretanto, à medida que progredimos em nossa etapa de arquivamento e 

observação participante, observamos que assuntos relacionados a meios de 

hospedagem não são frequentes nos fóruns da comunidade. Embora alguns tópicos 

surjam com o tema, a maior parte deles apenas apresenta uma postagem que 
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menciona algum meio de hospedagem. Quando isso ocorre, a postagem se refere aos 

aspectos utilitários da hospedagem em questão, tais como localização, limpeza, 

custo-benefício financeiro, dentre outros atributos que remetem à funcionalidade da 

hospedagem. Um exemplo dessa ocorrência pode ser observado na interação 

ocorrida no tópico Travelling to Mexico City with the family83: 

 
 

[...] Eu já reservei o hotel com antecedência, já que é um pouco difícil 
de encontrar suítes inteiras por esse valor (500 dólares por semana) 
[...] 
Eu adoraria ouvir suas opiniões, se algum de vocês conhece uma 
opção mais barata ou melhor, eu seria grato, embora eu tenha em 
mente que estamos procurando por uma experiência mais local, e não 
tanto um hotel padrão internacional [...] (desert_wombat, Travelling to 
Mexico City with the Family, postagem 1, tradução nossa). 
 
 
[...] Com relação à hospedagem, nós ficamos cerca de cinco semanas 
naquela época e gastamos cerca de 15 dólares por noite em um quarto 
duplo. O hotel é certamente um lugar local (não é desonesto de forma 
alguma) mas é limpo, central, silencioso e seguro. Muitas pessoas 
ficam surpresas sobre quão econômicos os hotéis podem ser no 
México e na Cidade do México, e isso incluindo TV a cabo, wi-fi e tudo 
aquilo. Com 280 pesos por noite você consegue dois quartos e ainda 
se manter abaixo do orçamento! [...] (road to roam, Travelling to 
Mexico City with the Family, postagem 2, tradução nossa).  
 
 

Embora desert_wombat tenha mencionado que não deseja hospedar-se em um 

hotel padrão e sim em um hotel que expresse a identidade da cultura local, road to 

roam estabelece seu argumento sobre o custo-benefício da hotelaria no destino em 

questão. Esses foram as duas únicas postagens nesse tópico, um fato que se repete 

em muitos outros tópicos em que são mencionados os meios de hospedagem, 

inclusive a hospedagem P2P, como pode ser visto nos excertos: 

 
 

[...] quando eu estava procurando sobre como poupar dinheiro em 
meios de hospedagem, me deparei com o “couchsurfing”. O que vocês 
acham dele? (hollykairn, the uk in a month, postagem 1, tradução 
nossa). 
 
 
A maior ajuda que meu smartphone tem me dado é com mapas, os 
aplicativos da Booking.com e do Airbnb, aplicativos de companhias 
aéreas... (TravelGeekery, travelling with a smartphone, postagem 4, 
tradução nossa). 

 
83 Disponível em: https://www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=114593. 
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O aplicativo do Airbnb é um aplicativo favorito que eu utilizo. Ele me 
permite procurar por hospedagem econômica que muitas vezes 
oferecerão um preço muito melhor do que hotéis locais 
(TourForACause, Best apps for traveling, postagem 51, tradução 
nossa). 
 
 

Nos casos mencionados, a hospedagem P2P é citada somente por ser útil aos 

usuários, mas não há mais dados que possam nos conferir informações a respeito de 

como eles percebem a hospedagem P2P como uma proposta que dialoga com a 

constelação de consumo do novo turista. Por esse lado, Kozinets (2015) afirma que, 

quando em campo, podemos nos deparar com contextos e aspectos diferentes dos 

quais esperávamos encontrar, e isso inclui não encontrar as informações que 

buscamos. A ausência da informação esperada pelo pesquisador, porém, torna-se um 

dado a ser interpretado, pois o silêncio tem o seu significado e a sua mensagem. 

Sendo assim, analisando a pouca discussão a respeito de meios de hospedagem em 

geral e também da hospedagem P2P, interpretamos que esse pode não ser um 

assunto de relevância no contexto das discussões que interessam a comunidade, que 

se dedica mais a dicas e conselhos sobre roteiros, e tópicos relacionados a viagens 

de maneira geral. Isso não significa que meios de hospedagem não sejam importantes 

para os usuários, mas que talvez representem apenas estabelecimentos necessários 

a uma viagem, sendo mais considerados por seus atributos utilitários do que por seus 

atributos simbólicos. 

Por outro lado, certas ocasiões nos despertaram para a percepção de que 

alguns usuários pensam que os meios de hospedagem podem desempenhar um 

papel social significativo: 

 
 
E também, com os resorts all inclusive, pouco dinheiro vai para a 
comunidade local. Se você ficar em uma guesthouse [de gestão] 
familiar e pequena não somente [as pessoas] locais vão se beneficiar 
disso mas você também vai conseguir ver mais do destino você 
mesmo, em vez de ficar em uma bolha all inclusive em que você 
poderia estar em qualquer outro lugar do mundo (bex76, All inclusive 
villa complex, postagem 3, tradução nossa). 
 
 
Eu não sei se [resorts] all inclusive são do nosso interesse ou não – 
nós nunca fomos a um. Nós somente tiramos férias longas e 
aventureiras, e nós geralmente ficamos na casa das pessoas por meio 
do Airbnb para que possamos conhecer [as pessoas] locais. Essa é a 
primeira vez que minha esposa pediu por férias “relaxantes”, então é 
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para isso que serve a ajuda... Muito obrigado! (BlueSummerSkies, 
Help me find chips, salsa, and pina coladas., postagem 3, tradução 
nossa). 
 
 
[...] Eu vou ficar em hostels algumas vezes, mas vou usar 
principalmente o couchsurfing já que eu acho que vai ser uma formal 
legal de conhecer pessoas, conhecer lugares não-turísticos e também 
uma ótima forma de poupar dinheiro [...] (Dannii, USA June 19th - Aug 
15th, postagem 1, tradução nossa). 
 
 
Como um jovem de 19 anos que nunca mochilou antes, mas planejas 
fazer isso em um futuro muito próximo, eu tenho algumas perguntas 
para, espero eu, extrair o máximo das minhas experiências. [...] 
Qual a melhor forma de interagir [as pessoas] locais? Eu planejo 
contatar as pessoas por meio do Couchsurfing e talvez ver se alguém 
gostaria de me levar para conhecer os arredores ou ao menos me dar 
alguma ideia do lugar que eles vivem e o que fazer e o que comer 
(InvalidUsername, General advice on culture and food, postagem 1, 
tradução nossa). 
 
 

Esses excertos foram particularmente significativos para nossa pesquisa, pois 

foram praticamente os únicos, com exceção de um tópico que é apresentado mais 

adiante nessa seção, que encontramos durante as etapas de arquivamento e 

observação participante que demonstram mais claramente a percepção de uma 

dimensão social nos meios de hospedagem por alguns usuários. 

O primeiro excerto difere dos demais, pois trata da dimensão social dos meios 

de hospedagem de uma perspectiva da sustentabilidade social, ou seja, a importância 

que certos meios de hospedagem desempenham para as comunidades nas quais eles 

estão inseridos. Considerando isso, bex76 afirma que hotéis de confinamento como 

resorts all inclusive não agregam valor econômico à comunidade local, já que o 

hóspede não transita nos espaços fora do estabelecimento, e consequentemente não 

contribui para o giro da economia local. Essa é uma reflexão válida e apoiada pela 

literatura acadêmica (BOYER, 2003), considerando que muitos resorts estão 

localizados em áreas de comunidades autóctones que sofrem as consequências 

negativas desse tipo de estabelecimento, como poluição, exploração da mão-de-obra 

local e restrição dos moradores à circulação em determinadas áreas. Sendo assim, 

bex76 demonstra uma consciência social reflexiva e abrangente da realidade de uma 

região turística como um todo. Como contraponto ao resort, a usuária sugere uma 

guesthouse gerenciada por uma família, por meio da qual o visitante pode fornecer 

uma contribuição para o desenvolvimento econômico da comunidade local, e não 
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somente usufruir dos seus recursos com pouco a oferecer em retorno. Além disso, a 

usuária salienta que dessa forma o viajante tem mais chances de conhecer melhor o 

destino visitado do que hospedando-se em um hotel de confinamento, o que nos 

remete ao princípio de valor da experiência e da autenticidade nas práticas turísticas 

(BUTCHER, 2003). 

Os outros três excertos apresentados, retirados das postagens de 

BlueSummerSkies, Dannii e InvalidUsername, respectivamente, referem-se 

diretamente aos meios de hospedagem P2P, sendo o primeiro referente ao Airbnb, e 

os outros dois, ao Couchsurfing. Em sua postagem, BlueSummerSkies parece 

expressar algumas das características do novo turista, afirmando que seu estilo de 

viagem costuma ser longo e aventureiro, em contraponto às férias relaxantes pelas 

quais sua esposa pediu pela primeira vez (TSAUR; YEN; CHEN, 2010). Além disso, o 

usuário sugere que tem interesse em conhecer as pessoas locais, e afirma utilizar o 

Airbnb como uma das formas de exercer esse contato. Essa afirmativa é uma 

evidência de que o Airbnb pode ser bem-sucedido em comunicar os princípios de valor 

do novo turista para alguns usuários da comunidade Travellerspoint. O mesmo ocorre 

com o Couchsurfing no comentário de Dannii, que afirma que a hospedagem P2P é 

uma boa forma de se conhecer novas pessoas e lugares não-turísticos, interesses 

característicos da tendência do novo turismo (FIORELLO; BO, 2012), não deixando 

de ressaltar que esse tipo de acomodação oferece benefícios econômicos para o 

viajante. Já no caso da postagem de InvalidUsername, fica claro o seu interesse em 

ter contato com a comunidade local ao solicitar por dicas de como interagir com os 

moradores. O usuário apresenta sua ideia de utilizar o Couchsurfing para esse fim, 

demonstrando sua expectativa em conhecer os arredores e a culinária do destino 

visitado por meio de um morador local. Associando sua fala à declaração de que não 

mochilou anteriormente, podemos inferir que, embora o usuário nunca tenha utilizado 

o Couchsurfing, ele espera que a hospedagem P2P possa aprimorar sua experiência 

na comunidade local. Essa expectativa é construída com base em seu imaginário a 

respeito do que é mochilar e de como o Couchsurfing está associado a essa prática 

(LOZANSKI, 2010), imaginário esse que pode ser constituído de relatos de pessoas 

próximas e de outras fontes de informação, como os meios de comunicação e o 

discurso da própria hospedagem P2P (ESCALAS; BETTMAN, 2005). Portanto, esse 

comentário torna-se mais uma evidência de que a hospedagem P2P pode ser eficiente 

em comunicar os seus princípios de valor ao novo turista. 
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Embora sejam poucas as postagens que mencionam meios de hospedagem 

P2P, é possível observar pelos excertos apresentados e outros menos elaborados 

que há usuários frequentes ou possíveis usuários futuros desse tipo de hospedagem. 

Ainda assim, a maior parte das menções aos meios de hospedagem P2P não geram 

nenhum tipo de interação ou discussão que envolva tal assunto. 

Entretanto, há dois tópicos cujo assunto principal discutido são meios de 

hospedagem P2P: Vegas Airbnb vs Hotels84, que trata especificamente do Airbnb, e 

Be hosted in Europe85, que trata de exemplares da hospedagem P2P em geral. No 

primeiro tópico, o usuário Slayerx busca o conselho da comunidade a respeito de 

utilizar o Airbnb em sua viagem a Las Vegas, considerando que serão oito pessoas a 

se hospedarem. Como já previsto na literatura (BRANCO, 2019), o Airbnb pode ser 

particularmente útil para grupos, já que todos podem ficar próximos em uma mesma 

acomodação e o custo por pessoa é significativamente mais baixo do que em hotéis. 

Pelo seu comentário, o usuário parece estar ciente desses benefícios e interessado 

neles, informando que não se incomoda de se hospedar longe do centro turístico da 

cidade, presumivelmente porque a inconveniência seria atenuada pela vantagem da 

economia financeira. Essa percepção é ratificada por road to roam em seu comentário: 

 
 
Você não se incomoda de ficar fora do centro? Há vários hotéis fora 
do centro, também. 
Várias pessoas se hospedando e indo/voltando? Talvez um Airbnb 
faça mais sentido, realmente. Muito provavelmente vai oferecer um 
custo-benefício melhor, como você sabe [...] (road to roam, Vegas 
Airbnb vs Hotels, postagem 2, tradução nossa). 
 
 

Embora road to roam reconheça que hospedar-se em um Airbnb possa ser 

mais barato para o grupo, o usuário não deixa de mencionar que também há hotéis 

fora do centro turístico de Las Vegas, provavelmente sugerindo que eles também 

sejam opções com o um bom custo-benefício. Ainda assim, road to roam limita-se a 

concordar com Slayerx em relação ao valor do Airbnb para grupos, não estendendo 

suas considerações a respeito. Entretanto, a reação dos outros usuários é menos 

amistosa para com a hospedagem P2P: 

 
 

 
84 Disponível em: https://www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=115411. 
85 Disponível em: https://www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=116125. 
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[...] No mundo dos negócios, o Airbnb é controverso. Há algumas 
preocupações que você não tem quando está em um hotel. Quem teve 
a chave daquele quarto por último? Será que eles ainda têm uma 
cópia? Se algo está faltando ou foi quebrado, você pode ser 
responsabilizado por isso, mesmo se estivesse desse jeito bem antes 
de você chegar. Eu envio um bom número de pessoas a Las Vegas a 
trabalho todos os anos. Alguns anos eu utilizo 20 quartos somente em 
Las Vegas. Só porque você economiza nos quartos, você deve 
considerar o custo do transporte às atrações depois que você chegar. 
Se você não estiver perto do centro, você vai ter que utilizar um taxi. 
Isso pode aumentar muito os custos. Muitas vezes a diferença que 
você economizou na hospedagem vai aparecer aí rapidamente 
(Dymphna, Vegas Airbnb vs Hotels, postagem 3, tradução nossa). 
 
 
Las Vegas aprovou uma lei Dezembro passado impondo algumas 
restrições em alugueis de temporada (estar anunciado no Airbnb não 
faz de um aluguel algo legal), aqui está um excerto que eu encontrei 
online [...]: 
A cidade de Las Vegas é a única municipalidade no sul de Nevada que 
permite alugueis de temporada como o Airbnb. 
Agora eles apertaram as restrições ainda mais. 
Uma portaria foi aprovada semana passada irá limitar como as casas 
podem ser alugadas por temporada. 
Ela exige que os proprietários pernoitem nas propriedades enquanto 
elas estão alugadas. Em outras palavras, novos alugueis por 
temporada não irão incluir acomodações inteiras, apenas quartos em 
uma casa onde o proprietário está pernoitando também (55vineyard, 
Vegas Airbnb vs Hotels, postagem 7, tradução nossa). 
 
 
Os alugueis do Airbnb também têm uma outra preocupação – invasão 
de privacidade! 
https://www.cbsnews.com/news/airbnb-guests-find-hidden-cameras/ 
https://www.activistpost.com/2019/01/airbnb-patrons-are-finding-
more-and-more-cameras-in-their-rooms-heres-how-to-check-for-
cameras.html 
A escolha é sua (karazyal, Vegas Airbnb vs Hotels, postagem 8, 
tradução nossa). 
 
 

Como podemos ver, Dymphna, 55vineyard e karazyal basearam suas 

postagens em elementos controversos que circundam o Airbnb, trazendo ao tópico 

questões como a segurança da hospedagem, a falta ou invasão de privacidade e os 

riscos que trazem o serviço informal de acomodação. Dymphna, que parece trabalhar 

com turismo emissivo ou alguma atividade relacionada, inicia sua postagem 

mencionando inconvenientes da hospedagem pelo Airbnb, sugerindo que os anfitriões 

e o próprio Airbnb podem não possuir o devido controle do fluxo de utilização das 

acomodações. De fato, estudos demonstram que uma porcentagem significativa de 

usuários de hotéis se sente mais seguro em permanecer utilizando os serviços do 

https://www.cbsnews.com/news/airbnb-guests-find-hidden-cameras/
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mercado tradicional, e tem mais restrições ao considerar utilizar a hospedagem P2P 

em um futuro próximo (BRANCO, 2019). Esse dado, somado ao contexto da 

postagem de Dymphna, sugere que ela pode ser uma desses usuários que não vêem 

necessidade em considerar utilizar o Airbnb frente à opção de um hotel. O 

encerramento de sua postagem reitera tal conclusão, pois o único argumento que 

restou em favor do Airbnb, o custo-benefício, é questionado quando a usuária sugere 

que os custos de transporte necessários à visitação ao centro turístico do destino 

podem ser tão altos a ponto de diminuir o custo-benefício de se hospedar pelo Airbnb. 

Sendo assim, da perspectiva de Dymphna, os riscos e concessões vinculados ao 

Airbnb parecem fazer não valer a pena hospedar-se por meio da plataforma. 

55vineyard, por sua vez, traz ao tópico questões relacionadas à 

regulamentação da atividade de aluguel para temporada, como o Airbnb e outras 

hospedagens P2P são encaradas da perspectiva jurídica e tributária (GUTTENTAG, 

2019). A regulamentação é uma das controvérsias mais difundidas em relação ao 

Airbnb (BRANCO, 2019; HAJIBABA; DOLNICAR, 2018), pois a hospedagem P2P 

representa um desafio complexo para as autoridades locais: é necessário administrar 

o desenvolvimento da atividade de forma sustentável e benéfica para todos os 

agentes sociais envolvidos, sendo eles a comunidade local, o mercado, o turista, o 

trabalhador e o governo (BRANCO, 2018). Como exemplo, o usuário cita a portaria 

sancionada no destino em questão, que proibiu o aluguel de espaços inteiros por meio 

da plataforma. O usuário não faz mais comentário algum a respeito dessa informação, 

com exceção de frisar, no começo de sua postagem, que ter uma propriedade 

anunciada na plataforma do Airbnb não faz dessa atividade algo legal. Por isso, 

podemos interpretar a objetividade de sua postagem como a intenção em dizer que 

tal restrição, na perspectiva do usuário, pode ser um impedimento definitivo por si só 

aos planos de Slayerx. 

A estrutura é semelhante na postagem de karazyal, pois o usuário parece 

acreditar que dois links de reportagens que retratam casos de câmeras escondidas 

em acomodações do Airbnb possam ser mais persuasivos do que suas próprias 

palavras. A curta postagem possui somente duas frases escritas pelo usuário, a 

segunda sendo a frase que encerra seu comentário: após apresentar suas evidências 

por meio das reportagens, karazyal afirma, em tom de advertência, que “a escolha é 

sua”. 
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A forma como o tema Airbnb foi discutido por Dymphna, 55vineyard e karazyal, 

que citam somente os elementos controversos do Airbnb a ponto de potencialmente 

desencorajar Slayerx a utilizá-lo como meio de hospedagem, demonstra que os 

usuários percebem a plataforma de uma perspectiva utilitária, ou seja, em seus 

aspectos objetivos, tais como segurança, localização, limpeza, dentre outros. A 

dimensão social não é mencionada pelos usuários em suas postagens e, 

considerando os argumentos utilizados, podemos concluir que ela sequer poderia ser 

atraente para eles. Isso quer dizer que, mesmo se o Airbnb fosse eficiente em 

comunicar sua dimensão social e seus princípios de valor a esses usuários, a 

perspectiva utilitária a partir da qual eles percebem o meio de hospedagem somada 

aos argumentos e acontecimentos desfavoráveis citados, não permite que eles 

percebam o Airbnb como um meio de hospedagem a ser considerado para uma 

viagem. 

O segundo tópico que discute meios de hospedagem P2P, por outro lado, parte 

da dimensão social da hospedagem P2P. Em Be hosted in Europe, a OP maesawyer 

busca pelo conselho da comunidade para discernir dentre as diversas propostas de 

hospedagem P2P: 

 
 
Olá pessoal, eu planejo viajar sozinha para a Europa no próximo ano. 
Eu ainda não sei que países devo visitar, mas eu sei que quero fazer 
uma parada na França! De qualquer forma, eu prefiro ficar com [as 
pessoas] locais do que reservar um hotel. Há várias plataformas de 
homesharing (Airbnb, Couchsurfing, Hospitality Club, La Voyageuse, 
Be Welcome) e eu não sei qual é a melhor. Algum conselho?? 
(maesawyer, postagem 1, tradução nossa). 
 
 

Diferentemente de Slayerx no primeiro tópico, que baseia sua postagem de 

abertura em um aspecto utilitário do Airbnb, o custo-benefício financeiro, maesawyer 

deseja saber da comunidade as suas percepções acerca da melhor hospedagem P2P 

para alguém que deseja contato com a comunidade local. Por isso, é válido ressaltar 

que esse tópico se apresenta como a ocasião ideal para realizarmos a observação da 

interação entre os usuários, já que o assunto está mais diretamente relacionado com 

nosso objeto de pesquisa do que qualquer outro tópico encontrado nos fóruns. 
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Além das plataformas de hospedagem P2P mais conhecidas, Airbnb e 

Couchsurfing, a usuária cita outras três: Hospitality Club86, La Voyageuse87 e Be 

Welcome88. A primeira é uma rede social semelhante ao Couchsurfing, em que o 

objetivo é gerar conexões entre viajantes do mundo todo e proporcionar hospedagens 

gratuitas, enfatizando o contato com as pessoas locais e o intercâmbio cultural. 

Atualmente essa plataforma está parcialmente operante dada à sua natureza open 

source89, estando em um lento processo de construção desde o início de 201990. La 

Voyageuse é uma plataforma de origem francesa que reúne mulheres que viajam 

independentemente para compartilhar experiências de viagem e para oferecer 

hospedagem gratuita pela França e alguns outros lugares do mundo, cobrando uma 

anuidade de € 119 pela filiação à rede. Por fim, Be Welcome é uma proposta 

semelhante ao Hospitality Club, sendo igualmente gratuito e open source, com cerca 

de 120.000 usuários pelo mundo. 

Embora maesawyer mencione três plataformas menos conhecidas, a resposta 

recebida de road to roam contém apresenta algumas informações e impressões sobre 

elas, o que sugere que o usuário também as conhece: 

 
 
A diferença óbvia (para mim) entre as opções que você mencionou é 
que alguns são gratuitos [...] e outros exigem que você pague pela 
hospedagem ou para utilizar o serviço deles, ou ambos. Isso faz com 
quem um seja melhor que o outro? Hospedagem gratuita pode ser 
bom, por outro lado... 
[...] 
Algumas das opções que você mencionou somente cobram para 
verificação de antecedentes. Alguns não oferecem verificação de 
antecedentes nenhuma, e confiam nas avaliações entre os membros 
(como Be Welcome, que também é open source, estranhamente – 
mais uma coisa para se considerar). Para algumas mulheres, La 
Voyageuse pode realmente ser interessante. 
Já que você está considerando pagar pela hospedagem (você citou o 
Airbnb), considere bed and breakfasts. 
[...] 
A maioria é bem básica, em bairros fora do circuito turístico e operados 
por pessoas que podem ser uma ótima fonte de informação e fornecer 

 
86 Disponível em: http://www.hospitalityclub.org/. 
87 Disponível em: https://www.la-voyageuse.com/. 
88 Disponível em: https://www.bewelcome.org/. 
89 Open source é o termo utilizado para designar softwares e websites que possuem seu código aberto 
para que outras pessoas, além dos fundadores, possam programar o site. Assim, programadores de 
diversas partes do mundo pode colaborar com a construção e o aprimoramento de uma ferramenta 
online. 
90 Disponível em: 
https://github.com/hospitalityclub?fbclid=IwAR09PR1VQceFFE3IH6JazSkAL4ReM3875qgCSTZtixEH
HPwlCBWBgD8ZGX0. 
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a experiência e o conhecimento do local que parece que você está 
procurando. 
[...] (road to roam, postagem 2, tradução nossa). 
 

Para road to roam, quatro das cinco opções são praticamente as mesmas, 

considerando que oferecem hospedagem gratuita, mesmo que no caso de La 

Voyageuse seja cobrada uma anuidade. Entretanto, ao se referir ao Airbnb, a única 

opção que cobra pela hospedagem, o usuário imediatamente sugere que maesawyer 

procure por bed and breakfasts, sem emitir qualquer opinião a respeito da 

hospedagem P2P. O usuário prossegue, dissertando sobre bed and breakfasts, e 

conclui seu comentário recomendando a utilização desse meio de hospedagem 

alternativo por ele possivelmente oferecer o tipo de experiência que a OP estava 

buscando. Dada a construção da postagem de road to roam, podemos concluir que, 

na perspectiva do usuário, bed and breakfasts são uma melhor opção do que o Airbnb, 

embora ele não esclareça em seu comentário quais seriam as desvantagens da 

hospedagem P2P. 

O tópico é respondido por outros dois usuários, cujas opiniões a respeito das 

plataformas mencionadas parecem não ser muito diferentes das de road to roam: 

 
 
Se você quer ficar com [as pessoas] locais, então – couchsurfing, 
airbnb são apenas uma plataforma de aluguel de apartamentos 
(dfortunsan, postagem 3, tradução nossa). 
 
 
Eu não conheço quase nenhum deles, mas nós alugamos um Airbnb 
uma vez e o proprietário vivia em uma parte completamente diferente 
do país. Se você quer conhecer pessoas, tente bed and breakfasts dos 
locais ou até mesmo considere pequenos hotéis de gestão familiar. 
Na França nós usamos Gites de France que são alugueis para 
temporada e nos tornamos amigos de vários proprietários ao longo 
dos anos. Essas [propriedades] tendem a ser rurais e os proprietários 
são muito prestativos e amigáveis. [...] 
Ainda na França, você vai encontrar a rede Logis de France de 
pequenos hotéis de gestão familiar. Nós os amamos, especialmente 
os mais baratos em pequenos vilarejos fora da estrada. Eles tratam 
você como família. [...] Se você ficar lá e comer lá, você vai conhecer 
todo mundo rapidamente. [...] (Beausoleil, postagem 5, tradução 
nossa). 
 
 

O usuário dfortunsan é prático e direto em sua postagem, expressando sua 

opinião a respeito da hospedagem P2P em uma única frase: para o usuário, o 

Couchsurfing e o Airbnb não são bons meios de se conectar com as pessoas locais, 
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pois seriam somente plataformas para se alugar um apartamento. Essa opinião é 

especialmente válida e interessante, porque mesmo parecendo que dfortunsan 

confunda as propostas das hospedagens P2P mencionadas, o usuário prontamente 

manifesta sua percepção. Tal postura nos faz questionar sobre o porquê de dfortunsan 

ter tal opinião, principalmente por ser tecnicamente incorreta: o usuário sabe como 

julgar o Couchsurfing sem nem mesmo saber do que se trata, portanto é provável que 

tal julgamento esteja sendo reproduzido de outra fonte de informação ou opinião 

(LOZANSKI, 2010). 

Semelhantemente, Beausoleil inicia seu comentário esclarecendo que, das 

hospedagens P2P mencionadas, ele conhece somente o Airbnb, a plataforma em 

maior evidência atualmente (HAJIBABA; DOLNICAR, 2018). Imediatamente depois, a 

usuária traz uma informação que nos sugere que sua experiência pode ter sido 

bastante diferente do que propõe a plataforma (AIRBNB, 2019e) e do que maesawyer 

parecia procurar: o proprietário do imóvel morava longe dali, impossibilitando o contato 

entre hóspede e anfitrião. Por conta disso, Beausoleil recomenda outras opções para 

quem deseja ter contato com pessoas locais: bed and breakfasts, assim como road to 

roam indicou anteriormente, e pequenos hotéis de gestão familiar, um 

estabelecimento parecido com os guesthouses de gestão familiar mencionados por 

bex76 em contraponto a um resort all inclusive no tópico All inclusive villa complex. 

Por conta disso, essas sugestões se apresentam como evidências iniciais de que 

pequenos meios de hospedagem gerenciados por famílias podem fazer mais parte da 

constelação de consumo da identidade social do novo turista do que a hospedagem 

P2P. Entretanto, para identificar essa tendência com mais precisão, é necessária uma 

abordagem mais direta do tema junto à comunidade, o que é discutido mais adiante. 

A despeito de sua opinião sobre o Airbnb, ao desenvolver seu comentário, 

Beausoleil revela que também é uma usuária de uma plataforma de hospedagem P2P: 

a Gîtes de France91, plataforma francesa que permite o aluguel de residências por 

temporada. Curiosamente, diferentemente da experiência que Beausoleil teve com o 

Airbnb, a usuária relata que possui contato com o anfitrião por meio da Gîtes de 

France, tendo se tornado amiga de muitos deles ao longo dos anos. Ainda, sugere a 

rede de hotéis independentes Logis de France92, que parece oferecer o serviço que a 

usuária havia sugerido por meio de pequenos hotéis de gestão familiar. A proposta da 

 
91 Disponível em: https://www.gites-de-france.com/en#. 
92 Disponível em: https://www.logishotels.com/en/. 



173 
 

 
 

rede é manter a personalidade de pequenos hotéis e restaurante e fortalecer sua 

identidade local enquanto fortalece seu mercado ao distribuí-los globalmente pela 

internet. Dessa forma, Beausoleil propõe duas marcas nas quais confia e que utiliza 

regularmente para que maesawyer possa ter uma experiência confortável, segura e 

imersa na comunidade local, como deseja. 

A postagem de Beausoleil é interessante para nós porque indica que algumas 

hospedagens P2P podem ser mais relevantes para os novos turistas do que outras. 

Ao analisarmos seu comentário, observamos que Beausoleil não parece ter 

problemas com o aluguel de uma residência, e não menciona questões como 

segurança ou invasão de privacidade, como fazem Dymphna, 55vineyard e karazyal 

no tópico Vegas Airbnb vs Hotels. Para Beausoleil a experiência com Gîtes de France 

foi positiva e é frequentemente repetida, como relata a usuária. Sendo assim, 

comparando a frase de abertura de sua postagem com o relato de sua experiência, 

podemos inferir que um aspecto que fez a usuária diferenciar o Airbnb do Gîtes de 

France e demonstrar preferência pela segunda opção é a possibilidade de ter um 

contato maior com o anfitrião. 

Considerando a escassez de postagens e tópicos dedicados ao assunto de 

meios de hospedagem P2P na comunidade Travellerspoint, os dois tópicos 

identificados em nossas etapas de arquivamento e observação participante serviram 

como um contexto inicial para nossa investigação acerca da percepção dos membros 

da comunidade a respeito da hospedagem P2P. Entretanto, a fim de aprofundar nosso 

conhecimento, elaboramos um tópico dedicado ao tema como parte da etapa de 

nossa observação participante nos fóruns. Por meio desse tópico foi possível 

apresentar o assunto da hospedagem P2P de maneira que orientasse os 

respondentes a relatar suas percepções. O tópico foi intitulado como Is 

accommodation important for a local experience?, o qual abrimos com a seguinte 

postagem: 

 
 
Olá, pessoal! Há um tópico recente aqui no fórum sobre como 
encontrar experiências locais que eu gostaria de desenvolver um 
pouco mais, considerando que algumas empresas de hospedagem 
têm surgido com uma proposta de autenticidade/experiência local para 
seus hóspedes. Esse é meu principal interesse de pesquisa (agradeço 
ao Peter mais uma vez por me permitir abordá-los quanto a isso), 
então por favor não poupem palavras em seus comentários, e sintam-
se à vontade para expandir esse tópico com qualquer outra informação 
interessante. 
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Você acha que a hospedagem pode ser uma forma de promover 
experiências significativas em uma cultura local? 
Quando você planeja suas viagens, você considera o tipo de 
hospedagem que iria aprimorar sua experiência em viagem? 
Você geralmente procura por meios de hospedagem 
diferentes/autênticos/locais, ou você geralmente verifica as melhores 
tarifas ou localização? 
Quais atributos te levam a escolher a hospedagem de uma viagem em 
geral? Há alguma empresa ou tipo de hospedagem que chama a sua 
atenção em particular? 
Estou ansiosa para saber suas opiniões sobre isso! (rachel_branco, 
postagem 1, tradução nossa). 
 
 

Conforme discutido na seção 4.3, o tópico foi elaborado de maneira 

intencionalmente abrangente, pois nossa pretensão era evitar sugestionar as 

respostas dos usuários. Por isso, elaboramos cinco perguntas que sugerissem o tema 

a ser debatido, a fim de orientar a discussão. Um quadro sintético contendo as 

informações dos respondentes, bem como o número de respostas de cada um, é 

apresentado a seguir (quadro 6): 

 

Quadro 6. Respondentes do tópico principal 

USUÁRIO STATUS 
NÚMERO DE 

RESPOSTAS 

AndyF Moderator - 1764 posts 2 

Beausoleil Travel Guru - 1260 posts 4 

Dymphna Full Member - 187 posts 1 

greatgrandmaR Travel Guru - 1301 posts 9 

karazyal Travel Guru - 2330 posts 1 

leics2 Travel Guru - 997 posts 2 

littlesam1 Budding Member - 75 posts 1 

road to roam Travel Guru - 368 posts 3 

Teoni Travel Guru - 807 posts 1 

ToonSarah Travel Guru - 1046 posts 1 

Fonte: elaboração própria com base em Travellerspoint, em 30 set. 2019. 
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Como podemos ver, foram ao todo dez respondentes que contribuíram com 

vinte e seis postagens diferentes. Embora nem todas as postagens tenham relação 

com o tema proposto dado a uma mudança de assunto dentro do tópico, tivemos um 

aproveitamento de seis respostas dentro do tema, que são apresentadas e discutidas 

a seguir. É válido ressaltar que a maioria dos respondentes são viajantes experientes 

que atingiram o status de travel gurus ou de moderador, como é o caso de AndyF, o 

que nos garante uma amostragem representativa da comunidade Travellerspoint. 

O usuário littlesam1, o único com o status de budding member, foi o primeiro a 

deixar suas impressões, por meio da seguinte postagem: 

 
 
Eu geralmente escolho minha hospedagem pela localização e depois 
pelo preço. Eu quero saber em qual vizinhança a hospedagem está 
localizada. Eu prefiro andar muito e nem sempre utilizo transporte 
público, então eu quero me certificar de que a hospedagem está 
próxima aos meus locais de interesse. Eu estive em Milão 
recentemente e fiquei em um hotel que estava bem longe do centro da 
cidade, mas ainda assim próximo o suficiente para que eu pudesse 
caminhar até a maioria dos lugares que gostaríamos de ir. O que eu 
amei nesse hotel era que ele era muito amigável. A equipe era 
encorajada a interagir com os hóspedes para além do balcão de 
check-in. A noite a equipe se juntava aos hóspedes no lounge para ir 
até o futebol ou para tomar um drink com você. Eu nunca tive uma 
experiência assim antes, mas eu adoraria tê-la de novo. Então sim, 
conhecer a equipe de maneira pessoal de fato agregou nossa 
experiência e também no ajudou a aprender mais sobre a área a partir 
[da perspectiva de] uma pessoa local (littlesam1, postagem 2, 
tradução nossa). 
 
 

Em seu comentário, o usuário deixa claro que prioriza os aspectos utilitários do 

meio de hospedagem, em especial a localização e o preço. Ainda assim, relata ter 

sido surpreendido por uma experiência de proximidade e contato pessoal com a 

equipe de um hotel em que esteve hospedado, admitindo que tal experiência agregou 

o valor simbólico de sua viagem, além de ter sido útil por o usuário ter adquirido 

informações e conhecimentos acerca do destino por meio desse contato. Além disso, 

o usuário não fez nenhum comentário acerca de sua percepção sobre a hospedagem 

P2P. Por conta disso, podemos constatar que experiências locais e autênticas podem 

ocorrer em meios de hospedagem que não a hospedagem P2P, como já verificado 

por Guttentag (2019) e Tussyadiah e Pesonen (2016), embora no caso de littlesam1, 

a mesma não tenha sido premeditada ou planejada. 



176 
 

 
 

Em seguida tivemos a resposta de AndyF, que percebeu que nossa postagem 

se referia aos meios de hospedagem P2P. Chamando-os de hospedagens 

compartilhadas, AndyF desenvolve seu raciocínio a respeito: 

 
 
Eu não tenho certeza do que você quer dizer, Rachel? Você se refere 
a hospedagens domiciliares/viver com famílias locais em suas casas? 
Isso não me agradaria nem um pouco. Quando eu viajo eu geralmente 
me esforço até o meu limite para sair todo dia de manhã tentando ver 
o máximo que eu posso no tempo que eu tenho; voltar para a 
hospedagem significa me retirar para um lugar silencioso para 
descansar. Pés cansados, cérebro agitado, nós dormimos ou lemos 
por algumas horas antes de talvez sair de novo para ver algo mais no 
frio da noite. Nós só queremos um quartinho com uma cama e um 
chuveiro. 
Hospedagem também é o maior custo quando se viaja. Como eu 
desejo viajar por mais tempo, isso geralmente significa manter os 
custos baixos. Esse é outro motivo para que eu me restrinja a 
acomodações básicas em vez de algo embelezado. 
Mas esse sou eu como um viajante independente mesquinho. 
Provavelmente pessoas em excursões vêem isso diferente. O 
problema é, eu vejo a maioria das pessoas em excursões como 
estereótipos de americanos ricos, então qualquer hospedagem “de 
experiência local” precisaria ser bem luxuosa (AndyF, postagem 2, 
tradução nossa). 
 
 

Embora utilize argumentos diferentes, parece que a percepção de AndyF se 

alinha à de littlesam1 com relação à abordagem utilitária de meios de hospedagem. 

AndyF não entende a hospedagem como um local para se usufruir do ambiente, mas 

apenas um local de descanso e recuperação para prosseguir em sua viagem, 

parecendo não se importar com recursos ou serviços diferenciais. Nesse caso, ao que 

parece, ter companhia em um meio de hospedagem para AndyF poderia significar ter 

que dispensar tempo da viagem para conviver e interagir com outras pessoas, em um 

momento em que ele gostaria mais de estar sozinho ou descansando. 

Posto isso, é interessante observar como AndyF compreende a hospedagem 

P2P como algo necessariamente caro ou embelezado, já que é de senso comum que 

plataformas como o Airbnb podem oferecer acomodação muito mais barata do que os 

hotéis tradicionais (BRANCO, 2019). Além disso, o usuário parece acreditar que 

turistas em excursões são mais propícios a serem usuários de meios de hospedagem 

P2P do que viajantes independentes, quando de fato é justamente o contrário 

(OSKAM; BOSWIJK, 2016; SILVA, 2018). Por conta disso, assim como no caso de 

dfortunsan em Be hosted in Europe, o usuário parece não estar ciente dessa 
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informação ou do que de fato é a hospedagem P2P, mesmo em outros excertos tendo 

declarado que é uma pessoa que gosta de planejar e de fazer pesquisas a respeito 

de viagens na internet. 

Em sua postagem, leics2 se posiciona ao lado de AndyF e littlesam1 em relação 

aos meios de hospedagem: 

 
 
Assim como AndyF, eu (viajante independente sozinha) só quero um 
quarto limpo com uma cama e um chuveiro, e, como littlesam, eu 
escolho onde eu fico baseada primeiro na localização e depois no 
custo. 
Eu acho que nenhuma empresa oferece hospedagem “autêntica”: 
adaptações e mudanças são sempre necessárias para trazer clientes, 
mesmo em hospedagens domiciliares... Mesmo que esses clientes 
permaneçam inconscientes das adaptações e mudanças. 
Eu não tenho certeza o que quer dizer “autêntico”, de qualquer forma. 
Não há país em que todos vivam exatamente da mesma forma em 
exatamente todas as hospedagens. Qualquer empresa que ofereça 
acomodação “autêntica” estará simplesmente oferecendo um 
estereótipo de uma forma ou de outra (leics2, postagem 3, tradução 
nossa). 
 
 

Para leics2, meios de hospedagem também servem somente para descansar. 

A usuária não parece entender a hospedagem como uma forma de aprimorar sua 

experiência local, com exceção talvez da localização em que ela esteja considerando 

que ela menciona que esse é seu principal critério para a escolha da mesma. 

Por outro lado, é interessante observar a percepção de autenticidade da 

usuária. Para ela, algo autêntico parece ser algo que nunca muda, ou que seja da 

mesma forma para todas as pessoas de um lugar ou de um país. Ao contrário do que 

o novo turista percebe como autêntico (CARUANA; CRANE; FITCHETT, 2008; MAY, 

1996; TICKELL, 2001), leics2 parece ser mais pragmática em seu ponto de vista. 

Sendo assim, o conceito de autenticidade aplicado aos meios de hospedagem não 

parece ser uma proposta atraente para ela, considerando que os aspectos utilitários 

são mais importantes. 

O comentário de leics2 pareceu chamar a atenção de AndyF, que cita o 

questionamento da usuária a respeito do que significa a palavra autenticidade e 

comenta: 
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Eu curti o aspecto retrô dos quartos na antiga União Soviética. Painéis 
de madeira escura ou papel de parede brega, cobertores estilo antigo 
([eu curti] a água quente intermitente um pouco menos!) 
Okay, essa hospedagem não foi vendida como autêntica, era um hotel 
herdado e era barato por causa disso. Eu acho que alguém poderia 
fazer um ponto de venda dele (AndyF, postagem 4, tradução nossa).  

 

Sendo assim, embora não procure por meios de hospedagem autênticos ou 

diferenciados, AndyF parece ser capaz de discernir quando isso acontece, e usufrui 

da experiência. Esse comentário é especialmente importante para nós porque, ao 

refletir apenas sobre hospedagens domiciliares e hospedagens P2P, o usuário não foi 

capaz de associar o conceito de autenticidade a elas, mas ao pensar no conceito de 

autenticidade em meios de hospedagem em geral, o usuário se lembrou de sua 

experiência em um hotel de características locais na União Soviética. Essa 

experiência é semelhante à de littlesam1, que obteve uma experiência que julgou ser 

autêntica em um meio de hospedagem tradicional. 

Outro comentário curioso feito pelo usuário é como ele fala sobre o hotel não 

ser vendido ou apresentado como algo autêntico, o que sugere que para o usuário, a 

autenticidade é um conceito mercadológico para agregar valor aos produtos e 

serviços. 

O usuário karazyal junta-se aos outros e sugere, em sua postagem, que para 

ele os meios de hospedagem também são meros equipamentos turísticos utilitários, 

com os recursos básicos para se ter um local confortável para descansar. Além disso, 

o usuário deixa clara a sua opinião a respeito de hospedagens domiciliares: assim 

como AndyF, karazyal parece conceber uma hospedagem domiciliar como uma 

situação insalubre e desconfortável, uma situação pela qual ele não precisa passar, 

como comenta: 

 
 
Quando eu viajo eu escolho a minha acomodação por preço e por 
localização. Eu prefiro ir andando para os restaurantes, bares, lojas e 
até mesmo shoppings se eles estiverem na área da cidade. Quando 
há um metrô ou um trem barato disponível também chama a minha 
atenção para que eu fique nas proximidades deles. Pontos de ônibus 
próximos é mais uma boa indicação. Como eu sou um pão-duro, o 
custo da hospedagem é um fator [a se considerar]. Embora eu queira 
meu próprio quarto privativo no hotel e não queira compartilhar o 
banheiro com outras pessoas. Ar condicionado quando apropriado. 
Aquecedor quando apropriado. 
Na minha idade eu não preciso de “hospedagens domiciliares” ou 
hostels. A última coisa que eu quero é compartilhar um único banheiro 
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com uma família grande! Para algumas pessoas uma hospedagem 
domiciliar pode ser legal, mas quando você vê que há falta de higiene 
no preparo da comida ou limpeza básica, deve ser desagradável! 
Como cortar carne crua com uma faca e depois usar a mesma faca 
para cortar legumes para a salada sem limpar a lâmina. (eu gosto de 
salsichas, mas eu não preciso ver de verdade como elas são feitas!) 
(karazyal, postagem 6, tradução nossa). 
 
 

O comentário de road to roam foi de certa forma uma surpresa, considerando 

que em outras passagens, como em outros tópicos mencionados, o usuário 

demonstrou o comportamento do típico novo turista. Para ele, uma experiência local 

nunca é um fator importante na escolha de sua hospedagem em uma viagem e, assim 

como os outros, ele prefere a privacidade e o conforto de um quarto privativo. O 

usuário ainda salienta que todas as vezes que se hospedou em bed and breakfasts 

foi por necessidade, não por interesse nos aspectos diferenciais da hospedagem: 

 
 
Particularmente, eu gosto de um pouco de anonimidade quando se 
trata de hospedagem, e isso está na lista junto com barato, silencioso, 
central e limpo – uma experiência local aprimorada nunca passa pela 
minha cabeça. 
Dito isso, alguns visitantes estrangeiros geralmente ficam nos lugares 
que ficamos (em certas partes do mundo) e esses geralmente ficam 
cheios de [pessoas] locais em trânsito em um ônibus, de férias durante 
períodos de festas/feriados prolongados, ou a negócios. 
Particularmente, para mim hospedagem é simplesmente um lugar 
para ir e vir. Eu não procuraria especificamente por uma hospedagem 
que ofereça uma reunião a noite, algum tipo de sentimento 
“comunitário” ou atenção do anfitrião – é bem o oposto disso para mim, 
na verdade. 
Eu já fiquei em bed and breakfasts em alguns países europeus só 
porque eles eram uma opção mais barata, não para compartilhar 
refeições com os anfitriões ou outros hóspedes (road to roam, 
postagem 7, tradução nossa). 
 
 

Como podemos ver, a maioria dos respondentes se remetem à hospedagem 

P2P como uma opção última, especialmente ao ser comparado com os meios de 

hospedagem tradicionais. Para os usuários, um meio de hospedagem possui a mera 

tarefa de servir de local de repouso, oferecendo os atributos básicos de conforto e 

limpeza. Somando isso aos comentários de Dymphna, 55vineyard e karazyal no tópico 

Vegas Airbnb vs Hotels, conseguimos compreender que plataformas como o Airbnb 

não seriam uma boa opção, na opinião das pessoas que se manifestaram sobre elas. 

Sendo assim, concluímos que os usuários do Travellerspoint ouvidos nesse trabalho 
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não percebem os meios de hospedagem P2P como serviços característicos de sua 

identidade social como novo turista.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa buscou investigar a relação entre os meios de hospedagem P2P 

e a constelação de consumo do novo turista, ou seja, como o novo turista percebe o 

discurso reproduzido pelos meios de hospedagem P2P como este sendo um serviço 

atraente a pessoas que compartilham da identidade social do novo turista (SILVA, 

2018). Para isso, no capítulo 1, elaboramos o escopo teórico com base na Consumer 

Culture Theory, um paradigma oriundo do Marketing que se dedica a estudar o 

consumo de sua perspectiva simbólica (ARNOULD; THOMPSON, 2005), e o 

aproximamos dos estudos turísticos. No capítulo 2, dissertamos a respeito da 

natureza do novo turismo e identificamos a origem dessa tendência na necessidade 

de se diferenciar do turista de massa, ou somente turista, e de buscar novas 

experiências e uma nova forma de viajar (BUHALIS, 2001; POON, 1994). A tendência 

do novo turismo é caraterizada por valores que seus adeptos buscam em suas 

experiências turísticas, que podem ser resumidos em três: a independência, a 

experiência e a autenticidade (SHEPERD, 2003). Com base no escopo apresentado 

no capítulo 1, propusemos que o mercado é capaz de se apropriar desses valores 

importantes para o novo turista e reproduzi-los em seus discursos de comunicação, a 

fim de atrair seu público alvo a partir da dimensão subjetiva. Por isso, no capítulo 3, 

desenvolvemos os antecedentes dos meios de hospedagem P2P, seus principais 

diferenciais no mercado de meios de hospedagem e como seu discurso de marca se 

apropria e reproduz os princípios de valor do novo turista. Com base nesses três 

capítulos teóricos construídos por meio de uma pesquisa bibliográfica, foi possível nos 

aproximarmos do campo por meio do método selecionado: a netnografia (KOZINETS, 

2015). 

Em nosso trabalho de campo, desenvolvemos uma abordagem netnográfica 

em uma comunidade online de viajantes independentes, o Travellerspoint. Composta 

por quase um milhão de membros (TRAVELLERSPOINT, 2019), a comunidade possui 

quinze fóruns nos quais são discutidos diversos assuntos relacionados a viagens. 

Nesses fóruns estabelecemos as etapas de arquivamento de dados e da observação 

participante, a fim de extrairmos informações sobre as características e dinâmicas da 

comunidade, bem como entendermos as suas percepções acerca dos meios de 

hospedagem P2P. 
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Após seis meses de convivência nos fóruns, foi possível chegar a algumas 

conclusões a respeito das percepções dos usuários dos fóruns com relação à 

hospedagem P2P. A primeira é de que, de fato, a identidade social do novo turista é 

a mais saliente no comportamento da comunidade. Isso porque, embora o 

posicionamento dos membros seja divergente ao se mencionar o discurso de distinção 

entre o viajante e o turista, a grande maioria viaja de maneira independente e busca 

por uma experiência proveitosa em sua viagem, demonstrando pouca tolerância ao 

estilo de viagem do turista de massa descrito por Poon (1994). Portanto, a comunidade 

Travellerspoint de maneira geral se comporta menos como o viajante de McWha et al. 

(2016), considerado um anti-turista, e mais como o viajante de Munt (1994) e de 

Lozanski (2010), que apresenta modéstia frente ao discurso de distinção entre o 

turista e o viajante, mas que ainda assim emite sinais de que não deseja ser visto 

como um turista. 

A segunda conclusão à qual chegamos é que, embora o discurso de distinção 

e os princípios de valor sejam amplamente estimulados e reproduzidos pela 

comunidade, a comunidade não parece perceber que o discurso das hospedagens 

P2P seja semelhante aos seus a ponto de fazê-los ter interesse em seus serviços. 

Acreditamos que isso possa ocorrer porque, considerando os comentários dos 

respondentes, em sua maioria os usuários escolhem os meios de hospedagem de 

suas viagens por meio dos aspectos utilitários, como localização, preço, limpeza, 

segurança e privacidade. Como alguns usuários comentaram, hospedagens P2P 

como o Airbnb possuem uma série de desvantagens nesses quesitos em relação a 

meios de hospedagem tradicionais, especialmente com relação à segurança e 

privacidade (BRANCO, 2019). Por conta disso, é possível que os usuários não 

estejam dispostos sequer a considerar a possibilidade de hospedar-se em uma 

hospedagem P2P caso não haja necessidade. 

Em terceiro lugar, pudemos observar que, ao longo das discussões, emergiram 

dos comentários algumas alternativas que pareciam comunicar melhor aos 

respondentes os seus atributos de dimensão social, sendo eles os guesthouses, bed 

and breakfasts e pequenos meios de hospedagem de gestão familiar. Os usuários do 

Travellerspoint pareceram ser unânimes com relação ao que é o Airbnb e outras 

iniciativas P2P: plataformas de aluguel para temporada que, aparentemente, não 

poderiam oferecer uma experiência local aos interessados. Porém, alguns sugeriram 

outros meios alternativos de hospedagem, ou até mesmo meios de hospedagem 
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tradicionais que sejam gerenciados por famílias como uma boa forma de se conhecer 

a comunidade local e realizar um intercâmbio cultural. Dessa forma, haveria uma 

convivência entre hóspedes e anfitriões sem comprometer a privacidade, a segurança 

e o conforto dos hóspedes. Isso significa que os princípios de valor buscados pelo 

novo turista podem de fato ser encontrados em meios de hospedagem, embora os 

resultados dessa pesquisa demonstrem que eles provavelmente estarão 

subordinados aos aspectos utilitários e funcionais de um meio de hospedagem. 

Acreditamos que o principal legado dessa pesquisa é ter contribuído para a 

aproximação entre os estudos do consumo, especialmente a partir do paradigma da 

CCT, e os estudos do turismo. Fonseca (2018) e Jensen, Lindberg e Ostergaard 

(2015) salientam a importância da integração das duas áreas de estudo para que se 

avance por caminhos ainda não explorados nos estudos do consumo aplicado ao 

turismo, que possui um longo histórico de relação com o marketing, mas que poucas 

vezes é estudado de sua perspectiva fenomenológica e simbólica. Portanto, mesmo 

com nossas limitações, que não são poucas, vislumbramos o futuro de uma linha de 

pesquisa consolidada dedicada ao tema consumo e turismo um pouco mais próximo. 

Como sugestões para tais futuras pesquisas, precisamos salientar a 

importância de se aplicar a técnica da entrevista semiestruturada ou em profundidade 

em estudos como esse. Por restrições de tempo não pudemos fazê-lo, mas estamos 

cientes da profundidade que tais resultados agregariam à nossa pesquisa. A isso, 

acrescenta-se possibilidade de se realizar observação participante presencial, 

hospedando-se em meios de hospedagem P2P ou meios alternativos de 

hospedagem, para que a convivência possa enriquecer os relatos de campo. 

Por fim, encerramos o presente trabalho com a perspectiva de desenvolver 

nossas fragilidades como pesquisadora para aprimorar a presente linha de pesquisa, 

que para nós não deve ser finalizada juntamente com esta dissertação, mas será 

desenvolvida ao longo de nosso percurso acadêmico, fazendo jus ao que ainda há 

para ser descoberto, e sem deixar o que foi aprendido para trás. 
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APÊNDICES 
 
Apêndice A – Mensagem de apresentação e solicitação de permissão de pesquisa 
 
Hi there, Peter! 
 
My name is Rachel, I’m a 26-year-old Brazilian traveler and also a tourism master’s 
student. I joined Travellerspoint community in May and since then I’ve been following 
the posts and threads in the forum. I am making this contact now in order to introduce 
my intentions as a researcher at the platform, since I am beginning to plan a stage in 
my research in which I Interact with other members. 
 
I am currently conducting my dissertation on P2P accommodations like Airbnb, and 
the method I’ve chosen to do so is Netnography. In this method, it is imperative that I 
choose an online community to understand and to engage, therefore I’m not interested 
in sharing survey links or applying questionnaires. I really intend to engage in 
conversations and to be part of the community, even after my dissertation is over, since 
I also have a personal interest in this topic. By this method we are also strongly advised 
to respect the norms and rules of the community chosen in order to keep the ethics of 
our works, so on the first stage of my approach to Travellerspoint I dedicated my time 
to study the platform, its language and its terms. I’ve come to the conclusion that you 
are a community formed by very serious and experienced people that are committed 
to keep order in the forums and that also appreciate open and clear communication – 
such as full profile information and true engagement in the threads – and since then 
I’ve been trying to look up to them. This is one of the reasons I’m reaching out to you: 
so you may know a bit about me, my work and my approach. I wouldn’t appreciate to 
have my behavior in the forum raising any suspicions or thoughts that I’m just another 
spammer, not worthy of attention. 
 
Regarding my direct approach in the forums, since unfortunately I’m not a very 
experienced traveler yet (study phase), I will not be able to contribute with much 
information other than of my own country or the places I’ve visited. Therefore, the main 
threads I’m intended to open, besides an introduction one, would be “general talk” 
threads, in which I promote discussions regarding the main topic of my dissertation – 
of course, in an accessible and chatty way, which according to my experience here, 
people will enjoy to participate. I will also reply to threads that I find I can add 
something, especially discussions about the nature of traveling itself. Of course, there 
is always the chance I don’t get proper engagement or even a reply, but since I am 
here, it’s worth the try!  
 
Netnography also conduces me to approach another issue: the copyright content. At 
first, I’m not planning to display members comments and replies directly like a 
screenshot in my dissertation, but in order to analyze and develop them within my 
scope, I have to cite them – partially or entirely, and mentioning the user’s forum name. 
Therefore, I also need your permission to do so, since the terms and conditions clearly 
state, regarding intellectual property: “As a user or member of Travellerspoint you 
agree not to copy, re-use or embed any information, whether belonging to 
Travellerspoint or owned by third parties affiliated to Travellerspoint, found on 
Travellerspoint without the written consent of Travellerspoint”. I will also be happy to 
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translate into English and to make available to you and to anyone interested the parts 
of my dissertation that contain such accounts. 
 
I honestly tried to make this as concisely as I could by writing only the most important 
info about me and my research, so if there is any need of further information or 
explanation regarding my work or something I said, please feel free to reach me. 
Likewise, please feel free to make any suggestions or demands if you find necessary 
in order to adjust my work to the community’s reality. I’ve also sent this message to the 
other admin, Sam I am, and also to the General Talk mod, AndyF, so they are also 
aware of my approach. 
 
Besides all that, I’d like to congratulate you for the great accomplishments all of you 
have reached with this community. It’s a very ordered and well-maintained platform, 
besides its quality content. I hope I can add a bit more as time goes by – and as my 
travels come! 
 
I will be waiting for your comments within this week before I officially introduce myself 
in the forum. 
 
Sincerely, 
 
Rachel 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Versão 3.0 da colmeia da economia compartilhada (2016) 
 

 
Fonte: Jeremiah Owyang (2016)93. 
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