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RESUMO 

A Worldpackers é uma empresa de base tecnológica que promove diferentes 
formas de intercâmbio no qual o viajante desempenha algum tipo de trabalho 
voluntário em troca de hospedagem e alimentação. O avanço tecnológico permite 
que novos modelos de negócio sejam criados em diferentes setores, como é o caso 
da referida empresa dentro do universo da hospitalidade. Este estudo procurou 
conhecer a estrutura e o funcionamento da Worldpackers; identificar manifestações 
de hospitalidade percebidas por viajantes voluntários a partir de aspectos pré-
definidos como local, hospitalidade, tarefas, estrutura e entretenimento; conhecer 
seus perfis e níveis de satisfação; e investigar motivações de anfitriões para receber 
esses viajantes. Para isso, foi realizada a análise de conteúdo de 147 comentários 
de avaliação presentes nos perfis de estabelecimentos anfitriões no site da 
Worldpackers, assim como entrevista semiestruturada com os anfitriões desses 
estabelecimentos. Os resultados indicam que a maioria dos viajantes voluntários 
está satisfeita com as experiências que teve, sendo a percepção da hospitalidade a 
mais mencionada nos comentários. Eles revelam, ainda, que os motivos que levam 
os anfitriões a permitirem esse intercâmbio envolvem parcialmente interesses. 
Quanto aos comentários negativos, foi possível identificar que os estabelecimentos 
que foram avaliados com esse teor, podem não estar de acordo com a missão da 
empresa.  

Palavras-chave: Worldpackers; Tecnologia da informação e comunicação; 
Inovação; Web 3.0; Hospitalidade; Turismo alternativo; Voluntariado. 

ABSTRACT 

Worldpackers is a technology-based company that promotes different forms of 
exchange in which the traveler develops some kind of volunteer work in exchange of 
lodging and food. The technological progress allows the creation of new business 
models in different sections, as this company within the universe of hospitality. This 
study sought to know the structure and operation of Worldpackers; identify 
manifestations of hospitality perceived by volunteer travelers from predefined aspects 
such as location, hospitality, tasks, structure and entertainment; know their profiles 
and levels of satisfaction; and investigate motivations of hosts to receive those 
travelers. For this, an analysis of 147 evaluation comments present in the profiles of 
host establishments on the Worldpackers site was carried out, as well as a semi-
structured interview with the hosts of those establishments. The results show that 
most of the volunteer travelers are satisfied with the experiences they had, with the 
perception of hospitality being the most mentioned in the comments. They also 
reveal that the motives that make the hosts allow this exchange partly involve 
interests. About the negative comments, it was possible to identify that the 
establishments that were evaluated with this content, may not be in agreement with 
the mission of the company. 

Keywords: Worldpackers; Information and communication technology; Innovation; 
Web 3.0; Hospitality; Alternative tourism; Volunteering. 



4 

1 INTRODUÇÃO 

A Worldpackers é uma organização colaborativa que tem por objetivo tornar 

as viagens mais acessíveis para quem deseja vivenciar experiências culturais 

(WORLDPACKERS, 2018). Instrumento de base tecnológica, norteado 

fundamentalmente pela hospitalidade, a plataforma funciona como elo entre 

viajantes que, como voluntários, pretendem trocar suas habilidades por hospedagem 

e anfitriões que estão dispostos a abrir as portas de seus estabelecimentos para 

recebê-los. A Worldpackers permite que viajantes se engajem em três modalidades 

de voluntariado em mais de 170 países: intercâmbio de trabalho em meios de 

hospedagem, geralmente hostels, impacto social e projetos ecológicos. 

As bases para que a Worldpackers exista foram lançadas pelo 

desenvolvimento tecnológico. Dentro do contexto atual de globalização, o advento 

das tecnologias da informação e comunicação tem sido responsável por inovações 

em diversas áreas. Não seria diferente no contexto da hospitalidade, já que a 

tecnologia tem se tornado peça chave para mediar relações humanas. 

A relevância do tema se dá justamente pelo fato de a Worldpackers trazer um 

modelo de negócio inovador para o universo da hospitalidade com base na 

tecnologia, concordando com Pinochet (2014), que afirma que o advento das TICs 

provocou mudanças sobre as diferentes formas de organizações.  

Este estudo, portanto, pretende embasar a discussão acerca do potencial de 

crescimento desse movimento hospitaleiro intermediado pela tecnologia de 

informação e comunicação no Brasil, dada importância de trazer ao conhecimento 

essa ferramenta tecnológica que pode contribuir significativamente para o 

desenvolvimento das relações de hospitalidade no país.  

Dessa forma, constitui-se por objetivo geral conhecer a estrutura e o 

funcionamento da Worldpackers a partir da necessidade de desvelar sua parcela de 

contribuição para esse desenvolvimento. Como objetivos específicos, pretende-se 

identificar relações de hospitalidade entre anfitriões e viajantes voluntários 

cadastrados na plataforma; conhecer seus perfis e níveis de satisfação; e investigar 

motivações de anfitriões. Para esta finalidade, foi realizada uma pesquisa de caráter 

exploratório com coleta e análise de dados qualitativos e quantitativos disponíveis na 

plataforma, em formato de avaliação de voluntários em relação a seus anfitriões. 
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2 BASES TEÓRICAS PARA CONTEXTUALIZAÇÃO 

Este capítulo pretende identificar dois dos fundamentos que, juntos, tornaram 

a criação da Worldpackers possível. Primeiro discute-se a hospitalidade, cujas 

observações serão feitas em torno de sua definição, formas de ocorrência, espaços 

onde é exercida e motivos que levam à sua prática. Em seguida, será apresentado o 

advento das tecnologias da informação e comunicação, bem como sua definição, 

bases históricas, evolução e finalidade.  

2.1 IDENTIFICANDO A HOSPITALIDADE 

Walker (2002) afirma que “[...] a palavra hospitalidade deriva de hospice, uma 

antiga palavra francesa que significa dar ajuda/abrigo aos viajantes” (p. 4). Com 

base nisso, é possível compreender que esse costume desde as primeiras viagens 

comerciais na antiguidade caracteriza o nascimento da indústria e comércio 

hoteleiro, responsável pela construção do estereótipo de hospitalidade ligada mais 

expressivamente a esse mercado. 

Brotherton e Wood (2004) afirmam que algumas definições normalmente 

apresentadas são genéricas, se aproximando muito mais de uma lógica industrial 

hoteleira e não exprimem a totalidade de seu conceito. Para eles, a hospitalidade 

não diz respeito apenas ao comportamento hospitaleiro específico e apropriado, mas 

implica a reciprocidade desse comportamento, de forma que promova um processo 

mútuo personificado nas figuras do hospitaleiro/anfitrião e hóspede/convidado. 

Procurando expandir o campo de estudos sobre esse tema, Conrad Lashley 

(2004) determina os domínios social, privado e comercial como espaços onde ocorre 

a hospitalidade, agrupando atividades relacionadas a eles respectivamente. Ao 

primeiro domínio estão associados costumes de determinada cultura referentes ao 

exercício da hospitalidade. Para isso, de acordo com ele, deve ser considerado o 

contexto social em que ela está sendo analisada. Ao domínio privado, estão 

associados hábitos de acolhimento em ambiente familiar. O autor considera que a 

hospitalidade privada é a base para estruturar as relações cívicas já que “a família 

nuclear introduz os indivíduos em regras, rituais, normas e costumes que modelam 

as atividades de hospitalidade no cenário social” (p.14). Por fim, ao domínio 

comercial estão associadas às relações econômicas que giram em torno da 
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hospitalidade. Nesse caso, o exercício da dádiva em si não é prioridade. De um 

lado, o anfitrião oferece liberdade em seu espaço ao hóspede. Este, por sua vez, 

não se sente obrigado a retribuir a hospitalidade, já que essa retribuição se mostra 

simbolicamente implícita no pagamento. 

Quanto à ocorrência da hospitalidade, Camargo (2004, p.18) aborda o tema 

caracterizando-o como um “conjunto de leis não escritas que regulam o ritual social”, 

não podendo estar restritas aos princípios e hábitos de sociedades supostamente 

arcaicas, conforme acontece até os dias de hoje. Ou seja, para ele a hospitalidade 

não é uma regra juridicamente imposta, mas algo que está intrínseco à humanidade. 

Não sendo um privilégio da antiguidade, mas uma prática atemporal, ainda que 

possa não ser habitual. Segundo ele, o descumprimento das leis não escritas 

acarretaria em uma situação não hospitaleira, ocasionando o afastamento por 

iniciativa do hóspede, caracterizando, assim, a hostilidade. Camargo apresenta 

alguns exemplos dessas leis ao dizer que 

[...] o dono da casa deve colocar os visitantes que ele aceitou (seus 

hóspedes, portanto) com urbanidade, o que significa cumprir um sem número 

de rituais que regulam o acolher (“faça de conta que está em casa”), o 

alimentar (nem que seja a oferta de um copo d’água), o entreter, o tornar a 

cena lúdica para o hóspede (nem que seja a execução de uma música, o 

contar de uma piada (CAMARGO, 2008, p.21). 

Isso está baseado na teoria da dádiva de Marcel Mauss (1974 apud 

CAMARGO, 2008), fundamentada na tríade do dar-receber-retribuir. Significa, 

portanto, que o relacionamento humano não funciona como uma troca pré 

estabelecida, mas como uma dádiva que, em um primeiro momento, parte de 

alguém. De igual modo seria caracterizada a retribuição, tratando-se de uma nova 

dádiva que implica um novo receber e retribuir, gerando novos dons e contradons 

sucessivamente (CAMARGO, 2004). Dessa forma, a troca não acontece como o 

objetivo da relação de hospitalidade, mas como uma consequência natural dessa lei 

não escrita. 

Nesse sentido, a hospitalidade é concebida não apenas como uma forma 

essencial de interação social, mas também como uma forma de 
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humanização, ou no mínimo, uma das formas essenciais de socialização 

(MONTANDON, 2003, p.132). 

A hospitalidade engloba um conjunto de ações: receber, hospedar, alimentar 

e entreter; nos diferentes espaços já apresentados por Lashley (2004): doméstico, 

público, comercial e, ainda, o virtual (CAMARGO, 2004).  

Figura 1 - Tempos/espaços da hospitalidade humana 

Recepcionar Hospedar Alimentar Entreter 

Doméstica 

Receber 
pessoas em 

casa, de forma 
intencional ou 

casual. 

Fornecer pouso e 
abrigo em casa para 

pessoas. 

Receber em 
casa para 
refeições e 
banquetes. 

Receber para 
recepções e 

festas. 

Pública A recepção em 
espaços e 

órgãos públicos 
de livre acesso. 

A hospedagem 
proporcionada pela 
cidade e pelo país, 
incluindo hospitais, 

casas de saúde, 
presídios... 

A gastronomia 
local. 

Espaços públicos 
de lazer e 
eventos. 

Comercial Os serviços 
profissionais de 

recepção. 

Hotéis. A restauração. Eventos e 
espetáculos. 

Espaços privados 
de lazer. 

Virtual Folhetos, 
cartazes, 
folderes, 
internet, 

telefone, email. 

Sites e hospedeiros 
de sites. 

Programas na 
mídia e sites de 

gastronomia. 

Jogos e 
entretenimento na 

mídia. 

Fonte: Camargo (2004, p. 84). 

Em revisão feita de sua obra de 2004, Camargo (2015) ressalta que os 

domínios do quadro anterior não são restritivos ou únicos possíveis, mas que eles 

podem ser identificados como ações que ocorrem nas brechas (interstícios) de um 

cotidiano inospitaleiro: 

a hospitalidade analisa a relação interpessoal como o resgate, a troca do 

calor humano num ambiente social cada vez mais inóspito, quando não 

hostil, ressaltando as possibilidades que restam no mundo contemporâneo, 
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de manifestação ou de recriação dos vínculos sociais. (CAMARGO, 2015, 

p.45).

No momento em que a hospitalidade tem início, o anfitrião se torna 

responsável pelo bem estar do convidado/hóspede. Com isso, surge o conceito de 

hospitabilidade como a característica de pessoas hospitaleiras, ou seja, a 

capacidade que alguém possui de ser hospitaleiro (TELFER, 2004). Isso independe 

do espaço em que essa prática ocorre. Segundo ela, a hospitalidade, ainda que 

variável de acordo com a época e a cultura - em acordo com Lashley (2004) - 

conserva essa característica no anfitrião. Dessa maneira, ela propõe que para ele 

ser considerado hospitaleiro, é preciso conhecer os motivos que o levam a isso e 

também a frequência com que ele tem esse comportamento. 

Considero, porém, muito simplista esse contraste entre hospitalidade privada 

verdadeira e imitação comercial falsa: por exemplo, é bem possível que o 

hospedeiro privado seja movido apenas por interesse próprio, enquanto o 

comercial seja motivado por preocupação com o bem estar de seus 

hóspedes (TELFER, 2004, p.55). 

A autora separa os motivos em três grupos. O primeiro engloba pessoas que de fato 

possuem o objetivo de agradar o outro desinteressadamente; seriam pessoas 

dotadas de “preocupação ou compaixão, isto é, o desejo de satisfazer as 

necessidades dos outros” (TELFER, 2004, p. 59). Ao segundo grupo ela chama de 

“motivos recíprocos” que pode ser entendida como hospitalidade parcialmente 

interessada, já que “a pessoa que acolhe para ter companhia ou fazer amizades 

está, ao mesmo tempo, proporcionando companhia ou amizade aos hóspedes” 

(TELFER, 2004, p. 60). Por último, no terceiro grupo estão motivos de interesse 

próprio, ou seja, o anfitrião que recebe convidados para obter algum benefício. No 

texto ela exemplifica a vaidade de alguém que recebe pessoas para que essas 

elogiem suas habilidades ou algum bem notável. De acordo com essas reflexões, 

portanto, Telfer demonstra que o que faz a hospitalidade ser hospitalidade não é 

necessariamente o espaço em que ela acontece, mas sim a intenção de quem inicia 

o processo hospitaleiro.

Compreende-se, portanto, que a hospitalidade se caracteriza por um 

fenômeno social que ocorre nas relações e interações humanas; pode acontecer em 
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diferentes espaços e tempos; e depende ainda de diferentes motivações para ser 

iniciada pela figura do anfitrião. 

2.2 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

O conceito da tecnologia aparece a partir da modernidade, com o advento 

das revoluções renascentistas. Ela se estabelece, como o estudo e aperfeiçoamento 

de técnicas de modo a tornar a produção de bens e serviços de forma mais eficaz e 

eficiente. Vargas et al (1994) descreve a tecnologia como: 

[...] simbiose da técnica com a ciência moderna, consistindo também num 

conjunto de atividades humanas, associadas a um sistema de símbolos, 

instrumentos e máquinas visando a construção de obras e a fabricação de 

produtos , segundo teorias, métodos e processos da ciência moderna 

(p.182). 

Shannon e Weaver (1975) descrevem a informação como um conjunto de 

sinais que constituem uma mensagem. Isto é, um conteúdo neutro que somente 

após chegar ao receptor, adquire interpretação e significado, transformando-se em 

símbolo. Conforme Fernandes et al. (2005), “desta articulação entre o sinal e o 

símbolo dar-se-á na teoria da informação”.  

A comunicação, por sua vez, é definida como o processo que garante a 

transmissão da mensagem entre emissor e receptor. Dessa forma, segundo eles, a 

comunicação seria representada por qualquer canal que possibilite o trajeto da 

informação. 

De acordo com Pignatari (1976), esses termos, ainda que distinguíveis entre 

si, são interdependentes já que “não há informação fora de um sistema qualquer de 

sinais e fora de um veículo ou meio apto a transmitir esses sinais” (p.13). 

Conforme esses referenciais pode-se entender que as TICs compreendem 

um modelo aperfeiçoado dos canais tradicionais de armazenamento e disseminação 

da informação. O advento da individualização dos canais (computadores pessoais, 

por exemplo) potencializou esse processo de desenvolvimento da informatização e 

comunicação (MASUDA, 1980). Dessa forma, há um maior alcance de receptores, 

tal como maior velocidade com que a informação chega até eles. Vale ressaltar que 
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esse processo não depende da distância entre as partes (emissor e receptor) e é 

aplicável a qualquer setor da sociedade, desde que ela disponha de estrutura 

suficiente para sustentar esse modelo (MIRANDA e SIMEÃO, 2005).  

Muitos autores afirmam que a era contemporânea projeta um modelo de 

coletividade em diversos aspectos da sociedade (SCHAFF, 1990; MAFFESOLI, 

2006; LEVY, 1998; e SILVEIRA, 2008). Silveira (2008) afirma que a cultura de rede 

que estamos vivendo nesta era aponta para a convergência digital descrita por 

Jenkins (2006). Trata-se de uma “mudança de paradigma” (SILVEIRA, 2008, p.38) 

em relação à era industrial, na qual a alteração no modo de viver, se relacionar e 

fazer negócios é iminente e acontecerá de forma natural. De acordo com ele, a era 

digital está alterando os modelos de negócio conhecidos desde a era industrial. Essa 

mudança permite também “práticas colaborativas e a formação de uma economia da 

dádiva” (SILVEIRA, 2008, p.39). Essas iniciativas exprimem a ideia apresentada por 

Fernandes et al. (2005) que diz que o campo de força das relações humanas de 

colaboração e competição é construído pelas redes. Ou seja, as tecnologias da 

informação e comunicação possibilitaram a associação de grupos de pensamentos, 

ideias e ideais semelhantes, assim como também abriram espaço para o 

antagonismo. Além disso, criaram também um campo fértil para a inovação em 

diversas áreas das relações interpessoais, inclusive no mercado. Se antes as 

barreiras geográficas, assim como a necessidade de intermediários entre o produtor 

e o cliente final eram um fator limitante e de alto custo para a maioria das atividades, 

hoje elas já quase não existem graças às TICs. 

A informática e as novas tecnologias de comunicação reduzem as distâncias 

entre as diferentes regiões do globo, aumentando o desenvolvimento de 

novos conhecimentos, técnicas e tecnologias (FERNANDES et al, 2005, 

p.25).

Ao falar sobre tecnologias da informação e comunicação, faz-se necessário 

mencionar a criação e as etapas da evolução da internet, motor fundamental para o 

desenvolvimento das TICs,  até chegarmos a este nível de interação virtual que 

possibilita a criação de modelos de negócio inovadores.  

O surgimento da internet no final do século XX significou um avanço notável 

no que diz respeito ao armazenamento e difusão de dados. Sua função básica era 
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permitir pesquisas sobre qualquer temática a qualquer momento, caracterizando 

assim a sociedade da informação e também a primeira fase da internet, conhecida 

como Web 1.0 (GIL, 2014). Ainda de acordo com o mesmo autor, o marco da 

segunda fase, chamada Web 2.0, teve como principal advento o início das 

interações virtuais e compartilhamento de conteúdo por meio das primeiras 

plataformas com essa finalidade e  redes de relacionamento. De Oliveira et al. 

(2013) afirmam que a interatividade contribui para a construção de valor, e como 

consequência disso começa a existir um estímulo à inovação nos modelos de 

negócio.  

A Web 2.0  tem  repercussões  sociais  importantes,  que  potencializam 

processos  de  trabalho  coletivo,  de  troca  afetiva,  de  produção  e  

circulação  de informações, de construção social de conhecimento apoiada 

pela informática. São essas formas interativas, mais do que os conteúdos 

produzidos ou as especificações tecnológicas em jogo  (PRIMO, 2007, p.2). 

Mais que a disseminação de informações e a construção de valor por meio da 

colaboração, a Web 3.0, terceira fase da evolução da internet, é caracterizada pela 

sociedade da partilha conhecimento em tempo real, constituindo, dessa forma, uma 

interação mais humanizada, conforme descreve Gil (2014). Esse modelo de 

interação permite aproximar as relações virtuais.  

2.3 O USO DAS TICS NO ÂMBITO DA HOSPITALIDADE 

Com base nos referenciais descritos no tópico anterior, é possível entender 

que a aplicação das TICs na esfera da hospitalidade e do turismo não seria 

diferente. Se antes a hospitalidade era algo que conceitualmente estava mais 

relacionado aos hotéis e outros agentes da vertente comercial, hoje é possível 

encontrar iniciativas de colaboração que se fundamentam nesse conceito. Assim, há 

tanto a diversificação sobre as formas de comercializar hospedagens e outros 

serviços relacionados, quanto o estímulo à valorização da hospitalidade enquanto 

dádiva, por meio das novas formas de criar e manter os relacionamentos 

interpessoais (STERN, 2009).  



12 

Uma vez que a formação de grupos de afinidades específicas é 

potencializada em virtude dessas tecnologias contemporâneas, o surgimento de 

novos negócios até então não existentes é quase que instantâneo. O poder de 

criação passa a ser democratizado, possibilitando a segmentação de uma 

determinada área em diferentes nichos. De maneira orgânica, por conta da intensa 

diversificação, as filiações a esses novos modelos de serviço acontecerão por 

identificação pessoal. 

Há uma prática por parte das audiências que vem fazendo com que o 

comportamento da indústria seja redefinido: cada indivíduo se concentra em 

seus próprios gostos, em sua própria intenção. A dinâmica na mídia digital 

clama por mais descentralização e personalização (FALCÃO et al. 2008, 

p.173).

Exemplos de negócios propiciados pelo advento das TICs não faltam. Na 

área da hospitalidade podem ser mencionados notáveis empreendimentos como o 

Couchsurfing e o Airbnb.  

De acordo com Stern (2009), o surgimento da Couchsurfing foi propiciado 

pelo advento da internet e tem como eixo norteador o intercâmbio da hospitalidade. 

Sua descrição acerca desse conceito expressa a representação da hospitalidade 

doméstica. Uma vez que a proposta do Couchsurfing é que o anfitrião receba 

hóspedes em sua própria casa sem qualquer tipo de retribuição financeira, o objetivo 

é justamente estabelecer vínculos tanto interpessoais quanto locais.  

Oliveira (2013) descreve o Airbnb como um mercado comunitário de acesso 

móvel via Web para anúncio, descoberta e reservas de alojamentos por temporada, 

que podem ser desde leitos até imóveis inteiros. Por mais que essa empresa esteja 

ligada evidentemente à área do turismo e hospitalidade, para este autor trata-se de 

um dos modelos mais representativos de crowdbusiness da atualidade. Dessa 

forma, é possível compreender que o objetivo nesse negócio, ainda que inserido em 

uma dinâmica hospitaleira, tende mais à valorização da troca comercial que às 

relações entre anfitrião e hóspede.  

Com uma proposta diferente, surge a Worldpackers, que, embora seja 

fundamentalmente produto da tecnologia da informação e comunicação que 

favorece a relação entre hóspede e anfitrião tal como as empresas citadas 
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anteriormente, possui proposta de intercâmbio cultural por meio de trabalho 

voluntário. 

3 A WORLDPACKERS 

Este capítulo aborda a história da criação e desenvolvimento da empresa 

Worldpackers. Além de apresentar sua missão, estrutura e funcionamento, dentre 

outras questões pertinentes ao modelo de negócio.  

3.1 HISTÓRIA DA EMPRESA 

A Worldpackers é uma empresa de caráter colaborativo do segmento de 

viagens. Foi fundada em 2014 por Ricardo Lima e Eric Faria. Os dois sócios, e 

também amigos, iniciaram o desenvolvimento do que se tornou a Worldpackers a 

partir de insatisfações com seus estilos de vida. Ambos possuíam cargos executivos 

no mercado financeiro na cidade de São Paulo, porém decidiram abdicar daquela 

realidade. 

Eric iniciou estudos nos Estados Unidos, trabalhando paralelamente como 

voluntário em um hostel em troca de hospedagem. Após certo período, juntamente 

com outros dois sócios, inaugurou o International Travelers House, um hostel em 

San Diego, cuja proposta consistia em receber hóspedes colaborativos com o 

objetivo de criar um ambiente global para que viajantes advindos de toda parte do 

mundo pudessem interagir.  Os hóspedes que contribuíssem de alguma forma com 

o funcionamento e manutenção do local eram isentos de cobrança de diária.

 Ricardo viveu durante três anos em viagem ao redor do mundo em estilo 

mochileiro e por algum tempo trabalhou voluntariamente no International Travelers 

House. De acordo com ele, ambos optaram pela melhor decisão, tendo alcançado 

algo de extremo valor que a construção social contemporânea não reconhece como 

importante: a experiência cultural e o aprendizado (WORLDPACKERS, 2018). 

Claramente não era um trabalho no conceito que eu imaginava essa palavra: 

eu me divertia, conhecia gente do mundo inteiro, melhorava meu inglês e não 

estava gastando dinheiro para aquilo. Sentia-me produtivo e leve e o hostel 

também, uma relação verdadeiramente ganha-ganha onde as duas partes 
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aprendem, doam algo e se beneficiam, sem a necessidade do dinheiro como 

moeda de troca. Habilidades pela Experiência, um novo jeito de se viver e se 

relacionar com o trabalho, viagem e dinheiro! (LIMA, 2018) 

A partir dessa experiência, os planos para concretizar o que se transformou 

na Worldpackers começaram a ser desenvolvidos. A primeira versão da plataforma 

foi, então, lançada no dia 4 de fevereiro de 2014. A empresa, em um curto período 

de tempo, atingiu uma grande quantidade de membros, especialmente por conta de 

compartilhamentos em redes sociais, e também reportagens sobre a Worldpackers 

em outros meios de comunicação. Em 2018, a empresa se faz presente em mais de 

cento e setenta países e possui mais de um milhão de membros cadastrados.  

Segundo os fundadores, sua principal missão é incentivar as pessoas a se 

libertarem e descobrirem “tanto o mundo quanto a si próprias, em um mundo sem 

fronteiras, onde as relações humanas e a troca de experiências e aprendizados 

sejam valorizados” (WORLDPACKERS, 2018). De acordo com o trecho 

anteriormente citado, é possível identificar o conceito de hospitalidade descrito por 

Camargo (2004) implícito no objetivo da empresa.   

Figura 2: Página inicial Worldpackers

Fonte: Site oficial da Worldpackers, 2018. 
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3.2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA 

A função básica da Worldpackers é conectar viajantes voluntários a 

estabelecimentos anfitriões. Para isso, ela é estruturada de forma a permitir que o 

viajante encontre destinos que melhor contemplem seus objetivos de viagem. 

São três modalidades anunciadas para voluntariado. A primeira, intercâmbio 

de trabalho, se caracteriza pela troca de habilidades por hospedagem, normalmente 

em estabelecimentos comerciais como hostels e pousadas. A segunda, impacto 

social, diz respeito ao voluntariado para trabalhos sociais em ONGs, escolas e 

outros projetos sociais. Já a terceira modalidade, projetos ecológicos, promove a 

experiência pessoal em ecovilas, fazendas e projetos de permacultura.  

Filtros de busca são mais um mecanismo existente na plataforma para que o 

viajante membro tenha maior facilidade para encontrar o tipo de experiência que 

mais esteja alinhada com suas expectativas. Dentre eles estão localização 

geográfica, disponibilidade de datas, duração mínima e máxima de viagem, tipos de 

habilidade que o voluntário pretende desenvolver, tipos de estabelecimentos e 

segmentos de mercado. Alguns filtros estão apresentados na figura 3. 

Figura 3 - Modalidades de voluntariado 

Fonte: Site oficial da Worldpackers, 2018 
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O processo para cadastro de viajantes membros compreende o fornecimento 

de dados pessoais, assim como informações sobre afinidades gerais e outros 

espaços de preenchimento opcional. Após esse primeiro cadastro, o membro ainda 

não é autorizado a agendar viagens pela plataforma. Para isso, é necessário tornar-

se membro verificado, que consiste em um pagamento anual de 50 dólares. Vale 

ressaltar que essa taxa destina-se à manutenção da plataforma e funcionamento 

geral da empresa, portanto estabelecimentos cadastrados não recebem verba 

proveniente dessa taxa paga pelos viajantes. Dentro do período de um ano, o 

membro verificado está apto a solicitar a quantidade de viagens que lhe for 

conveniente. Assim como descrito na plataforma, custos com vistos, transporte, 

seguro viagem, passagens aéreas não são de responsabilidade da Worldpackers. 

Quanto aos estabelecimentos anfitriões, a aderência à plataforma é feita de 

maneira semelhante, cujas informações pertinentes sobre o negócio, perspectivas 

quanto aos viajantes que serão recebidos e relação de retribuições devem constituir 

o perfil apresentado ao viajante.

Figura 4 - Contribuições e recompensas 

Fonte: Site oficial da Worldpackers, 2018. 
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O procedimento de agendamento de viagens consiste em efetuar a aplicação 

para o local escolhido desde que haja disponibilidade de datas. É comum que exista 

um breve questionário solicitado pelo anfitrião, com a finalidade de conhecer um 

pouco mais sobre o viajante que será recebido. Em seguida, dentro de poucos dias, 

assim que o anfitrião confirma a solicitação do viajante, a viagem terá sido 

agendada. 

Tanto viajantes quanto anfitriões dispõem de suporte online 24 horas, 

assinalando a interatividade proposta em modelos de negócio inovadores. Este 

mecanismo serve para assegurar ambas as partes de que todo o processo da 

experiência, desde o agendamento até sua conclusão, ocorra com sucesso de 

acordo com os compromissos previamente descritos e combinados. Além do mais, 

esse espaço serve para esclarecimento de dúvidas durante a experiência e qualquer 

outra questão que necessite mediação da plataforma. 

A empresa ainda dispõe do Seguro Worldpackers, que é um conjunto de 

políticas que assegura, principalmente, a integridade dos viajantes. Dessa forma, a 

experiência pode ser interrompida caso exista qualquer notificação de não 

conformidade com a missão da empresa ou em desacordo com o que foi proposto 

pelo anfitrião na etapa do agendamento. Nesses casos, a Worldpackers se 

responsabiliza por encontrar outro anfitrião próximo ao local onde o viajante se 

encontra. Como segunda opção, a empresa também pode assumir o pagamento de 

até três noites em meio de hospedagem que tenha quarto compartilhado.  

Os viajantes têm a oportunidade, ao final da experiência, de avaliar o anfitrião 

e as condições do estabelecimento que o recebeu, assim como o inverso também 

acontece. O sistema de pontuação constitui-se de um ranking de até cinco estrelas, 

sendo a quinta estrela correspondente ao maior nível de satisfação. Há, ainda, um 

espaço para que o viajante possa relatar detalhadamente sua experiência naquele 

estabelecimento. Esses relatos ficam disponíveis no perfil de todos os 

estabelecimentos cadastrados na Worldpackers, tornando-se possível consultar, de 

maneira transparente, a opinião de cada pessoa sobre sua vivência no destino 

escolhido. Anfitriões também possuem a chance de relatar sua experiência com os 

voluntários que recebeu, e da mesma forma é possível consultar esses relatos de 

avaliação no perfil dos viajantes, como também seu ranking em estrelas.  
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Figura 5 - Modelo de avaliação da Worldpackers

Fonte: Site oficial da Worldpackers, 2018. 

Nesta realidade marcada por um sistema informacional interativo, a Web 3.0, 

as estratégias de marketing para a divulgação da Worldpackers contam com práticas 

já consolidadas de ações comerciais patrocinadas em redes sociais, assim como 

email marketing para estimular o uso da plataforma. Entretanto, são utilizadas outras 

técnicas que vão além disso.  

O consumidor desta era tem a necessidade de se sentir parte do processo de 

desenvolvimento do que está sendo anunciado para, então, adquirir tal produto, 

serviço ou mesmo estilo de vida (OKADA e SOUZA, 2011). Portanto, fazer o cliente 

potencial identificar-se com a proposta da empresa, interagir com ele e fazê-lo 

participar do projeto é uma estratégia de relacionamento eficaz para captação e 

manutenção de consumidores. Como exemplo dessa estratégia, a Worldpackers 

utiliza-se do modelo no qual produtores de conteúdo são também consumidores. 

Assume-se, portanto, o comportamento de prosumer, seguindo a ideia de que o 

consumidor deixa de ser o objetivo final de produtos, para se tornar um produtor de 

experiências e conteúdos que irão influenciar outras pessoas, e assim 

sucessivamente (ROSA, 2010).  

A empresa oferece oportunidades a qualquer membro cadastrado que queira 

se tornar produtor de conteúdo oficial pela plataforma, sem exigência de quantidade 

mínima de viagens já feitas pela Worldpackers. São três categorias remuneradas: 

Worldpacker Guru, Worldpacker Blogger e Worldpacker Embaixador.  
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Figura 6 - Categorias de membros remunerados 

Categoria Requisitos Contribuição Recompensa 

Guru - 

Responder dúvidas de 
viajantes através de 

chats e escrever relatos 
sobre suas experiências 

Worldpackers 

Visibilidade e 
remuneração por 
chat respondido 

Blogger - 

Escrever artigos 
otimizados sobre pautas 
definidas pela equipe da 

Worldpackers 

Visibilidade e 
remuneração por 
artigo aprovado e 

publicado 

Embaixador 

Ter pelo menos 
10.000 seguidores no 
Instagram ou 50.000 

visitas em blog 
pessoal; 

experiência em 
escrever sobre 

viagens; e ter viajado 
ou estar disposto a 

viajar como 
worldpacker 

Produzir conteúdos 
(relatos, stories, vídeos, 

etc) sobre viagens 
pessoais pela 
Worldpackers. 

Patrocínio para 
viagens pela 
Worldpackers 

Fonte: Adaptado do site oficial da Worldpackers, 2018. 

A Worldpackers disponibiliza, ainda, em sua plataforma, vouchers de 

descontos de empresas e meios de hospedagens parceiros que podem ser 

utilizados por qualquer membro verificado dentro do prazo de validade.  

3.3 MERCADO TRADICIONAL E CONFORMIDADE LEGAL 

Por se tratar de um sistema no qual viajantes voluntários cadastrados na 

plataforma da Worldpackers recebem hospedagem e alimentação como recompensa 

por seu serviço voluntário, podem surgir alguns questionamentos acerca do espaço 

que essa organização ocupa no mercado e da legalidade de seu modelo de negócio. 

Discussões acerca das leis trabalhistas têm surgido no Brasil, já que novos modelos 

possibilitados pela tecnologia podem interferir e representar mudanças nas  formas 

tradicionais de produção, consumo e emprego. Esta breve seção aborda o mercado 
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tradicional e alternativo do turismo e hotelaria, assim como as leis que caracterizam 

o trabalho voluntário, diferenciando-o da condição análoga à escravidão.

De acordo com o Ministério do Turismo, o setor turístico emprega cerca de 7 

milhões de brasileiros no país, gerando um impacto de 520 bilhões de reais na 

economia e no mundo inteiro é responsável pela criação de um a cada dez 

empregos. Em entrevista à revista Exame em 2011, Benjamin Cohen, na época vice-

presidente mundial de finanças da Accor, uma das 10 maiores redes hoteleiras do 

mundo, afirmou que o setor “é um dos maiores geradores de emprego do mundo, 

abrangendo perto de 10% da população economicamente ativa”. 

O turismo alternativo surge em contraponto ao mercado tradicional e 

apresenta as seguintes características, de acordo com Vieira (1997): ocorre em 

pequena escala; alojamento é em propriedades familiares e pequenas e médias 

empresas; não possui mercado, segmento e estação dominante; as atividades são 

normalmente voltadas à natureza e cultura; e é um setor suplementar à economia. 

Dentro do mercado turístico tradicional existem muitas agências 

especializadas em vender experiências de voluntariado como produto turístico em 

pacotes de viagens. Por outro lado, a experiência do voluntariado pode se tornar 

parte também do turismo alternativo, uma vez que entre os objetivos estão 

assistência pessoal e meio ambiente (WEARING, 2001).  

Feita essa distinção, é possível compreender que ambos os setores 

coexistem sem concorrência, uma vez que se complementam em vez de competir 

por público e espaço no mercado. 

Quanto à legalidade do exercício do trabalho voluntário no Brasil, a lei federal 

Nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, estabelece que serviço voluntário é qualquer 

atividade não remunerada, prestada por pessoa física a instituição pública ou 

privada, com objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de 

assistência social. Além disso, deve haver termo de adesão entre as partes que 

conste o objeto e as condições do exercício do serviço voluntário. Cabe também 

ressaltar que este tipo de serviço “[...] não gera vínculo empregatício, nem obrigação 

de natureza trabalhista previdenciária ou afim”.  

Por outro lado, de acordo com o Artigo 149 do Código Penal Brasileiro, para 

que alguém se encontre em condição semelhante à de escravo, é necessário que 

esteja enquadrado em uma ou mais das seguintes realidades: estar submetido a 

trabalho forçado ou a jornada exaustiva, sujeito a condições degradantes de 
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trabalho, ter sua liberdade de ir e vir restringida, por qualquer meio, em razão de 

dívida contraída com o empregador. 

Considerando a missão e a organização da Worldpackers, pode-se 

compreender que, pelo menos no Brasil, a atuação dos viajantes é, de fato, no 

voluntariado e turismo alternativo. Dessa forma, este modelo de negócio não condiz 

com as situações previstas no código penal para caracterizar trabalho análogo à 

escravidão, mas se adéqua às leis do voluntariado. Do ponto de vista 

mercadológico, não possui características de um modelo que colocaria em risco os 

postos de trabalho dos profissionais do setor tradicional, já que se tratam de 

experiências de curta duração em pequena escala. 

4 A PESQUISA DE CAMPO 

Com o objetivo de identificar manifestações de hospitalidade entre anfitriões e 

viajantes voluntários membros da Worldpackers com base no recorte de tempos 

descritos por Camargo (2004), foi realizado um estudo de natureza exploratória, de 

forma a agregar abordagens qualitativas e quantitativas. Análise de conteúdo foi o 

método escolhido para averiguar os pontos relevantes dos relatos de experiência 

disponíveis como avaliação de viajantes no perfil de anfitriões. Esse método consiste 

em um conjunto de técnicas que procura descrever o teor de mensagens 

comunicadas de forma oral, visual ou escrita para obter indicadores quantitativos ou 

qualitativos que permitam chegar a determinada conclusão (BARDIN, 1977). 

Em um segundo momento, com o objetivo de conhecer motivações dos 

anfitriões responsáveis pelos estabelecimentos identificados na pesquisa de acordo 

com os três diferentes grupos apresentados por Telfer (2004), foi feita uma 

entrevista na qual foi aplicado um pequeno questionário. Esse método é 

caracterizado por questionamentos básicos apoiados em teorias relacionadas ao 

tema da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987) e, por meio dele, obtiveram-se respostas pelas 

quais, também com uso da técnica de análise de conteúdo, fizeram-se conhecidas 

motivações dos anfitriões entrevistados. 

Para fazer o levantamento de dados, foi feito um recorte no qual o estado do 

Rio de Janeiro foi escolhido como localidade por estar consolidado como um dos 

principais destinos turísticos do país entre estrangeiros, de acordo com dados do 

Ministério do Turismo. Além disso, a região em que se encontra apresentou, ao 
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longo do ano de 2017, mais de 70% de intenção de viagem entre os brasileiros na 

Sondagem do Consumidor, do Ministério do Turismo. Quanto à modalidade de 

trabalho voluntário, foi escolhido o “Intercâmbio de trabalho”, na qual se baseia o 

negócio desde antes de se tornar a Worldpackers. Os dados coletados foram dos 5 

estabelecimentos que possuíam maior quantidade de avaliações apresentados pela 

plataforma após inserção dos filtros de localidade e modalidade citados 

anteriormente. 

Foram reunidos comentários de avaliação que constavam do período de um 

ano até a data da pesquisa, do mês de maio de 2017 até maio de 2018. Ao todo 

foram analisados 147 comentários de avaliação presentes nos perfis dos 

estabelecimentos anfitriões selecionados. Os anfitriões desses 5 estabelecimentos 

foram procurados para a entrevista semiestruturada, cujo teor fundamentou-se em 

buscar informações sobre motivações que os fizeram abrir o espaço para viajantes 

voluntários pela Worldpackers. 

O processo de análise e codificação foi categorizado de acordo com 

definições pré-estabelecidas como relevantes e também pela recorrência nos 

comentários (Figura 7). 

Figura 7 - Categorias da análise de conteúdo 

Local 

Referências à cidade em que o estabelecimento anfitrião está 

localizado, bem como às suas paisagens, sua acessibilidade, e sua 

estrutura. 

Hospitalidade 

Menções sobre tratamento recebido por parte do anfitrião; e 

expressões de conforto e familiaridade proporcionados pelo 

anfitrião para com o viajante voluntário. 

Tarefas Descrições sobre rotina de afazeres previamente informadas pelo 

anfitrião, em acordo com o viajante voluntário. 

Estrutura Descrições sobre a estrutura física do estabelecimento, bem como 

condições higiênicas, preservação, design e equipamentos de uso 

coletivo. 

Citações sobre interações sociais com hóspedes do 
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Entretenimento estabelecimento anfitrião e com outros viajantes voluntários, bem 

como relatos sobre festas e diversão em geral. 

Fonte: Elaborado pela autora 

5 ANÁLISE DOS DADOS 

5.1 PERFIL DOS VIAJANTES 

Foram analisados os perfis dos 147 viajantes que tiveram seus comentários 

de avaliação coletados para a pesquisa. A Worldpackers possui modelo de 

classificação em estrelas que é construído pelos próprios usuários da plataforma. 

Dessa forma, a qualificação dos viajantes de uma estrela a três estrelas e meia, 

conforme avaliação dos anfitriões que os receberam, foi de 20,4% contra 70,1% das 

qualificações de quatro estrelas; quatro estrelas e meia; e cinco estrelas. Os perfis 

que não receberam avaliação até a data da pesquisa somaram 9,5% na amostra. 

Em relação à faixa etária, mais da metade (81.6%) apresentou idades entre 

18 e 29 anos. Vinte e três viajantes (15,6%) possuem idades entre 30 e 40 anos e 

três (2%) possuem acima de 50 anos. Apenas um viajante não menciona idade no 

perfil. A média encontrada foi de 26 anos. 

A pesquisa demonstrou, ainda, que dos 147 viajantes, 92 (62,6%) são do 

sexo feminino e 55 (37,4%) do sexo masculino. Quanto à nacionalidade, 80 (55,1%) 

são viajantes brasileiros e 67 (44,9%), estrangeiros.  

5.2 PERFIL DOS ANFITRIÕES 

Os cinco estabelecimentos anfitriões selecionados para a amostra estão 

apresentados abaixo (figura 8) conforme sua tipologia e qualificação média de 

acordo com a quantidade de avaliações analisadas dentro do recorte determinado 

para a pesquisa.  
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Figura 8 - Dados coletados 

Anfitrião I Anfitrião 
II 

Anfitrião 
III 

Anfitrião 
XV 

Anfitrião 
V 

Tipo de estabeleci- 
mento 

Casa de 
festas 

Hostel Hostel Hostel Hostel 

Quantidade de 
avaliações analisadas 39 52 19 16 21 

Qualificação média por 
estrelas 3,7 4,8 5,0 4,8 4,9 

Fonte: Elaborado pela autora 

De acordo com os resultados da tabela anterior, o estabelecimento anfitrião III 

recebeu a melhor avaliação em estrelas e o estabelecimento anfitrião I obteve a pior 

média. Considerando a melhor média por quantidade de comentários, o 

estabelecimento II obteve a melhor avaliação. 

5.3 ANÁLISE DO CONTEÚDO 

Foram analisados 147 comentários de avaliação da experiência dos viajantes 

nos estabelecimentos anfitriões. Observou-se que 125 avaliações (85%) apresentam 

notas de quatro a cinco estrelas e seus conteúdos possuem teor positivo e 22 (15%) 

apresentam notas de uma a três estrelas e possuem teor negativo.  

Dos 147 comentários, verificou-se que em 50 deles (34%), os viajantes 

citaram positivamente o local e elementos que compõem a cidade onde o 

estabelecimento se encontra, mostrando que isso foi um dos fatores que pode ter 

contribuído para que a experiência fosse satisfatória. Não houve nenhuma menção 

negativa sobre a localização dos estabelecimentos.  

Figura 9 - Experiência dos viajantes Worldpackers: Local 

Comentários positivos 

“Não poderia ter encontrado um lugar melhor em todo Rio de Janeiro. O hostel fica em 

uma pequena ilha na Barra da Tijuca, uma coisa que eu nem sabia que existia! Fiquei 
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absolutamente encantada. Apesar de se poder chegar ao hostel apenas de barco, a 

localização ainda é muito boa, com metrô, estação de ônibus, farmácia, mercado, tudo 

pertinho.” (estabelecimento III, viajante brasileira) 

“A pousada é bem eclética e aconchegante, localizada a poucos passos do centro 

histórico e muito próxima de bancos, mercados e diversas lojinhas.” (viajante brasileira, 

estabelecimento V) 

Fonte: Elaborado pela autora 

A maior taxa de menções positivas foi em relação à percepção da 

hospitalidade. Foram 89 relatados (60,5%) com grande ênfase na recepção que os 

viajantes tiveram desde o início da experiência e no relacionamento estabelecido 

com o anfitrião. Foi possível identificar essas manifestações de hospitalidade em 

expressões como “sentir-se em casa” e “sentir-se à vontade” (CAMARGO, 2008) e 

referências positivas ao tratamento que receberam do anfitrião. Apenas oito 

comentários (5,4%) possuíam menções negativas, normalmente apresentando mau 

tratamento e má recepção dos anfitriões com os viajantes, tornando-se evidente 

situações de falta de hospitalidade.  

Figura 10 - Experiência dos viajantes Worldpackers: Hospitalidade 

Comentários positivos Comentários negativos 

“Ótimo lugar para um primeiro mochileiro, 
a hospitalidade foi de primeira (adaptado 
do inglês)” (estabelecimento I, viajante 
estrangeiro) 

“Ao longo dos dias fui me adaptando a 
dinâmica do lugar e percebi o quão 
atenciosos são os anfitriões. Todos estão 
abertos a diálogos e fazem a gente 
realmente se sentir em casa como uma 
grande família.” (viajante brasileira, 
estabelecimento I) 

“Desde o primeiro dia me senti super em 
casa e toda equipe foi muito receptiva!” 
(estabelecimento IV, viajante brasileira) 

“Os anfitriões não o cumprimentam e 
fazem você se sentir muito desconfortável 
(adaptado do espanhol)” (viajante 
estrangeira, estabelecimento I) 

“Os donos são arrogantes e rudes, eles 
tratam os trabalhadores e voluntários 
como empregados, e parece que eles 
sabem disso (adaptado do inglês)” 
(viajante estrangeiro, estabelecimento I) 

“Pior experiência da minha vida, um lugar 
terrível, onde não há respeito entre os 
anfitriões e os voluntários.” (viajante 
brasileiro, estabelecimento I) 
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“Todos aqui, sem exceção foram 
totalmente receptivos, está sendo 
maravilhoso estar aqui” (estabelecimento 
IV, viajante estrangeiro) 

“Minha estadia foi maravilhosa! Paulo é 
um excelente anfitrião, muito atencioso e 
preocupado, super solícito e disposto a 
me ajudar. Fui muito bem acolhida e até 
mimada, já estava chamando o hostel de 
casa!” (viajante brasileira, 
estabelecimento V) 

“Quando eu cheguei na recepção eu não 
fui bem recebido - os donos estavam 
ocupados lidando com um assalto dentro 
do hostel (adaptado do inglês)” (viajante 
estrangeiro, estabelecimento II) 

Fonte: Elaborado pela autora 

Quanto à análise sobre as tarefas a serem desempenhadas pelos viajantes, 

em 47 relatos (32%) ela aparece como positiva, evidenciando flexibilidade nos 

horários, ausência de dificuldade ou sobrecarga. Isso mostra a proposta da 

Worldpackers sendo praticada, pois o objetivo é que os viajantes contribuam de 

maneira descontraída enquanto vivenciam novas experiências. Por outro lado, os 12 

comentários (8,2%) que tiveram menções negativas quanto a isso, revelaram um 

possível não cumprimento da proposta pelo anfitrião. 

Figura 11 - Experiência dos viajantes Worldpackers: Tarefas 

Comentários positivos Comentários negativos 

“A carga de trabalho é plausível, porque o 

trabalho a ser feito e a maneira como é 

feito o tornam leve. Os horários, as folgas, 

As refeições (e sua qualidade) são 

respeitadas (adaptado do espanhol)” 

(viajante estrangeiro, estabelecimento I) 

“O trabalho é tranquilo, bem organizado e 

tudo muito bem combinado.” (viajante 

brasileiro, estabelecimento II) 

“O trabalho na recepção é muito gostoso, 

os horários são bem flexíveis.” (viajante 

brasileira, estabelecimento III) 

“Os anfitriões deixavam tudo sujo. No final 

do dia, éramos seus serventes, quando 

sabemos que esse não é o objetivo da 

Worldpackers. Nos fins de semana fazem 

você trabalhar muitas horas extras em 

eventos para pagar sua refeição da semana 

(perder tantas horas por comida não vale a 

pena). Eu não acho que vou voltar a este 

lugar (adaptado do espanhol)” (viajante 

estrangeira, estabelecimento I) 

“Às vezes parecia que nós éramos 

realmente funcionários assalariados, não 

apenas voluntários. O trabalho foi um pouco 
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pesado e difícil (adaptado do inglês)” 

(viajante estrangeira, estabelecimento IV) 

Fonte: Elaborado pela autora 

Para 32 viajantes (21,8%), a arquitetura do estabelecimento, manutenção, 

higiene e elementos de decoração e ambientação foram percebidos e descritos 

como elementos que contribuíram para tornar a experiência agradável. Por outro 

lado, 9 viajantes (6,1%) comentaram essa questão de forma negativa, apresentando 

descaso com hóspedes e voluntários por conta das más condições estruturais.  

Figura 12 - Experiência dos viajantes Worldpackers: Estrutura 

Comentários positivos Comentários negativos 

“Hostel lindíssimo com uma varanda e 

deck irados e com uma arquitetura de um 

castelo.Espaços comunitários bons e 

quartos espaçosos. ” (viajante brasileira, 

estabelecimento II) 

“A pousada é realmente conhecida e tem 

grandes áreas comuns, uma piscina, um 

ginásio e um dormitório espaçoso 

(adaptado do inglês)” (viajante 

estrangeiro, estabelecimento III) 

“O hostel é cheio de móveis e objetos 

antigos que deixam o ambiente muito 

interessante e agradável, fora a trilha 

sonora sempre boa e diferente.” (viajante 

brasileira, estabelecimento V) 

“A infra-estrutura do lugar está um pouco 

acabada (adaptado do espanhol)” (viajante 

estrangeira, estabelecimento I) 

“Dormimos em um quarto sem ventilador, 

sem ar condicionado e com uma penca de 

mosquito, banheiros com vaso estragado e 

chuveiro gelado. Você fica refém de uma 

estrutura péssima e sem nenhuma condição 

de receber um hóspede, imagina um 

voluntário!” (viajante brasileiro, 

estabelecimento I) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Por fim, o entretenimento foi relevante em 48 comentários (32,7%). Muitos 

relatos envolviam momentos descontraídos de interação com outros voluntários, 

hóspedes, novos aprendizados (música, culinária, idiomas, etc.), festas e noites 

temáticas. O entretenimento é um dos elementos que compõem a construção da 

hospitalidade (CAMARGO, 2004) e ele foi o segundo ponto mais mencionado nos 

comentários de avaliação. Não houve menções negativas sobre entretenimento na 

amostra. 

Figura 13 - Experiência dos viajantes Worldpackers: Entretenimento 

Comentários positivos 

“Eu vou sempre lembrar de todas as nossas festas, piadas, risadas e boas vibrações 

(adaptado do inglês)” (viajante estrangeira, estabelecimento II) 

“Eles têm uma paixão pela música e fazem uma ótima noite de jazz e vários eventos 

privados (adaptado do inglês)” (viajante estrangeiro, estabelecimento III) 

“Muita diversão, muita risada. Nós amamos. Experiência pra levar pra vida e no coração!” 

(viajante brasileira, estabelecimento V) 

Fonte: Elaborado pela autora 

5.4 MOTIVAÇÕES DOS ANFITRIÕES 

Dos cinco anfitriões dos estabelecimentos utilizados na pesquisa, três se 

disponibilizaram a responder o questionamento sobre motivações que os fizeram 

abrir seus espaços para viajantes voluntários cadastrados na Worldpackers. O 

contato com esses anfitriões foi feito por rede social, um meio prático e condizente 

com o estilo descontraído de seus estabelecimentos. O questionário foi feito de 

forma que o anfitrião se sentisse livre para responder de forma ampla, que 

motivações e intenções fizeram a direção do estabelecimento abrir o espaço para 

voluntários verificados pela Worldpackers e que expectativas existem sobre as 
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experiências incentivadas pela plataforma. Foram obtidas as seguintes respostas, 

apresentadas na figura 14. 

Figura 14 - Quadro de motivações dos anfitriões 

Anfitrião do 

estabelecimento II 

Anfitrião do 

estabelecimento IV 

Anfitrião do 

estabelecimento V 

“Worldpackers dão mais vida 

a casa, são uma ligação 

direta entre Hostel e 

hóspedes (aproxima ainda 

mais o guest ao Hostel) e 

ajudam a reduzir alguns 

custos (apesar de aumentar 

outros). A expectativa 

principal é que estejam felizes 

durante a estadia deles 

porque isso "contamina" o 

ambiente da casa e 

consequentemente melhora a 

experiência dos hóspedes.” 

“Ter a presença de viajantes 

que estão com suas 

mochilas rodando o mundo 

é, além de uma contribuição 

prática para o hostel, uma 

maneira de agregar a 

experiência dessas pessoas 

na vivência do nosso 

hóspede. Eles colaboram, 

além das horas que auxiliam 

na operação do hostel, para 

a integração entre os 

hóspedes. Nossa 

expectativa é sempre que 

eles vivam uma experiência 

inesquecível e que o hostel 

passe a fazer parte da 

história de vida deles.” 

“A motivação é a troca de 

experiências. Línguas, 

receitas, artesanato, dicas 

para aplicar em redes 

sociais, música... Ensino 

francês (vivi lá mais de 20 

anos) , me ensinam inglês 

ou espanhol, adoro cozinhar, 

pintar, além de ser músico 

profissional, produtor, 

compositor e vivi disso toda 

minha vida até assumir aqui. 

Então é isso: a motivação é 

“compartilhar” 

conhecimentos.” 

Fonte: Elaborado pela autora 

Ficou muito claro nas respostas recebidas que os anfitriões os recebem por 

motivos recíprocos, conforme as definições apresentadas por Telfer (2004). Certo 

que algo próximo a isso fosse esperado, já que a proposta da Worldpackers é 

justamente promover a troca, o intercâmbio, a interação entre pessoas de diferentes 

culturas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi identificar manifestações de hospitalidade nas 

relações entre anfitriões e viajantes voluntários membros da plataforma 

Worldpackers, e, ainda conhecer motivações que fazem anfitriões disponibilizarem 

seus estabelecimentos para intercâmbio.  

Essas manifestações de hospitalidade foram detectadas em seus diferentes 

tempos (CAMARGO, 2004). Alimentar e hospedar estão fixados como troca pelo 

voluntariado como premissa da Worldpackers. Receber e entreter, embora não 

descritos como regra, foram citados positivamente em muitos comentários de 

avaliação. 

De acordo com a análise de conteúdo dos comentários de avaliação feito 

pelos viajantes sobre suas experiências, 85% se mostraram satisfeitos. Constatou-

se que a percepção da hospitalidade foi uma característica relevante para definir a 

experiência como positiva, tendo sido descrita na maioria das avaliações positivas 

como bom tratamento recebido do anfitrião e bom relacionamento com ele. 

A análise da existência de outras percepções mencionadas nos comentários 

(local - 34%; tarefas - 32%; estrutura – 21,8%; e entretenimento – 32,7%) foi 

atendida, pois são fatores que compõem naturalmente a experiência. Entretanto, 

observou-se que a taxa de menções positivas sobre essas outras percepções foi 

inferior às de hospitalidade (60,5%). 

Com isso, percebe-se que a hospitalidade se manifesta naturalmente no 

decorrer das relações humanas, ainda que no caso da Worldpackers pode-se 

pensar que bastasse o mínimo, uma vez que a alimentação e a hospedagem são 

recompensas por alguma tarefa desempenhada pelo voluntário. Todavia, a interação 

social se mostra poderosa, superando o mínimo pré-estabelecido pela empresa e 

permitindo a ocorrência de outras manifestações de hospitalidade durante a estadia. 

Dessa forma, a experiência passa a ser gratificante e em muitos casos melhor que o 

esperado para ambas as partes (anfitrião e voluntário) na maioria dos casos. 

A análise de conteúdo revelou apenas 15% de comentários negativos na 

amostra. Dentre os aspectos mais mencionados estão tarefas (8,2%), estrutura 

(6,1%) e hospitalidade (5,4%). Isso significa que os estabelecimentos que 

receberam essas avaliações negativas podem não estar de acordo com a missão da 

Worldpackers, já que o caráter negativo dessas percepções podem representar 
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respectivamente sobrecarga, más condições no ambiente e desinteresse com o bem 

estar do viajante. Esse possível desacordo, contudo, pode não caracterizar situação 

análoga à escravidão, uma vez que o viajante tem liberdade para deixar o local 

conforme sua vontade e informar qualquer irregularidade ao suporte 24h da 

Worldpackers. Por outro lado, revela que o anfitrião pode estar sendo motivado 

apenas por interesses próprios, procurando se beneficiar, por exemplo, de uma 

possível redução de custos que consequentemente um voluntário pode 

proporcionar. No entanto, essa motivação não se manifestou entre os anfitriões que 

responderam à pesquisa desenvolvida neste trabalho. 

Quanto aos estabelecimentos anfitriões analisados, dos 5 perfis encontrados, 

quatro são tipificados como hostels e um como casa de festas. Os três anfitriões que 

retornaram o questionário da pesquisa pertencem ao grupo majoritário e os outros 

dois não demonstraram interesse em contribuir com a pesquisa. Dentre as respostas 

foram identificadas motivações parcialmente interessadas, conforme a definição de 

Telfer (2004). Isso demonstra que existe concordância desses anfitriões com o 

objetivo da Worldpackers, reafirmando que a experiência serve para benefício 

mútuo, considerando a troca de aprendizados, vivências e conhecimentos além 

daquelas mínimas (hospedagem e alimentação) pré-determinadas. 

No que diz respeito ao enquadramento legal, a pesquisa foi desenvolvida a 

partir da coleta de dados feita com recortes locais e, portanto, os resultados e 

conclusões se referem ao cumprimento de leis e conformidades brasileiras. A 

Worldpackers está presente em mais de 170 países, e, certamente, em cada um 

deles existem leis distintas que podem tanto divergir das leis brasileiras 

apresentadas neste trabalho quanto apresentar mais especificidade sobre as novas 

relações e possibilidades de trabalho advindas do desenvolvimento tecnológico, 

como é o caso da Worldpackers. 

Após análise teórica e empírica, pode-se entender que a Worldpackers é uma 

empresa que apresenta modelo de negócio inovador, fruto do desenvolvimento 

tecnológico; e demonstra em sua missão e operação fundamentos de hospitalidade. 

Vale, ainda, ressaltar que se comporta como alternativa, de forma suplementar, e 

não competitiva, ao mercado turístico tradicional. Ela pode ser fundamental para 

contribuir com o desenvolvimento da hospitalidade, pois promove a interação e o 

relacionamento pessoal, de modo que a troca aconteça como consequência natural. 
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Dentre as limitações da pesquisa, pode-se dizer que a quantidade de 

viajantes que utilizaram a ferramenta de avaliação foi inferior à de viajantes 

recebidos pelos anfitriões até a data em que foi feita a coleta de dados, porém 

acredita-se que nesse caso o volume da amostra não seja capaz de alterar 

significativamente os resultados obtidos, já que eles parecem retratar fielmente o 

todo. Cabe aqui sugerir que em estudos posteriores sobre o tema seja feita análise 

da experiência de novos viajantes para os mesmos estabelecimentos anfitriões com 

o objetivo de verificar nível de satisfação com a experiência, bem como identificar

oscilações temporais. Indica-se a utilização do mesmo método de coleta e análise 

de dados para esse também outros possíveis recortes. Nesse caso, sugere-se que a 

pesquisa seja feita em proporção internacional, considerando diferentes leis 

federais, assim como cultura e afins. 

A Worldpackers possui um modelo de negócio inovador, prático e flexível, que 

torna possível vivências que dificilmente alguém buscaria por conta própria. E, com 

isso, percebe-se que a empresa pode funcionar como um dos interstícios da 

hospitalidade descritos por Camargo (2015), uma vez que a ela apresenta uma 

chance, uma possibilidade, um campo aberto para o resgate e cultivo da 

hospitalidade. Especialmente para estudantes e até profissionais do setor turístico e 

hoteleiro, por exemplo, essa pode ser uma maneira de agregar conhecimento prático 

e experiências de forma descontraída. 

Recomenda-se, por fim, que gestores, anfitriões e viajantes estejam em 

concordância com a missão da empresa, pois assim a experiência será satisfatória 

para todas as partes, permitindo que a proposta de experiência seja cumprida e que 

cada vez mais pessoas se sintam motivadas a se tornarem membros. 
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