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RESUMO 

 

O turismo no mundo sofreu inúmeras transformações decorrentes das 

revoluções tecnológicas, a mais recente é a inserção das fotografias de turismo em 

plataformas online utilizadas por milhões de pessoas no mundo que compartilham 

momentos da sua vida com todas as pessoas que tem acesso aos seus perfis. A maior 

dessas plataformas, o Instagram, é um dos objetos de estudo deste trabalho, assim 

como os Blogs de Viagem, que nasceram como uma forma de compartilhar detalhes 

das vidas das pessoas em forma de textos onde poderiam ser utilizadas imagens, 

vídeos e sons para complementar suas postagens. Este trabalho tem como objetivo 

geral analisar as influências geradas pelas postagens de fotografias e de viagens das 

criadoras do blog Mala de Aventuras para o crescimento das vendas de serviços do 

blog, em seus seguidores, essas influências foram identificadas através de um 

levantamento bibliográfico, realização de entrevistas com seguidores e com a criadora 

do blog por meio presencial e online e as respostas foram analisadas em relação com 

a teoria.  

 

Palavras-chave: Turismo. Instagram. Redes Sociais. Blogs. Fotografia.  



 

 

ABSTRACT 

 

Tourism in the world has suffered numerous transformations due to 

technological revolutions, the most recent being is the insertion of tourism photographs 

into online platforms used by millions of people around the world who share moments 

of their lives with all those who have access to their profiles. The largest of these 

platforms, Instagram, is one of the objects of study in this work, as well as the Travel 

Blogs, which were born as a way of sharing details of people's lives in the form of texts 

where images, videos and sounds could be used for complement your posts. This work 

aims to understand the influences faced by the postings of photographs and trips of 

the creators of the blog Mala de Aventuras for the growth of sales of blog services, in 

their followers. These influences were identified through a bibliographical survey, 

interviews with followers and with the creator of the blog through face to face method 

and online and the answers were analyzed in relation to the theory. 

 

Key words: Tourism. Instagram. Social medias. Blogs. Photography.   
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INTRODUÇÃO 

 

As evoluções tecnológicas que enfrentamos atualmente vem mudando o nosso 

comportamento em todos os âmbitos da nossa vida, desde a nossa rotina diária até a 

forma como escolhemos o lugar onde iremos passar nossas próximas férias. 

Pensando nisso, neste trabalho iremos analisar o nicho de seguidores do Blog de 

Viagens chamado Mala de Aventuras para entender como o comportamento desses 

seguidores é influenciado pelo conteúdo que as criadoras do blog publicam em seu 

perfil no aplicativo Instagram, utilizando-o como uma ferramenta de marketing e como 

complemento para o conteúdo apresentado também em seu blog.  

Disponibilizado no dia 06 de outubro de 2010, inicialmente oferecido somente 

para usuários do sistema operacional iOS, plataforma de integração de aplicativos da 

Apple Inc.1, o Instagram foi desenvolvido por Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike 

Krieger (PIZA, 2012), e cresceu de maneira rápida e significativa. Em 2012, foi 

disponibilizado para dispositivos com sistema operacional Android2 e comprado pelo 

Facebook, em uma transação que custou em torno de 1 bilhão de reais3.  

Com os seus 8 anos de existência e com a posterior disponibilização de diversos 

novos recursos e ferramentas de vídeos, fotos e edição de imagens, o Instagram 

conseguiu alcançar em junho de 2018 um total de 1 bilhão de usuários ativos por mês 

em um nível mundial4.  

Em 2018, o Instagram funciona como ferramenta ativa de marketing e divulgação 

para as empresas que utilizam as redes sociais como forma de oferecer um contato 

ainda mais rápido e direto com seus consumidores, é o caso de grandes marcas e 

também das que ainda estão tentando encontrar seu espaço no mercado, assim 

também influencia o setor de turismo.  

                                            
1APPLE. iOS. Disponível em: <https://www.apple.com/br/ios/> Acesso em: 27 jul. 2018 

2 Sistema operacional presente em diversos aparelhos. 

3 Segundo reportagem do G1, disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/facebook-anuncia-
compra-do-instagram.html. Acesso em: 27 jul. 2018 

4 Segundo reportagem do Tecmundo, disponível em: https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/131503-
instagram-tem-1-bilhao-usuarios-ativos-mes.htm. Acesso em: 27 jul. 2018 
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O blog Mala de Aventuras5 foi criado pelas amigas Fernanda Hudson e Gaia Vani 

para compartilhar suas experiências de viagens sejam elas juntas, com os parceiros, 

outras amigas ou até sozinhas. Elas são amigas desde os tempos de colégio e já 

visitaram lugares como: África do Sul, Estados Unidos, Nova Zelândia, Portugal, 

Tailândia, Canadá, Chile, Argentina, Israel, Peru e diversos outros países. Assim 

como também centenas de lugares no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde 

vivem.   

Uma das principais características buscadas pelas empresas que utilizam o 

Instagram como ferramenta de marketing é a quantidade de seguidores de 

determinados perfis e a sua interatividade com seus seguidores, mas não basta 

apenas ter muitos seguidores, esses seguidores precisam estar engajados e os perfis 

necessitam ter uma alta taxa de engajamento que pode ser verificada através da 

quantidade de curtidas e comentários por postagens. Recuero (2005) explicita que o 

nome desse fenômeno é clusterização, que se caracteriza pela presença dos hubs 

nas redes sociais, que são indivíduos que possuem muito mais conexões com outras 

pessoas do que a média do grupo. 

Dentro da perspectiva do Turismo, existem inúmeras opções de blogs voltados 

para esse tema e que utilizam o Instagram para complementar seu conteúdo e 

aumentar seu engajamento, alguns possuem centenas de milhares de seguidores, 

como é o caso do Vamos pra Onde6 com 432 mil seguidores, o Quero Viajar Mais7 

com 259 mil seguidores, a Lala Rebelo8 com 188 mil seguidores e o Aprendiz de 

Viajante9 com 135 mil seguidores, entre outros. Alguns blogs possuem um 

engajamento bem maior em suas próprias páginas online do que no Instagram. 

A escolha do blog Mala de Aventuras para a composição desta monografia foi 

devido ao acesso às idealizadoras, ambas moram no Estado do Rio de Janeiro e por 

                                            
5 Informações retiradas da aba Sobre Nós e divulgação autorizada pelas autoras do blog, disponível em: 
http://maladeaventuras.com/2018/01/sobre-nos/ 

6 Página do Instagram do blog Vamos pra Onde. Disponível em: https://www.instagram.com/vamospraonde/. 
Acesso em: 31 out. 2018. 

7 Página do Instagram do blog Quero Viajar Mais. Disponível em: https://www.instagram.com/queroviajarmais/. 
Acesso em: 31 out. 2018. 

8 Página do Instagram do blog Lala Rebelo. Disponível em: https://www.instagram.com/lalarebelo/. Acesso em: 31 
out. 2018. 

9 Página do Instagram do blog Aprendiz de Viajante. Disponível em: 
https://www.instagram.com/aprendizdeviajante_/. Acesso em: 31 out. 2018. 
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possuírem aproximadamente 60 mil seguidores foram mais acessíveis que os blogs 

maiores que recebem centenas de contatos diariamente e não se mostraram tão 

receptivos ao serem questionados se gostariam de participar da pesquisa. O blog 

apesar de apresentar um número bem menor de seguidores no seu perfil do Instagram 

se comparado com os perfis maiores apresentados anteriormente, apresenta uma boa 

porcentagem de engajamento tanto na plataforma do Blog como no Instagram como 

será apontado nos próximos capítulos e apresenta uma boa relação de interatividade 

com seus seguidores, atraindo o seu público com um conteúdo de qualidade e um 

visual agradável. 

O trabalho busca responder a questão norteadora que motivou este estudo: qual 

a influência do Instagram no crescimento de acessos e vendas de serviços turísticos 

oferecidos pelo blog Mala de Aventuras? 

E para responder essa questão, o objetivo geral desse trabalho é analisar as 

influências que o blog passa aos seus seguidores com a utilização do Instagram para 

complementar os seus serviços. Os objetivos específicos são:  

• Apresentar os conceitos de Turismo, Fotografia e Mídias Sociais 

principalmente os blogs e o Instagram.  

• Investigar o histórico do blog Mala de Aventuras e comparar os dados 

de analytics do blog e do Instagram com a percepção dos seus 

seguidores. 

• Analisar as influências do uso do Instagram do blog como motivador 

das viagens dos seus seguidores. 

O método que melhor se encaixa para a teoria e embasamento dessa pesquisa 

é o método de pesquisa exploratória, onde “[...] a pesquisa se encontra na fase 

preliminar, tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que 

vamos investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a 

delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das 

hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto” (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p.51). Com o pressuposto de que o uso do Instagram impacta 

positivamente o crescimento do blog Mala de Aventuras e causa uma influência na 

hora dos seguidores escolherem os destinos de suas viagens, foram levantados uma 
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teoria que apoie essa hipótese e foi realizada uma pesquisa para coleta e análise dos 

dados necessários para refutar ou corroborar a teoria imposta.  

O presente trabalho foi realizado de acordo com as normas da pesquisa cientifica 

e é de natureza qualitativa e foi feita uma revisão da literatura existente que tem 

relação com o tema abordado a fim de basear conceitualmente a pesquisa, uma 

entrevista presencial com uma das criadoras do blog, entrevistas online por meio de 

trocas de e-mails e mensagens instantâneas com alguns seguidores do blog no 

Instagram e uma análise dos dados apresentados pelo analytics do blog e do 

Instagram.  

Assim, o trabalho se divide em três capítulos. No primeiro capítulo foi realizada 

uma pesquisa teórica com a finalidade de compreender os conceitos de Turismo, 

Fotografia e Mídias Sociais e a relação dos mesmos com o Turismo na 

contemporaneidade. No segundo capítulo foi realizada a apresentação do blog e do 

Instagram Mala de Viagens, tendo por finalidade a comparação dos dados recolhidos 

do analytics de ambas as plataformas, com a percepção dos seguidores e da criadora 

do blog. Por último, no terceiro capítulo, é feita uma análise dos resultados 

encontrados pela pesquisa em comparação com a teoria anteriormente apresentada. 
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1 O TURISMO, A FOTOGRAFIA E AS MÍDIAS SOCIAIS  

 

O capítulo a seguir aborda três importantes pilares para o desenvolvimento deste 

trabalho que são: um breve histórico do turismo no mundo seguindo até o turismo 

virtual que vivenciamos atualmente e também as relações entre o turismo e a 

fotografia, com uma descrição dos antecedentes da fotografia e o desenvolvimento do 

turismo e a relação do turismo com as mídias sociais e suas devidas associações com 

os conceitos do marketing e desenvolvimento tecnológico.  

 

1.1 O TURISMO NA ATUALIDADE 

 

O turismo no mundo evolui em conjunto com outros adventos tecnológicos e o 

desenvolvimento em diversos setores que acabam sendo influenciadores do setor, 

como: os transportes, a internet, a comunicação, o desenvolvimento das cidades, a 

economia e a fotografia, alguns desses setores serão tratados nesse trabalho como 

elementos do desenvolvimento turístico atual.  

Para entender o ponto em que encontramos o turismo na segunda década do 

século XXI, precisamos entender como foi a sua evolução no decorrer dos anos. A 

origem do termo turismo deriva da palavra francesa tour que, por sua vez, surge do 

termo to take a turn, de origem inglesa, que pode significar uma viagem circular com 

destino final no lugar de origem. Como Moesch (2002) explica: 

O primeiro registro da palavra turismo remonta-se a 1800 e está no Pequeno 
Dicionário de Inglês Oxford: “Turismo: A teoria e a prática de viajar, deslocar-
se por prazer. Uso, depredação. A raiz tour aparece documentada em 1760, 
também na Inglaterra. A etimologia da palavra permite indicar sua 
procedência latina tornus (torno) como substantivo, e tornare (redondear, 
tornear, girar) como verbo. A ideia de giro, de viagem circular, de volta ao 
ponto de partida, se deduz, claramente, da raiz comum, que origina tornus e 
tornare. Parece que o turn britânico, de 1746 – to take a turn – cedeu lugar, 
em 1760, ao tour que usamos até hoje, de influência francesa. Sua primeira 
utilização como título de obra sobre viagens foi também em Londres, em 
1810, no livro de Henry Swinburne, Picturesque Tour Spain. Em seus 
princípios históricos, o conceito simples e vulgar da palavra turismo seria 
sinônimo de “viagem por prazer”. (MOESCH, 2002, p. 10). 

 

Depois de compreendida a origem do termo turismo, trataremos sobre o termo 

turista, para a Organização das Nações Unidas (ONU) o turista deve ser 
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compreendido em duas categorias: excursionista e o turista de pernoite, sendo o 

excursionista aquele que não passa a noite na cidade escolhida para o passeio e o 

turista de pernoite é aquele que tem estadia e passa mais de 24h no local visitado, 

como podemos ver em seu livro Recomendações Internacionais para as Estatísticas 

de Turismo, em parceria com Organização Mundial do Turismo (OMT). O visitante ou 

o turista são definidos como:  

[...] um viajante onde a viagem tem como destino principal um local fora de 
seu ambiente habitual por menos de um ano, por qualquer propósito 
(negócios, lazer ou outro propósito pessoal) desde que não seja empregado 
por nenhuma entidade no país ou lugar visitado. Essas viagens são 
qualificadas como viagens de turismo. Turismo se refere a atividade dos 
visitantes. [...] O visitante (doméstico, de entrada ou de saída) é classificado 
como turista (ou visitante de pernoite) se a sua viagem inclui um pernoite ou 
um excursionista se for um visitante de um dia (ONU, 2008, p.10, [tradução 
nossa]).10 

  

A Organização Mundial do Turismo está inserida na Organização das Nações 

Unidas desde 2003 e é a única organização mundial responsável por lidar com as 

regras do turismo entre as nações e também é responsável por promover o turismo 

numa escala global assim, para a OMT, o turismo pode ser definido como: 

[...] atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadias em 
lugares distintos de seu entorno habitual por um período de tempo 
consecutivo inferior a um ano, com a finalidade de lazer, por negócios e outros 
motivos (OMT, 2001, p. 5). 

 

O turismo também pode ser classificado de diversas formas, a primeira que 

vamos abordar é a diferença entre turismo doméstico e o turismo internacional, o 

turismo doméstico refere-se àquele realizado dentro do próprio país de origem e o 

turismo internacional é feito envolve cruzamentos de fronteiras e o turista de descola 

para fora de seu país de origem (COOPER et al, 1993). Outras classificações 

referentes ao turismo como a segmentação de mercado são abordadas ainda neste 

capítulo. 

                                            
10 A visitor is a traveller taking a trip to a main destination outside his/her usual environment, for less than a year, 
for any main purpose (business, leisure or other personal purpose) other than to be employed by a resident entity 
in the country or place visited. These trips taken by visitors qualify as tourism trips. Tourism refers to the activity of 
visitors. [...] A visitor (domestic, inbound or outbound) is classified as a tourist (or overnight visitor) if his/her trip 
includes an overnight stay, or as a same-day visitor (or excursionist) otherwise. 
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Agora podemos salientar como as viagens evoluíram no decorrer dos anos e 

como gerou o desenvolvimento do turismo no mundo. Existem relatos de grandes 

viagens desde as primeiras construções rodoviárias do Império Romano no período 

medieval, a locomoção ainda era muito precária, pelo menos até o século XVIII com 

a promoção de melhorias nas estradas britânicas feita por engenheiros como Telford, 

MacAdam e Metcalf (JENKINS; LICKORISH, 2000). 

Apesar disso, as viagens de turismo começaram a ser identificadas desta forma, 

uma vez que a motivação dessas viagens passou a ser um momento de diversão, 

entretenimento, socialização ou mesmo educacional, como é o caso do grand tour11. 

Em 1841, Thomas Cook ao criar o primeiro pacote de turismo, no formato de venda 

das passagens, hospedagens e passeios, revolucionou a forma de se viajar 

(JENKINS; LICKORISH, 2000, p. 30). 

Com o passar dos anos, o turismo foi ficando cada vez mais acessível a parcelas 

da população que não acreditavam ser possíveis tais formas de lazer, definidos os 

tempos de trabalho e de lazer, a população foi criando cada vez mais motivações para 

se deslocar e trocar experiências com outras formas de vida. Tadini (2010, p.57) 

afirma:  

[...] ao longo do século XIX, diversas foram as viagens realizadas. Os 
europeus passaram a visitar a África e os Estados Unidos. Observa-se que 
neste período houve um suave processo de massificação do turismo, ou seja, 
as viagens se tornavam mais acessíveis para o segmento da classe média 
da população, agora com salários melhores e maior possibilidade de gastos 
com entretenimento, como futebol e corridas de cavalo. 

 

E assim, entre outros inúmeros acontecimentos marcantes para a história do 

Turismo, como a profissionalização e crescimento da hotelaria, a invenção de um meio 

de transporte mais rápido e que transportava pessoas pelo ar, diversas segmentações 

do mercado do turismo, criação de cursos universitários voltados para as práticas de 

turismo e hotelaria, congressos internacionais e tratados, criação de agências 

reguladoras, políticas públicas e etc; O turismo no mundo foi crescendo, ganhando 

espaço e importância cada vez maiores para os cidadãos e para a economia dos 

países. No final da década de 1990, as receitas do turismo ultrapassaram o bilhão de 

                                            
11 Viagens educacionais realizadas pelos jovens da aristocracia britânica à diversos países da Europa. 
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dólares. Assim, o turismo passou a representar cerca de 8% das exportações 

mundiais e 180 milhões de empregos (BRAGA, 2007). 

A internet também é um dos responsáveis pelo crescimento do fluxo turístico e 

pela massificação de certos destinos, com as mudanças nos hábitos de compra dos 

consumidores e a facilitação do acesso, a forma como as pessoas compram e 

reservam suas viagens também mudou:  

A internet é uma ferramenta de extrema importância para o processo de 
comercialização e divulgação de produtos turísticos. Com o uso da internet o 
turista pode ter informações sobre destino, atrativos, restaurante, meios de 
hospedagens e serviços existentes na localidade que deseja visitar. (BRASIL, 
2010, p.123). 

 

Com o processo de crescimento dos diversos tipos de turismo definidos 

principalmente pelo local onde é realizado e pelas motivações dos turistas, o turismo 

foi ganhando definições distintas, para Kotler e Keller (2012) cabe ao planejador da 

estratégia turística ou ao empresário, apresentar ofertas flexíveis de produtos, pois 

nem todos os clientes têm exatamente as mesmas demandas e preferências. Os 

segmentos mais comuns podem ser o de turismo de sol e praia, cultural, religioso, de 

negócios, de eventos ou o turismo ecológico, também conhecido como ecoturismo, 

focaremos principalmente no turismo ecológico para abordar neste trabalho, por ser o 

segmento turístico que as criadoras mais abordam no blog.  

Para o Ministério do Turismo, a segmentação é entendida como uma forma de 

organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e mercado. Os segmentos 

turísticos podem ser estabelecidos a partir dos elementos de identidade da oferta e 

também das características e variáveis da demanda (BRASIL, 2006). 

O principal segmento turístico explorado pelo blog Mala de Aventuras é o 

Turismo Ecológico, que também pode ser chamado de Ecoturismo e por vezes 

Turismo de Natureza, nasceu de diversas discussões sobre a conservação da 

natureza e manutenção da ecologia de diversas localidades, sendo o turismo a 

principal ferramenta a ser utilizada para que seja materializada a premissa de uma 

interação e experimentação do ambiente de forma sustentável (BRASIL, 2008). 

Essas discussões sobre o Ecoturismo no Brasil repercutem desde 1985, à partir 

de uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) para ordenar a 

atividade com a criação da Comissão Técnica Nacional, constituída por técnicos do 
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

a criação desse projeto foi necessária por conta da falta de organização nas atividades 

turísticas referentes a natureza e de sua falta de preocupação com a sustentabilidade 

(MOURÃO, 2004). 

No decorrer do capítulo são abordados outros conceitos e algumas práticas que 

são adotadas pelos profissionais da fotografia e do turismo ou mesmo dos cidadãos 

comuns e turistas, com seu desejo de registrar os momentos de lazer e suas 

experiências vividas em viagens. Mas trata especialmente a relação do turista com os 

blogs de viagem e como as fotografias são importantes como ferramenta essencial 

para a existência dessa relação.  

 

1.2 TURISMO E A FOTOGRAFIA 

 

Desde os primórdios do Turismo no mundo, uma parte da sua história está 

diretamente ligada com a história da Arte. Com a modernização das rodovias, criação 

das ferrovias e mudança nas formas de viajar, diversos artistas passaram a retratar 

em suas obras essas mudanças e também a forma como o crescimento tecnológico 

foi modificando as paisagens. Com a revolução industrial uma importante invenção 

passou a ser uma das principais ferramentas do Turismo, a fotografia.  

A aplicação da fotografia, no turismo, trouxe para mais perto um mundo 
visível de etnias, culturas e lugares diversos. As fotografias utilizadas como 
registro de localidades e eventos, ou mesmo como um recurso de marketing 
turístico, passaram a ocupar um espaço substancial nas atividades do turismo 
(HADLICH, 2008, p.107). 

 

A fotografia12 é o processo e a arte que permite registar e reproduzir, através de 

reações químicas e em superfícies preparadas para o efeito, as imagens que se tiram 

no fundo de uma câmara escura ou que são registradas em memórias digitais. 

Para Kossoy (2001), uma vez que a fotografia é um instrumento que serve para 

registrar em papel (ou digitalmente) aquilo que vemos na realidade, a fotografia “[...] 

teria papel fundamental enquanto possibilidade inovadora de informação e 

                                            

12 Conceito de fotografia. Disponível em: https://conceito.de/fotografia. Acesso em: 29 out. 2018. 
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conhecimento, instrumento de apoio à pesquisa nos diferentes campos da ciência e 

também como forma de expressão artística” (KOSSOY, 2001, p. 25).  

Complementando a fala de Kossoy, Sontag (2004, p. 6) afirma que: 

“[...] foi apenas com a industrialização que a fotografia adquiriu a merecida 

reputação de arte. Assim como a industrialização propiciou os usos sociais 

para as atividades do fotógrafo, a reação contra esses usos reforçou a 

consciência da fotografia como arte” (SONTAG, 2004, p.6). 

A democratização da fotografia a tornou acessível para pessoas e famílias 

comuns e também para viajantes, o que ocasionou dois importantes fenômenos na 

sociedade, a criação do hábito de registrarmos todos os momentos importantes 

vividos em nossa vida, sejam as conquistas cotidianas como uma formatura, um 

casamento, o crescimento de uma criança e eventos de família, dentre eles então os 

momentos de viagem. Essa democratização gerou por parte dos profissionais da 

fotografia, a desvalorização da fotografia amadora, a visão de que somente a 

fotografia profissional tem valor comercial ou artístico.  

O registro de uma memória marcante em forma de fotografia, aflora no ser 

humano diferentes sentimentos, que podem ser felizes ou tristes, de nostalgia ou de 

angústia, como garante Kossoy (2001, p. 100): “[...] o homem quando vê a si mesmo 

através dos velhos retratos nos álbuns, ele se emociona, pois percebe que o tempo 

passou e a noção do passado se lhe torna de fato concreta”. 

Um estudo sociológico feito na França apontou que casas com crianças tem uma 

possibilidade duas vezes maior de possuir uma câmera fotográfica, isso porque não 

tirar fotos dos filhos quando pequenos pode ser considerado uma atitude de 

indiferença paterna, assim, por meio de fotos, cada família constrói uma crônica visual 

de si mesma, um conjunto portátil de imagens que dá testemunho da sua coesão 

(SONTAG, 2004). 

Imagens históricas foram registradas durante os anos de existência da fotografia, 

muitas delas se tornaram emblemáticas e são verdadeiros símbolos da fotografia 

mundial e da resistência humana em casos extremos, como a guerra, é o caso da 

imagem registrada durante a guerra do Vietnã, que mostra crianças fugindo durante 

um bombardeio (figura 1). Não à toa, a revista TIME, uma das revistas jornalísticas 

com maior circulação no mundo, conhecida por suas capas marcantes, criou um 
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projeto chamado 100 Photos13, que reúne as 100 fotografias mais influentes de todos 

os tempos, que foram escolhidas por curadores, historiadores e editores de todo o 

mundo. 

Figura 1 - Fotografia de Nick Ut Cong Huynh para a Associated Press, 1972. 

 

Fonte: Google Imagens 

 

As fotografias e a história andam de mãos dadas, pois a fotografia é uma forma 

de registro para acontecimentos que só seriam acreditados com provas de que aquilo 

realmente aconteceu. Como afirma Sontag (2004, p. 4) “[...] fotos fornecem um 

testemunho. Algo de que ouvimos falar, mas de que duvidamos parece comprovado 

quando nos mostram uma foto”.  

Assim como a sua relação íntima e quase coligada com a História, a fotografia 

também se desenvolve juntamente com o fenômeno turístico, afinal, como já dito 

anteriormente sobre as fotografias de família, as fotografias de viagem também são 

tratadas como essenciais para registrar momentos marcantes na vida de pessoas. 

Comparáveis a formaturas, casamentos, nascimentos, as fotografias de viagens são 

uma forma de eternizar determinados momentos de contemplação e alegria. Parece 

decididamente anormal viajar por prazer sem levar uma câmera. “As fotos oferecerão 

provas incontestáveis de que a viagem se realizou, de que a programação foi 

cumprida, de que houve diversão” (SONTAG, 2004, p. 7). 

                                            
13 As fotografias mais influentes de todos os tempos. Disponível em: http://100photos.time.com/. Acesso em 24 
out. 2018. 
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Sendo assim, compreendemos que a fotografia turística é de extrema 

importância para tornar real e palpável aquilo que ouvimos falar sobre os destinos 

turísticos e também dar contexto àquilo que está associado à fotografia, como os 

roteiros, as dicas de passeios, os atrativos turísticos, etc. Hadlich (2008) então 

determina que com a fotografia turística: 

[...] podemos assinalar que ela mostra, revela, expõe, documenta, registra, 
arquiva. Ela dá informação e ajuda a credibilizar o relato visual relacionado 
ao turismo. A utilização de uma fotografia, no turismo, está condicionada ao 
seu 'valor turístico', plástico, informativo e funcional, os quais são usados para 
transmitir informação útil em conjunto com o texto que lhes está associado. 
(HADLICH, 2008, p. 108). 

 

John Urry e Carol Crawshaw (1995) apontam a influência que profissionais 

especializados no turismo geram e que são capazes de transformar os olhares dos 

turistas frente aos objetos do turismo, esses profissionais são: autores de livros e 

roteiros de viagens, agentes de viagens, estilistas e proprietários de hotéis, fotógrafos, 

realizadores de programas de televisão, funcionários de planejamento turístico, entre 

outros. Trazendo para um contexto mais atual podemos incluir os chamados 

Blogueiros ou Digital Influencers14 que dedicam suas vidas a expor seus pontos de 

vista sobre determinados assuntos para uma determinada audiência em seus blogs 

ou redes sociais e quando esses assuntos são o Turismo e as viagens, podem exercer 

grande influência sobre aqueles que optam se informar por essas mídias.  

Dentre esses profissionais estão os fotógrafos, profissionais da fotografia de 

viagem costumam dedicar suas vidas a peregrinar por diversos lugares do mundo a 

fim de registrar paisagens deslumbrantes, diferentes povos e suas manifestações 

culturais, animais selvagens, etc. O blog Hypeness15 listou em 2015, 10 fotógrafos 

que tem um enorme portfólio e muitas histórias relacionadas a viagens, dentre eles 

escolhemos os seguintes: Richard I’Anson (fotografia na figura 2), Vincent Laforet 

(fotografia na figura 3) e Amy Toensing (fotografia na figura 4). Richard I’Anson 

inclusive já participou de uma série-documentário sobre fotografia realizada pelo 

                                            

14 Tradução livre: Influenciadores digitais. Aquele que influenciam, pessoas com credibilidade e que 
são muito próximos do público com quem fala, não necessariamente são celebridades. Disponível em: 
https://medium.com/tend%C3%AAncias-digitais/digital-influencer-95482fa02113. Acesso em: 30 out. 
2018. 

15 10 fotógrafos de viagem que você precisa conhecer. Disponível em: 
https://www.hypeness.com.br/2015/12/10-fotografos-de-viagem-que-voce-precisa-conhecer/. Acesso 
em: 23 out. 2018.  
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National Geographic Channel chamada Tales by Light16. Cada um com seu estilo e 

objetivo profissional e artístico na fotografia, mas todos com registros que encantam, 

emocionam e possivelmente influenciam àqueles que se deparam com seus registros.  

Figura 2: Festival Holi na Índia, registro de Richard I'Anson, 2015.

 

Fonte: Richard I’Anson (2015)17 

Figura 3: Coney Island em Nova York, registro de Vincent Laforet, 2016.

 

Fonte: Instagram (2016)18 

Figura 3: West Auckland na Nova Zelândia, registro de Amy Toensing, 2013. 

 

Fonte: Photoshelter (2013)19 

                                            

16 A série está disponível no serviço de streaming Netflix. Disponível em: 
https://www.netflix.com/title/80133187. Acesso em: 27 nov. 2018. 

17 Disponível em: https://richardianson.com/2015/06/16/tales-by-light/. Acesso em: 24 out. 2018. 

18 Disponível em: https://www.instagram.com/p/BAe820mrYtG/. Acesso em: 24 out. 2018.  

19 Disponível em: https://toensing.photoshelter.com/gallery-
image/Maori/G0000xscBaLyVqBA/I0000X3BuhSC3h84/C0000MnP_j6_.lxI. Acesso em: 24 out. 2018. 

https://www.netflix.com/title/80133187
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Para Hadlich (2008) a fotografia turística também pode ser empregada 

cientificamente como material de pesquisa de campo, inventários, relatórios turísticos, 

bem como uma forma de imagem documental para o registro de um determinado 

patrimônio histórico, através da preservação da memória visual de uma localidade ou 

região e também para estudos científicos da área de turismo. 

A falar sobre a fotografia que apresenta um contexto e que estão ligados ao 

trabalho de profissionais que dedicam suas vidas a falar de viagens, as mídias são a 

principal ferramenta para o desenvolvimento desta forma de trabalho para fazer com 

que o conteúdo criado chegue até os indivíduos interessados. Precisamos pensar no 

quanto é importante o uso da fotografia nessa relação, mas também analisar o quanto 

a fotografia que expõe apenas um olhar deslumbrado daquilo que está sendo 

fotografado pode ser uma influência negativa para a funcionalidade do turismo. 

Segundo Hedgecoe (1991, s.p.), o uso da fotografia como ferramenta de linguagem 

visual “[...] são maneiras de conhecer-se o passado, questionar-se o presente e 

vislumbrar-se o futuro por meio de projeções geométricas e computacionais do real”. 

Essas projeções podem ser modificadas de acordo com a visão dos responsáveis por 

passar essas informações. 

 Segundo Aquino (2014) “[...] esse protocolo social da fotografia faz-se coercivo 

no decorrer do tempo e impele o turista a registrar e presumir conhecer o mundo por 

meio dela, bem como a decidir sobre seu destino de férias com base em todo um 

repertório visual criado pelo turismo”. O Turismo passa a ser incentivado a partir da 

percepção do outro sobre aquele local que foi visitado ou da imagem que o destino 

tenta passar e vender através das suas estratégias de marketing ou de políticas 

pública ou mesmo à partir da fotografias amadoras registradas pelos novos 

profissionais do turismo e pelos turistas que já os visitaram e tem como principal 

plataforma de trabalho a internet e suas mídias sociais.  

A fotografia registrada durante a atividade turística não é vista somente através 

de uma visão romântica, o ângulo da fotografia e a forma como o objeto é capturado 

podem distorcer a imagem de um destino para o lado positivo ou negativo, citado por 

Aquino (2014), o fotógrafo Martin Parr (1996) faz em seu livro Small World uma 

observação bem crítica dos sintomas de alienação dos turistas causada pelo seu 

desejo excessivo de registrar os momentos da viagem deixando de realmente viver a 

experiência, além da reprodução de comportamentos repetitivos ao fazer poses 
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sempre parecidas (Figura 5) ou fotografar sob os mesmo ângulos, como podemos ver 

em grandes pontos turísticos do mundo.  

Figura 4: Turistas na Torre de Pisa, registro de Martin Parr, 1996. 

 

Fonte: Instagram (2018)20. 

 

 A fotografia é de extrema importância para que as pessoas que nunca visitaram 

determinados locais do mundo possam sentir que aqueles lugares que se conheceu 

através de livros, filmes ou histórias contadas por aqueles que já os visitaram são reais 

e que a viagem para esses locais pode ser possível, conhecendo por fotografias a 

vontade de viajar para certos lugares pode ser aflorada, mas a distorção da realidade 

pode interferir negativamente na experiência do turista, como afirma Hadlich (2008, p. 

106): “A fotografia cativa e desencanta as pessoas pelo fato de apropriar e representar 

o real, de informar, de assinalar critérios funcionais, plásticos e técnicos, e que, muitas 

vezes, não são percebidos pelo olho humano comum”. Por isso é necessário utilizar 

as fotografias com um olhar crítico sobre aquela interpretação do que pode ou não ser 

real. 

 

1.3 O TURISMO E AS MIDIAS SOCIAIS 

 

                                            

20 Disponível em: https://www.instagram.com/p/Bn-39i1nfe4. Acesso em: 18 nov. 2018.  
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A virada do milênio trouxe inúmeras tecnologias que vem facilitando a nossa 

vida, como é o caso das redes sociais e dos aplicativos para celular que estão ao 

alcance das nossas mãos sempre que pensamos em buscar uma informação sobre 

algo, nos localizar geograficamente ou mesmo compartilhar uma conquista ou viagem 

com amigos. Pensando nas viagens, podemos perceber como as redes de 

compartilhamento de imagens, como é o caso do Instagram, a maior rede com o 

objetivo principal de compartilhamento de imagens, tem nos influenciado na hora de 

escolher o destino das nossas próximas viagens ou mesmo dos nossos sonhos.  

Devemos entender a importância do marketing para a promoção dos destinos 

turísticos e também como o uso das mídias digitais e dos blogs de turismo influencia 

no comportamento dos turistas. Para Jenkins e Likorish (2000, p. 84) “[...] o marketing 

é um dos fatores que mais influenciam na escolha de um destino para as férias. Os 

turistas em potencial são influenciados por materiais publicitários, por outras mídias e 

por recomendações feitas pela indústria”. Como podemos ver nas tendências dos 

usos das mídias sociais atualmente.  

O marketing está ligado ao setor de turismo dos âmbitos micro ao macro, tanto 

como uma forma de promover o turismo local como de divulgar os serviços de um 

empreendimento. Com o crescimento dos blogs de turismo, diversas empresas ou 

mesmo localidades turísticas passam a utilizar dos serviços desses blogs como uma 

forma barata e eficaz de alcançar um público que realmente possa se interessar por 

aquele produto ou serviço e que traga uma boa taxa de conversão à custos baixos. 

Um dos mais importantes teóricos do marketing no mundo, Philip Kotler, junto de Kevin 

Lane Keller (2012, p.3) afirmaram que o marketing é: “[...] a arte e a ciência de 

selecionar mercados-alvo e captar, manter e fidelizar clientes por meio da criação, 

entrega e comunicação de um valor superior para o cliente”.  

Também para Kotler e Keller (2012) o marketing se aplica na gestão de diversas 

categorias de produtos, por exemplo: bens, serviços, eventos, experiências e etc. e 

dentre esses está a categorias de lugares, na qual se explica que “cidades, estados, 

regiões e países inteiros competem ativamente para atrair turistas, novos moradores, 

fábricas e sedes de empresas” (KOTLER; KELLER, 2012, p.4). 

Uma das principais ferramentas do marketing são as mídias e assim como em 

outras áreas, também passaram por diversas mudanças nos últimos anos. Para Beth 

Saad (2008) essas mudanças surgiram em três principais ondas de transformações, 
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a primeira onda mudou o que a gente conhece na atualidade como media tradicionais, 

principalmente os meios impressos com papel e tinta, a segunda onda veio com as 

previsões dos “gurus digitais” que afirmavam a morte dos suportes individuais e dava 

vida à convergência de todos os meios de comunicação num só equipamento, na 

última onda predominam as tendências da comunicação realizada pela internet e pela 

transmissão de dados sem fio.  

Para que esses novos canais de comunicação existissem, tem que ser dado o 

devido reconhecimento ao meio em que eles ocorrem, que é a internet. Os meios de 

comunicação tradicionais passaram por um longo processo de consolidação, desde 

os jornais, passando pelo rádio e a televisão, foram necessários longos anos de 

desenvolvimento tecnológico para que as TVs pudessem emitir imagens com cores, 

para que o eletromagnetismo permitisse o funcionamento dos rádios e para que o raio 

laser criado por Charles Townes permitisse a gravação de um arquivo em um CD 

(VERONEZZI, 2009, p. 152). Mas com a chegada da internet em 1980 e depois da 

sua disponibilização para o público em 1990, foi preciso apenas 10 anos para que a 

internet atingisse em 2000, a marca de 360 milhões de pessoas conectadas. 

A chegada da internet foi um marco na sociedade e na economia mundial, a 

sociedade industrial deu lugar à comunidade mundial de informação, onde as 

ferramentas tradicionais são substituídas pelas teias e redes eletrônicas que 

escancaram o universo do conhecimento e expressão (TORQUATO, 2013). Mudou-

se completamente a forma como as pessoas se comunicam, como as empresas se 

comunicam com as pessoas e como as empresas se comunicam entre si. 

As empresas utilizam principalmente as mídias como ferramentas de 

comunicação para estabelecer um relacionamento com os seus clientes e 

estabelecem uma tipologia de consentimento, formando congruência, equalização, 

homogeneização de ideias e integração de propósitos, a comunicação é uma 

ferramenta importante de eficácia e produtividade (TORQUATO, 2013). Assim, 

compreendemos a importância da evolução das mídias para o desenvolvimento do 

trabalho turístico como forma de incentivo das viagens ou mesmo de promoção de 

destinos e de empreendimentos.  

Dentro do universo das mídias, estão as mídias sociais, que são sites na 

Internet que permitem a criação e o compartilhamento de informações e conteúdos 

pelas pessoas e para as pessoas, nas quais o consumidor é ao mesmo tempo 
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produtor e consumidor da informação, ou seja, são livres e abertas à colaboração, 

transmissão de informações e conteúdo e interação entre usuários (TORRES, 2009). 

Os conteúdos mais produzidos nas redes sociais, principalmente no Instagram 

são as fotografias. A importância das fotografias de viagens nas redes como 

simbolização de um status ou de um pertencimento do indivíduo a um certo nível social 

acaba gerando também uma divulgação espontânea de destinos como explica 

Perinotto et al (2017, p. 3):  

No turismo a fotografia é ferramenta de concretização de exposição das 
pessoas, pois ao visitar locais, se utilizam das mídias sociais, para mostrar 
onde estão, por onde passaram, seu status, condição financeira, etc. As 
redes sociais têm papel importante na propagação e fortalecimento na 
divulgação de um lugar. 

 

Para o governo do Brasil, as redes sociais demoraram um pouco a ter um papel 

importante na relação com o turismo, no Plano Nacional de Turismo (PNT) de 

2007/2010, inserido no Macroprograma de Promoção e Apoio à Comercialização está 

o Programa de Promoção Internacional do Turismo Brasileiro que consiste em 

estratégias de marketing para a promoção do turismo no Brasil para o mercado 

internacional, mas contrariando as expectativas, nada se fala sobre as ferramentas 

digitais que poderiam ser utilizadas. Já no PNT 2013/2016 as mídias digitais já passam 

a ser uma das ferramentas das ações promocionais do turismo no Brasil, citando os 

websites, redes e mídias eletrônicas, eMobile, APPs21, entre outras ferramentas.  

Para José Carlos Veronezzi (2009, p. 2), a mídia não deve ser designada 

somente para os meios ou os veículos de comunicação, mas também para designar 

uma atividade, uma função, uma profissão, mesmo que ainda não seja oficialmente 

conhecida. Como podemos verificar nas novas profissões surgidas voltadas 

principalmente para as redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter22, Youtube23 

e com o surgimento dos blogs.  

                                            

21 Aplicativos. 

22 O Twitter é uma rede social inspirada nas mensagens SMS, em que o principal foco é o envio de mensagens 
curtas de até 140 caracteres, disponível em: https://www.tecmundo.com.br/rede-social/3667-a-historia-do-
twitter.htm 

23 O Youtube permite que os usuários coloquem seus próprios vídeos na rede, sendo visualizados por qualquer 
pessoa no mundo inteiro, disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/informatica/youtube.htm 



26 

 

Os blogs surgiram como uma possibilidade de qualquer indivíduo criar seu perfil 

e de expor o seu dia a dia publicando pequenos textos sobre diversos assuntos 

conforme afirma Komesu (2010, p.112) “[...] o blog é concebido como um espaço em 

que o escrevente pode expressar o que quiser na atividade da (sua) escrita, com a 

escolha de imagens e de sons que compõem o todo do texto veiculado pela internet”. 

 Os blogs (Figura 5) podem ser pessoais ou empresariais, ou mesmo 

jornalísticos e possuem uma imagem de ser como um diário onde pessoas e/ou 

empresas postam seus artigos ou matérias sobre os assuntos que dominam.  

Figura 5 - Plataforma de Blog (Blogger), 2018.

 

Fonte: Blogger24  

 

Com o crescimento dos blogs o funcionamento deles passou a ser mais 

profissional, ainda que muitos ainda não consigam se sustentar financeiramente, isso 

acabou por democratizar a forma como as informações são passadas na internet.  

Para Schmidt (2007), com uma visão que traz um conceito estrutural aos blogs, afirmar 

que os blogs são:  

Websites frequentemente atualizados onde o conteúdo (texto, fotos, arquivos 
de som, etc) são postados em uma base regular e posicionados em ordem 
cronológica reversa. Os leitores quase sempre possuem a opção de comentar 
em qualquer postagem individual, que são identificados por uma URL única 
(SCHIMDT, 2007, p. 1, [tradução nossa])25. 

 

                                            
24 Disponível em: www.blogger.com. Acesso em: 18 nov. 2018. 

25 frequently updated websites where content (text, pictures, sound files, etc.) is posted on a regular basis and 
displayed in reverse chronological order. Readers often have the option to comment on any individual posting, 
which is identified by a unique URL. 
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Os blogs de turismo podem ser escritos por empresas ou viajantes, nem sempre 

com formação acadêmica em turismo, que utilizam das diversas plataformas de 

blogger existentes para divulgar seus trabalhos relacionados a viagens ou suas 

experiências em viagens turísticas, prestando serviços para empresas de viagens, 

empreendimentos hoteleiros ou de alimentação, em troca de divulgação, 

hospedagem, dinheiro, cortesias, etc. ou como hobby.  

A escrita justa sobre os destinos em blogs, que expressa verdadeiramente a 

opinião dos blogueiros e não tenha um cunho publicitário, pode ter grande relevância 

para o desenvolvimento de destinos menos conhecidos ou que possuem uma 

atividade turística de base comunitária, segundo explica Oliveira (2007, p. 26):  

A promoção de destinos, através do olhar cotidiano dos blogueiros, pode 
ajudar na divulgação do Turismo Justo, uma proposta para que a riqueza 
gerada pelas viagens não beneficie somente turistas e empresas, mas 
também os destinos e as comunidades locais que recebem os viajantes. 

 

No Brasil, existe a Rede Brasileira de Blogs de Viagem (RBBV)26, uma 

comunidade formada por cerca de 1300 blogueiros de viagem e foi criada inicialmente 

para que existisse uma troca de experiência entre os próprios blogueiros, mas em 

2012 o site foi aberto para o público como uma forma de aproximar os leitores, as 

mídias e os entusiastas dos diversos assuntos tratados nos blogs parceiros.  

Para este trabalho, não iremos nos ater ao marketing aplicado à motivação de 

viagem, mas como alguns elementos utilizados por profissionais ou pessoas comuns 

em suas mídias voltadas para a internet são capazes de transformar a vontade de 

viajar na execução de uma viagem. Um desses elementos é o Instagram. 

O Instagram é uma plataforma reconhecida pela programação como um software 

aplicativo, ou seja, programas que são feitos para desempenhar funções práticas ao 

usuário, mas que não estão ligadas diretamente ao funcionamento do sistema 

operacional do computador e/ou dispositivo móvel27. 

O Instagram foi iniciado como um aplicativo que só podia ser utilizado por 

usuários de aparelhos da empresa Apple, mas logo foi desenvolvida uma versão para 

aparelhos com sistema operacional Android e também para computadores com 

                                            

26 Rede Brasileira de Blogs de Viagem. Disponível em: https://rbbv.com.br/. Acesso em: 31 out. 2018. 

27 Conceito de Software Aplicativo. Disponível em: https://conceito.de/software-aplicativo. Acesso em: 23 out. 2018. 
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sistema operacional Windows28. Além disso, o Instagram é uma ferramenta de 

compartilhamento de fotos, que permite que os usuários façam a edição de suas fotos 

e as compartilhe instantaneamente com seus seguidores, além de oferecer funções 

como Stories29, Explore30, Direct31 e no ano de 2018 o Instagram lançou sua nova 

plataforma chamada IGTV32.  

O Instagram é uma ferramenta do novo modo de produção tecnológico 

denominado por Castells (1999) como Informacionalismo. O Instagram é responsável 

por possibilitar a geração de novas formas de obtenção de conhecimento e 

socialização. A teoria de Castells afirma que: 

“No informacionalismo, a geração de riqueza, o exercício do poder e a criação 

de códigos culturais passaram a depender da capacidade tecnológica das 

sociedades e dos indivíduos, sendo a tecnologia da informação o elemento 

principal dessa capacidade” (CASTELLS, 1999, p. 411).  

Além disso, o Instagram é uma nova forma de obtenção de conhecimento, sendo 

utilizado por empresas e profissionais que buscam oferecer seus serviços 

jornalísticos, profissionais ou amadores, de uma forma clara, objetiva e democrática 

para a parcela da população que utiliza as redes para tais fins. Assimilando com o 

Turismo, é uma forma ainda mais acessível de apresentar serviços e destinos 

turísticos para 1 bilhão de usuários que estão ativos no Instagram no ano de 2018.  

O uso do Instagram pelos blogs de viagens serve como uma forma de aproximar 

aqueles que acompanham o conteúdo postado dos criadores e torna a relação ainda 

mais pessoal. Assim como usamos as redes para curtir e comentar fotos de amigos, 

podemos também nos aproximar e acompanhar a vida de pessoas que não 

necessariamente conhecemos além da vida virtual. Como comenta Piza (2012): 

“Os indivíduos que integram a comunidade não necessariamente se 

conhecem além da realidade virtual, mas mantém laços, mesmo que fracos 

e informais uns com os outros. O interesse pelo ato de tirar fotos e a 

                                            

28 Sistema operacional desenvolvido pela Microsoft. Disponível em: https://www.microsoft.com/pt-br/windows. 

Acesso em: 23 de out. de 2018.  

29 Aba do Instagram que permite a postagem de fotos ou vídeos curtos que ficam disponíveis por 24 horas. 

30 Aba do Instagram que permite encontrar publicações de usuários do mundo todo. 

31 Aba do Instagram onde o usuário pode trocar mensagens com outros usuários de maneira privada.  

32 O IGTV é integrado ao menu principal do Instagram onde os usuários podem postar ou assistir vídeos mais 
longos e elaborados como os que podemos encontrar no Youtube.  
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instantaneidade da colocação da imagem na rede é o princípio básico que 

une os indivíduos da comunidade” (PIZA, 2012,p.43). 

Segundo a pesquisa de mercado tecnológico Social Media Trends 201833, 94,4% 

das empresas estão presentes nas redes sociais e 62% consideram que as redes 

sociais têm um papel muito importante para as empresas mas 49,9% ainda se 

consideram pouco ou nada eficientes nas redes sociais e a visibilidade (85,3%) e a 

interação com o público (64,8%) proporcionadas pelas redes sociais foram os 

principais motivos que levaram as empresas a criar um perfil, assim como foi apontado 

em 2017. 

Dentre as redes mais utilizadas o Facebook continua sendo a principal Rede 

Social utilizada (98,8%) pelas empresas e o Instagram ainda é a segunda colocada, 

entretanto comparando a edição anterior com a pesquisa do ano de 2018, apresentou 

um aumento de 26,9 pontos percentuais. Entre as empresas que adotam alguma 

ferramenta de avaliação dos resultados, o Google Analytics (72,6%) continua sendo a 

com maior adesão. 

Da perspectiva dos usuários nas redes sociais, 95% dos usuários que 

responderam à pesquisa Social Media Trends utilizam o Facebook e 89,1% o 

Instagram. A maioria dos respondentes acessa suas páginas/perfis em redes sociais 

diariamente (94,4%) e 38% dos usuários que acessam suas redes sociais 

diariamente, gastam, em média, mais de 4 horas por dia navegando nessas redes. No 

resultado geral, o Instagram foi citado como rede preferida por 47,1% dos 

respondentes. O Facebook ficou em segundo lugar, com 29,6% de preferência. Os 

assuntos que os respondentes mais gostam de acompanhar nas redes sociais são 

informações sobre sua profissão ou área de atuação (81%), notícias em geral (59,8%), 

entretenimento (59,8%) e tecnologia (56,7%). Em entretenimentos estão englobadas 

as festas, eventos e viagens.  

Neste sentido, podemos então identificar uma tendência de uso das redes 

sociais na internet, onde grande parte da população global está atualmente 

cadastrada em alguma rede social e faz uso destas por muito tempo do seu dia como 

forma de consumir informações diversas, notícias, entretenimento e tecnologia, 

                                            
33 Pesquisa online. Disponível em: https://inteligencia.rockcontent.com/relatorios/social-media-trends-2018/. 
Acesso em: 2 nov. 2018.  
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gerando cada vez mais mudanças nas formas como se consomem conteúdos 

midiáticos e assim impactando os velhos modos de se fazer mídias.  

Este capítulo apresentou diversos conceitos relacionados ao turismo, a fotografia 

e as novas mídias e tecnologias e a forma como as mesmas afetam a relação dos 

consumidores, em forma de turistas, com a evolução destas tecnologias e o turismo. 

O capítulo a seguir tratará sobre o histórico do blog que foi escolhido como objeto de 

estudo desta pesquisa e também serão relatadas as entrevistas que foram colhidas 

para o desenvolvimento deste trabalho.  
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2 O MALA DE AVENTURAS 

 

No presente capítulo são abordados o histórico do Blog, quais as visões da 

criadora do blog e dos seus seguidores no que diz respeito às tendências do uso da 

internet para o planejamento de viagens e o comportamento dos seguidores com 

relação ao blog que acompanham. Também serão apresentados os dados referentes 

ao engajamento dos usuários com o blog, que foram captados através do Google 

Analytics. 

  

 

2.1 A VISÃO DO BLOG SOBRE AS NOVAS TENDÊNCIAS DA INTERNET 

 

As informações que foram coletadas por meio do site Mala de Aventuras e 

também na entrevista realizada com a Gaia, Fernanda Hudson e Gaia Vani, criadoras 

do blog Mala de Aventuras, apontam que as mesmas se conhecem desde que eram 

crianças, estudaram na mesma escola e sempre gostaram de viajar, sejam juntas, 

com outras amigas, namorados ou mesmo sozinhas. Elas já tinham o costume de 

registrar todas as suas viagens por conta da paixão da Gaia por fotografia. Fernanda 

é formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Estácio de Sá e 

apaixonada por Marketing Digital, tendo trabalhado na área em algumas agências. Já 

a Gaia, também formada em Publicidade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), fez um intercâmbio para a Universidade de Sydney e é apaixonada por tudo 

relacionado a imagens, sejam fotografias ou vídeos. 

Segundo palavras das próprias criadoras, a ideia de criar um blog para falar das 

aventuras que elas viviam juntas surgiu numa mesa de bar enquanto tomavam 

chopps, a Gaia estava prestes a embarcar para a Austrália, onde morou por um ano, 

então elas decidiram criar um blog para compartilhar as experiências que já tinham 

vivido em viagens e também as que viriam a viver no futuro. Com o crescimento do 

blog e a vontade de se dedicar ainda mais, ambas largaram seus antigos trabalhos e 
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criaram sua própria agência digital chamada LAB23534, e em 2018, dividem seu tempo 

entre os dois empregos e as viagens.  

Para acompanhar o crescimento do blog elas utilizam o Google Analytics, que 

auxilia os donos de páginas na internet, dentre elas os blogs, a mensurar o 

engajamento que a página alcança e analisar dados sobre o perfil do usuário das suas 

páginas. Segundo os dados do Analytics do blog, no período entre o primeiro dia de 

setembro de 2017 e o primeiro dia de setembro de 2018, o blog foi visitado por 

1.386.477 vezes, sendo 1.215.088 visualizações únicas, ou seja, pessoas que 

acessaram a página uma pela primeira vez em determinado endereço I.P35 e o tempo 

de permanência média das visualizações atinge os 03 minutos e 49 segundos. 

Sobre o público, neste mesmo período o número de usuários que visitou o blog 

foi 754.660, sendo que deste total 751.848 eram novos usuários, em 2018 o blog 

aponta uma taxa de 13,3% de usuários que visitam o blog por mais de uma vez e que 

visitaram uma média de 1,26 páginas por seção, com um número total de seções de 

951.913 e cada seção dura em média 1 minuto e 47 segundos. As seções são 

entendidas como cada vez que o usuário abre uma página na internet e realiza alguma 

forma de interação, seja ela a abertura de um artigo, um comentário, um clique num 

banner de propaganda, etc. Cada seção é um conjunto dessas interações, mas uma 

visita só é considerada uma seção se uma interação for realizada.  

Por meio de um link para o blog no perfil do Instagram, os usuários podem entrar 

diretamente na página e esse fluxo também é mensurado através do Analytics. No 

mesmo período de um ano apontado anteriormente, o número total de usuários que 

entraram no blog por conta do link no perfil do Instagram foi de 1093, gerando 1327 

seções que duraram em média 3 minutos e 55 segundos. Esse número se mantem 

bem parecido se considerarmos também links postados na ferramenta Stories do 

Instagram, onde o número total de usuários que acessaram foi de 1105, e foram 

geradas 1198 seções que duraram em média 1 minutos e 22 segundos.  

                                            
34 Agência de Marketing e produção de conteúdo que presta serviço para outras empresas, produzindo conteúdos 
digitais e identidade visual para perfis nas redes sociais e para blogs.  

35 O Internet Protocol (I.P) é uma identidade única para cada dispositivo conectado a uma rede. Disponível em: 

https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/05/o-que-e-o-ip-descubra-para-que-serve-e-qual-e-seu-
numero.html 
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A entrevista semi-aberta com a criadora do blog, Gaia, foi realizada 

presencialmente no dia 12 de setembro de 2018, num café chamado Sofá Café, uma 

indicação da própria, que está localizado no bairro de Copacabana no Rio de Janeiro, 

a entrevista teve duração de cerca de uma hora e foram coletadas além das respostas 

necessárias, também os dados do analytics que estão sendo analisados neste 

capítulo. Infelizmente, a entrevista não pôde ser realizada também com a segunda 

criadora, Fernanda, pois a mesma teve compromissos profissionais em outra cidade.  

A conversa iniciou com a Gaia contando um pouco mais sobre como foi criar o 

blog em 2013 e o quanto elas evoluíram e passaram a enxergar o negócio com outros 

olhos conforme foram amadurecendo profissionalmente, ela e a sócia, se conheceram 

na escola e na adolescência quando passaram a viver em cidades diferentes sempre 

que se encontravam era um motivo para fazer algo novo ou conhecer uma coisa nova, 

ambas sempre gostaram de visitar lugares que ofereciam um contato direto com a 

natureza. Gaia descreve: 

A gente começou o blog 5 anos atrás, em agosto de 2013, começou de 
bobeira, a gente já curtia viajar, eu morando no Rio e a Nanda em Petrópolis 
então a gente sempre fazia uma trilha, visitava uma cachoeira diferente, 
nossos amigos sempre perguntavam sobre dicas então a gente pensou, 
vamos fazer um blog (VANI, 2018). 

 

Mas elas não viam inicialmente o blog como um trabalho ou como uma forma de 

fazer dinheiro, levavam mais como uma forma de dividir com amigos e pessoas 

conhecidas a sua experiência, somente com o crescimento do blog e com as 

mudanças que foram acontecendo na vida de ambas, elas começaram a enxergar o 

blog como uma forma de renda: 

[...] mas não com um propósito comercial, depois de um tempo a gente 
entendeu que poderia virar um negócio, mas só agora, 5 anos depois, num 
processo bem retardado, bem devagar eu acho, que a gente pensou que 
pode ser um negócio real e ser a nossa renda principal [...] (VANI, 2018). 

 

Em 2015, quando a Gaia estava terminando a faculdade, trabalhando em uma 

agência onde não estava satisfeita com o trabalho e a Nanda também já queria trilhar 

novos horizontes, elas resolveram enfrentar o desafio de criar a própria agência: 

[...] a gente falou cara porque a gente não sai então dos nossos empregos e 
a gente não monta o nosso próprio negócio e aí a gente vai ter mais tempo e 
flexibilidade pra trabalhar no blog, no mundo ideal era tudo perfeito, foram 
uns 6 meses que a gente conseguiu realmente se dedicar, foi quando criamos 
nosso canal no youtube, só que 6 meses depois a agência foi criando corpo, 
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foi crescendo, foi aparecendo cada vez mais e mais clientes e mais demanda 
e acabou que desde então a agência tomou 80% do nosso tempo (VANI, 
2018). 

 

Mas com o aniversário de 5 anos do blog chegando, as duas resolveram mudar 

de vida de verdade e se dedicarem ainda mais ao blog como um trabalho, contrataram 

uma estagiária e uma designer que está desenvolvendo novas peças para os posts 

do blog em sites de imagens como o Pinterest36 para aumentar sua divulgação em 

diferentes canais: 

[...] a gente resolveu virar a chave, assim, a gente tá apostando no blog agora, 
estamos encarando aquilo realmente como um negócio, é muito diferente 
quando você encara aquilo realmente como um negócio e a gente investe 
tempo e dinheiro, pensando no futuro pra depois a gente conseguir melhorar 
a rentabilidade do blog, então a gente contratou uma estagiária que tá 
trabalhando com a gente, a gente tem uma designer que tá fazendo várias 
peças pro Pinterest e outras coisas [...] (VANI, 2018). 

 

Além disso, o blog passará a ter uma aparência ainda mais atual e mais intuitiva 

para se adequar as novas tendências da internet, como explica a Gaia: 

A gente vai mudar o layout do blog, aquele já está muito defasado tá com 
muita carinha de blog de antigamente, [...] se você parar pra reparar não tem 
mais blog que tem essa característica e internet é isso a gente tem que estar 
muito atualizado o tempo todo e acho que já passou da hora da gente fazer 
essa atualização. A gente precisa atualizar, deixar o User Experience37 
melhor pros nossos usuários, o nosso interesse é que a pessoa passe o maior 
tempo possível alí dentro, são mais chances de conversão em vendas (VANI, 
2018). 

 

Durante seus anos de existência o blog já teve três layouts38, o primeiro foi feito 

pelas próprias criadoras do blog com um formato pré-existente na plataforma que elas 

utilizavam, o segundo foi criado por um amigo das criadoras e segundo a Gaia, não 

era nem um pouco intuitivo e dificultava muito a navegação. O terceiro é o layout atual 

que podemos ver na imagem a seguir (Figura 6):  

 

                                            

36 É um site de compartilhamento de fotos. Assemelha-se a um quadro de inspirações, onde os usuários podem 

compartilhar e gerenciar imagens temáticas, como de jogos, de hobbies, de roupas, etc.   

37 Experiência do usuário.  

38 Layout é uma palavra inglesa que significa plano, arranjo, esquema, design, projeto. 
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Figura 6: Layout atual do Blog, 2018. 

 

Fonte: Mala de Aventuras (2018)39 

 

 Acreditamos com base na teoria já exposta, que o layout de um blog deve ser 

limpo, intuitivo, oferecer uma fácil navegação para aqueles que o acessam e ter um 

apelo visual agradável, com elementos como fotos e vídeos que atraiam o leitor, 

fazendo com que aumente o número de cliques e acessos aos seus artigos.  

 Com o decorrer dos anos, além das mudanças no visual do blog, as mudanças 

no texto também foram pensadas por elas, a fim de que a escrita fosse mais clara e 

acessível e também para funcionar bem de acordo com os algoritmos que permitem 

a busca no Google40, segundo palavras da própria criadora, Gaia:  

[...] de um ano pra cá a gente começou a mudar a estratégia e passou a fazer 
um texto agradável de ler sempre, contando sempre a nossa experiência, isso 
a gente resolveu manter mesmo como um cerne, como um dos pilares do 
blog, mas como um texto que vai interessar a aquela pessoa que está 

                                            

39 Disponível em: www.maladeaventuras.com. Acesso em: 18 out. 2018. 

40 O Google hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet e gera lucro 
principalmente através da publicidade pelo AdWords, seu software de geração de anúncios. 
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buscando aquela palavra-chave [...] são palavras que as pessoas tem um 
interesse real naquele assunto específico (VANI, 2018). 

 

 Também foi questionado para a criadora, quais são as impressões dela sobre 

as mudanças na forma como as pessoas consomem conteúdo na internet, se ela 

acredita que as pessoas estão migrando para conteúdos mais fáceis de serem 

consumido e que exijam um menor esforço por parte dos usuários, como é o caso das 

fotografias no Instagram e os vídeos, principalmente no Youtube e a resposta foi: 

A gente já se questionou sobre isso, do porque a gente tá investindo no blog 
em si se a gente tá numa era totalmente de vídeo, o que a gente optou por 
fazer foi: a gente já tem o blog que já traz um resultado legal, então nosso 
objetivo é potencializar isso, aí a ideia é que o blog passe a gerar um pouco 
mais de renda, pra que ele fique auto sustentável e pra que a gente possa 
começar a investir no Youtube, eu acho que o Youtube, os vídeos, em tudo 
que é lugar que você pesquisa diz que o vídeo é o caminho, é o futuro, todo 
mundo quer consumir vídeo e é isso, a gente tem que estar se atualizando 
sempre né, mas em relação a isso eu acho que tem o público do blog que 
vem do Google e que são públicos muito distintos, acho que quando a pessoa 
tá ali no Google é uma busca muito direcionada a pessoa geralmente quer 
saber sobre algo específico e acho que não tem ainda o público que quer 
saber por exemplo roteiro em nova York e vai pro youtube pesquisar isso, até 
rola mas eu acho pouco provável, é uma parcela menor (VANI, 2018). 

 

 Para complementar sua fala, a Gaia também afirma acreditar que o Youtube e 

o Instagram sejam lançadores de tendências, que por muitas vezes o usuário acaba 

vendo em fotos e vídeos algo que os agradam e aí partem para ferramentas de 

pesquisa para complementar sua pesquisa e vice e versa, mas que o resultado das 

pesquisas de viagem não costumam ser imediatos: 

Eu vejo o Instagram e o Youtube como um lançador de tendência, acho que 
as vezes a pessoa viu alí e despertou uma vontade dela ir pra aquele lugar e 
viver aquela experiência e aí cai um pouco naquilo que eu falei sobre a 
viagem ter um resultado mais longo, diferente de roupa e restaurantes que 
tem um resultado mais imediato (VANI, 2018). 

 

 Uma das formas utilizadas pelo blog para captação de recursos financeiros, é 

a utilização de links personalizados para diversos serviços como: reserva de hotéis, 

aluguel de carro, seguro viagem, etc. Esses links são postos dentro do texto de uma 

forma que não atrapalhe a leitura do usuário e que o motive a clicar, mas para Gaia, 

elas ainda têm muito a melhorar nesse quesito: 

[...] eu acho que a gente ainda peca muito nessa questão de divulgação para 
os nossos seguidores de dia a dia, dentro do Instagram também, até alguns 
amigos que convivem comigo no dia a dia, muitas vezes não sabe que se 
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reservarem através do blog a gente vai ganhar alguma coisinha que por 
menor que seja, mas ele não vai pagar nada mais isso e é uma grande ajuda 
[...] eu até queria fazer uma pesquisa sobre isso, pra saber como as pessoas 
reagem a esse tipo de mensagem dentro do texto, por exemplo: ‘se você 
comprar por esse link você nos ajuda’, no geral eu acho que as pessoas se 
solidarizam (VANI, 2018). 

 

 Além disso, as criadoras do blog também costumam entrar em contato com 

hotéis, restaurantes, prestadores de serviços locais para trocar publicações por 

estadias, jantares e passeios grátis, conhecidas como permutas, além de também 

receberem convites desses mesmos estabelecimentos para parcerias. Uma grande 

agência que já concedeu uma parceria para o blog foi a Sub Viagens. Que as levou 

para uma viagem pela Califórnia em conjunto com a criadora do blog Vamos pra Onde. 

A maioria das viagens a gente faz por conta própria, as parcerias servem pra 
amenizar um pouco os custos, porque a gente já vai produzir conteúdo de 
qualquer maneira, a viagem que fiz pra Nova York foi muito legal e especial, 
mas a viagem que eu mais gostei de fazer foi a da Califórnia, foi realmente 
incrível, foi muito legal porque foi a primeira viagem que a gente efetivamente 
montou um projeto, apresentou pra uma empresa, que comprou a ideia, então 
a gente montou o roteiro do jeito que a gente queria e a gente recebeu para 
isso, pra produzir conteúdo, o melhor dos mundos, a gente nem ganhou muito 
dinheiro porque a viagem meio que se pagou, mas foi uma viagem que a 
gente se dedicou pra montar o roteiro do jeito que a gente queria (VANI, 
2018). 

 

 É considerado pela criadora como a viagem que ela mais aproveitou ter feito 

pelo blog, além do retorno ter sido além do que era esperado. Ela afirma que o destino 

é um dos que mais agradam os seus seguidores, por conta de tudo o que ouvimos 

falar sobre a Califórnia no decorrer da nossa vida: 

Fora que foi uma viagem muito legal, que foi eu a Nanda e a Raquel do Vamos 
pra Onde e teve um retorno incrível, foi muito comentado, todo mundo 
acompanhou, a Califórnia é um destino que tá muito no imaginário das 
pessoas, quando a gente sai aqui do Brasil, os destinos que tem mais retorno 
são aqueles que os brasileiros já querem conhecer de uma certa maneira, e 
a Califórnia a gente praticamente nasce sabendo que existe o nome, são 
tantas músicas, tantos filmes, tantas séries, foi realmente muito especial 
(VANI, 2018). 

 

A criadora do blog também acredita que as redes sociais vêm mudando a forma 

como as pessoas planejam suas viagens e também as suas escolhas de destinos: 

Eu digo até por mim e pela Nanda, a gente sempre conversa muito sobre isso 
e os destinos que a gente escolhe são muito influenciados por aquilo que a 
gente tá consumindo, a gente tá alí publicando, mas a gente também tá 
consumindo, a gente segue diversos outros blogueiros nacionais e 
internacionais porque a gente tem que estar por dentro [...] Mas eu vejo que 
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cada vez mais pessoas querem viajar e planejar a própria viagem, quer fazer 
sozinho o roteiro, não quer depender de agência ou só compra a passagem 
pela agência mas faz o roteiro por conta própria, já vi muito isso acontecer, é 
um mercado que ainda tem o seu público mas acho que a tendência é as 
pessoas cada vez mais fazerem suas viagens sozinhos (VANI, 2018). 

 

Ela também não nega a importância dos roteiros prontos oferecidos pelas 

agências de viagens: “Mas também não é nada mal às vezes você querer viajar pra 

tal lugar e alguém fazer tudo pra você, claro que eu vou gostar também”. (VANI, 2018) 

A Gaia também cita a evolução do Turismo no Brasil e no mundo, como um bom 

precursor para que destinos fora do comum possam ser mais conhecidos pelas 

pessoas, relacionando também com a importância de outras pessoas que já visitaram 

àquele determinado destino e passam essas informações através de seus blogs:  

E cara, quando você tá sem grana e você quer viajar, você quer conhecer o 
mundo e acho que isso é uma coisa muito da nossa geração mesmo, ficou 
muito mais fácil de viajar, imagina os nossos pais há 30, 40 anos atrás não 
tinha essa fartura de voos, cada semana surgem novas rotas de avião então 
é uma coisa que tá crescendo muito a oferta e aí você descobre um destino 
que você nunca tinha ouvido falar, por exemplo, esse último feriado eu fui pra 
Mambaí, é um destino que fica no interior de Goiás, fica a 4h de Brasília, eu 
nunca tinha ouvido falar desse lugar, aí faltando umas 3 semanas pra viagem, 
eu só tinha passagem pra Brasília, aí falando com uma amiga que tem blog, 
disse que ia pra Brasília mas não sabia o que fazia, sabia que a Chapada dos 
Veadeiros ia estar muito cheia, aí ela falou: vai pra Mambaí e aí de repente 
surge um novo destino, muita gente que segue o blog as vezes comenta 
sobre alguns destinos que nunca tinham ouvido falar, são uns destinos que 
talvez pra grandes agências de turismo não sejam interessantes, Mambaí é 
uma cidade mínima que tem uma certa estrutura mas não recebe tanta gente 
como poderia, inclusive o dono da agência que nos recebeu comentou que 
teve um retorno muito bom depois que essa minha amiga blogueira, a Luiza, 
esteve lá, que receberam no último mês pelo menos umas 4 pessoas que 
comentaram ter visto o destino Mambaí no blog dela, então a gente percebe 
que tá fazendo a diferença (VANI, 2018). 

 

 Nessa linha de pensamento, questionamos a Gaia sobre acreditar que o 

conteúdo do blog causa um impacto em seus seguidores, se ela acredita que todo o 

trabalho que elas têm para produzir conteúdo para o blog, se vale a pena, ela afirma 

que:  

Sim, eu acho que é muito sobre você entender quem é o seu público e 
entregar um conteúdo de qualidade para eles e alguma coisa que ele vá se 
identificar e realmente tirar um retorno, a gente tem muito determinado que o 
nosso tipo de viagem é uma viagem mais de natureza, tá mais pra um 
ecoturismo, turismo de aventura e natureza, nosso posicionamento é esse, 
entre viagens de Brasil e Mundo e no Instagram pra gente as viagens de 
Brasil sempre bombam, Rio de Janeiro é um destino que sempre dá certo e 
eu acho que a maior parte dos nossos seguidores é do Rio e São Paulo, 
depois divide entre os outros estados, então coisas que a gente posta em 
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relação a Rio e viagens de natureza no Brasil sempre bomba, os nossos 
seguidores gostam disso. [...] E muita gente elogiou muito essa viagem da 
Nanda pra Chapada da Mesas, dizendo assim: nossa o conteúdo de vocês é 
incrível, tudo muito mastigadinho, já sei que se eu resolver ir pra lá eu vou 
com certeza no blog de vocês porque tem tudo que eu preciso, então a gente 
recebeu muito esse feedback (VANI, 2018). 

 

 Sobre os destinos internacionais ela afirma, que o resultado não é como o 

esperado por conta dos recursos que elas utilizam, mas que ela acredita que deve 

continuar entregando esse material de uma forma consistente para os seguidores: 

Viagem internacional já tem um retorno um pouco menor e as vezes a gente 
pensa assim: caramba, a gente foi lá pro Canadá, fizemos uma cobertura 
super maneira e não tem essa recepção tão calorosa por parte dos nossos 
seguidores, mas isso faz parte, não é tão terrível, mas a gente sente 
realmente um engajamento bem grande quando a gente posta viagem no 
Brasil, então é isso, saber quem é o seu público pra poder dialogar bem com 
eles e entregar um material legal e que seja consistente né? (VANI, 2018).  

 

As falas da Gaia demonstram um movimento das duas blogueiras em direção às 

novas tendências no que se refere as plataformas da internet, uma vontade de 

alcançar outros públicos através de outras plataformas, de se atualizarem de acordo 

com as inovações do mundo dos blogs e despertar nos seus seguidores uma vontade 

de explorar os destinos internacionais além dos destinos nacionais que são o “carro 

chefe” do trabalho delas.  

As estratégias que estão sendo adotadas pelas blogueiras são baseadas no que 

elas perceberam sobre o mercado e sobre o comportamento dos seus clientes. Kotler 

e Keller (2012, p. 6) afirmam que “atualmente, os economistas descrevem um 

mercado como um conjunto de compradores e vendedores que efetuam transações 

relativas a determinado produto ou classe de produto”. Para essas transações no setor 

de serviços na qual o turismo e o blog estão inseridos, essa troca necessita de 

cuidados especiais para que aquilo que você oferece se sobressaia perante os seus 

concorrentes gerando desejos além das necessidades predeterminadas pelos seus 

próprios clientes.  

Quando se trata de necessidades, costumamos considerar as necessidades 

básicas como as fisiológicas e as de sobrevivência, mas elas variam de acordo com 

a ambiência de cada indivíduo, quando um indivíduo tem suas necessidades supridas, 

elas podem se tornar desejos se forem direcionadas a objetos dessemelhanes que 

possam suprir essas necessidades. O Turismo funciona através de desejos de se 
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abrigar em locais distintos do habitual, de experimentar diferentes alimentos, de 

conhecer novas culturas, dentre outras coisas, e é importante que os prestadores de 

serviços turísticos estejam adequados para atender essas demandas do seu público 

assim como gerar novos desejos a fim de manter o ciclo de trocas.  

Na era tecnológica em que vivemos, o comportamento dos turistas potenciais 

vem mudando, pois se tornaram mais ativos no momento de escolher seus destinos 

e essa escolha depende bastante da opinião de outras pessoas que já visitaram os 

destinos desejados e os próprios também aproveitam para expor suas experiências 

em suas redes sociais, como afirma Perinotto et al (2017, p.7): 

Antes da era digital, a intermediação turística acontecia de forma direta, a 
informação seria repassada e o turista escolhia seu destino. Após a era 
digital, o turista ou pré-turista, antes de escolher o seu destino, durante e 
depois da viagem, se conectam e decidem o destino dependendo das 
opiniões e imagens dos próprios turistas. 

 

Então as redes sociais e as fotografias se tornaram importantes ferramentas de 

marketing para os destinos turísticos e também para os prestadores de serviços 

turísticos que devem avaliar a melhor forma de utilizar essas ferramentas de acordo 

com as necessidades dos seus seguidores, conforme Perinotto et al (2017, p.9) 

explica: 

“[...] a utilização da internet através das redes sociais, se tornou uma 

ferramenta de marketing para os destinos turísticos, principalmente no que 

diz respeito à promoção do destino, já que os turistas espontaneamente 

publicam suas fotografias, elogios, pontos visitados”. 

 

Assim pudemos entender o posicionamento das blogueiras perante os seus 

seguidores e como elas pretendem transformá-los em consumidores dos seus 

serviços, elas entendem a necessidade de melhorar essa relação de troca com seus 

seguidores para que exista o engajamento real na plataforma e que os seguidores 

deixem de ser apenas números de acessos e passem a ser consumidores daquilo que 

elas oferecem. No tópico a seguir iremos analisar essa relação sob a visão dos 

seguidores e como eles se comportam com relação ao blog.  
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2.2 A VISÃO DOS SEGUIDORES SOBRE O BLOG  

 

Os seguidores de um blog são parte essencial para que todo o trabalho dos 

blogueiros possua um reconhecimento e uma valorização e principalmente, para que 

esse trabalho tenha um sentido em existir. Logo, o que o os blogueiros de turismo 

esperam quando viajam e expõe suas experiências é que exista um retorno por parte 

dos seguidores, seja comprando seus serviços, se engajando com seus conteúdos e 

demonstrando em forma de curtidas e comentários e sendo motivados por eles a 

conhecer os destinos que são expostos.  

Para reconhecer a visão dos seguidores sobre o Mala de Aventuras, foram 

realizadas entrevistas através de um questionário aberto, com 12 seguidores do blog 

no Instagram, escolhidos aleatoriamente na aba de seguidores e o contato foi 

realizado através do serviço de mensagens privadas que o Instagram oferece e 

posteriormente por troca de e-mails, para que fosse mais confortável para o seguidor 

responder aos questionamentos. Em média foram necessários o envio de 6 

mensagens para cada entrevistado, três mensagens via Instagram explicando o tema 

da pesquisa e como seria o método para o recolhimento das respostas e outras 3 via 

e-mail com o envio das perguntas, o recebimento das respostas e o agradecimento. 

Alguns entrevistados preferiram manter suas identidades preservadas e não 

permitiram a sua divulgação, portanto eles serão identificados de Entrevistada 1 e 

Entrevistada 2. Os outros permitiram o uso de seus nomes reais.  

Uma das perguntas que se acreditou ser pertinente para a construção desse 

trabalho foi sobre a relação dos seguidores com o Instagram, Youtube e os blogs. E a 

maioria se considera um heavy user41 de redes sociais, tanto por lazer como para 

trabalho. Conforme afirma Amanda Rafaela de vinte e nove anos:  

Sim, me considero uma heavy user, pois minha relação com as plataformas 
digitais é diária e quase 24 horas por dia. Sou social media de uma instituição 
governamental e trabalho 8 horas diárias com Instagram, Twitter, Facebook 
e YouTube. Após meu horário de trabalho, ainda fico mais umas 2 horas nas 
redes navegando e consumindo conteúdos digitais (nisso fica dividido entre 
coisas pessoais e projetos de empreendedorismo). 

 

                                            

41 É um termo em inglês destinado a pessoas que utilizam com muita frequência algum produto ou serviço. 

Disponível em: www.superstorm.com.br/internet/o-que-sao-heavy-users/. Acesso em: 23 out. 2018. 
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E para o Pedro Gonçalves, o Instagram é a ferramenta que mais influencia no 

jeito de ser dos usuários, mas ele não se considera um heavy user de Blogs e 

Youtube, segundo ele:  

Tanto a nível profissional como pessoal, o Instagram é uma ferramenta cada 
vez mais influente no modo de estar e ser dos utilizadores. Sendo assim, e 
uma vez que é a aplicação mais “trendy” do momento, utilizo bastante o 
instagram. Não costumo usar blogs, e só utilizo o youtube para ver vídeos de 
músicas, culinária e trailers de filmes. 

 

 Para a Roberta Marques, além de utilizar bastante o Instagram, ela utiliza 

principalmente como uma fonte para conhecer novos lugares que podem ser destinos 

de suas próximas viagens: “Acompanho mais o instagram e utilizo tal plataforma como 

meio de conhecer novos lugares e colher dicas daqueles lugares que tenho em mente 

como próximo(s) destino(s)”. 

 Já para a Entrevistada 2, o uso do Instagram se torna um ponto mais negativo, 

ao passar muitas horas do dia na plataforma e perdendo a noção do tempo fora da 

internet, argumentou: 

Atualmente uso com frequência o Instagram, uma conta para uso pessoal e 
outra atuando como empreendedora. Passo muitas horas do meu dia curtindo 
fotos, procurando referências, chego muitas vezes perder noção de tempo. 

 

 Ao serem perguntados se eles se consideram viajantes, as respostas foram 

afirmativas em sua maioria, mas existiram algumas ressalvas com relação a condição 

financeira ser decisiva para se definir um viajante ou não, mas a vontade de conhecer 

outros lugares além daqueles que estamos habituados existe, como é o caso da 

Entrevistada 2: “Sempre gostei muito de sair de casa, mas não chego a ser uma 

viajante, até gostaria de pegar a mochila e sair por ai conhecendo vários lugares, a 

parte financeira não colabora”. 

Já para o Raniere Bruno, vinte anos, a condição financeira não tem sido um 

problema, pois ele tem algumas estratégias para driblar a falta de dinheiro em alguns 

casos: 

Sim, sou viajante full time. Tenho morado fora de casa desde os 16. Estou 
atualmente em Barcelona. Moro na irlanda, ja visitei 7 países na europa. 
Estive no EUA por algumas semanas. Faço o possível e impossível para ir 
viajar. Sempre economizando em hostels e cozinhando em casa. 
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 No caso da Amanda Rafaela, viajar vem de berço, pois a viagem é uma tradição 

de sua família: 

Sim, este ano consegui viajar para muitos lugares legais. Desde bem 
pequena comecei a viajar... Minha primeira viagem foi aos 6 meses de vida. 
Meu pai é um apaixonado por viagens de carro e nos levava todos os anos 
para praia. Consequentemente, sou louca por viagens! 

 

 Ao serem questionados sobre seguirem o blog além do Instagram, 10 dos 

seguidores afirmaram acompanhar o blog somente pelo Instagram e a Amanda 

Rafaela explica: 

Eu sigo somente o Instagram por ser mais fácil de acessar... Já recebo a foto 
no feed, bem mais rápido e prático. Mas quando quero saber mais 
informações sobre determinado lugar que tenho vontade de conhecer, acesso 
o blog. 

 

 Assim como explica também a Entrevistada 2: “sigo apenas o Instagram, nunca 

fui muito chegada em blogs, curto mais ver as fotos com legendas reduzidas”. 

Já para Roberta dos Santos, vinte e sete anos, acompanhar o blog também faz 

parte da sua colheita de informações para seus próximos passeios e viagens: “como 

meu tempo livre é reduzido (trabalho e estudo) utilizo o blog para colheita de 

informações, principalmente para destinos no RJ”. 

 Os entrevistados também foram questionados sobre como conheceram o Mala 

de Aventuras, em sua maioria afirmaram terem conhecido o Instagram do blog através 

de recomendações do Instagram, por já seguirem outros perfis parecidos. Como é o 

caso do Patrício Martins, vinte e sete anos: “Já sigo alguns perfis e o do mala veio 

como recomendação”. 

Já a Thaise Caires, conheceu o perfil através de uma hashtag42: “Uma hashtag 

de quando eles estavam na Chapada das Mesas, local que muito me interessa”. 

 Mas os seguidores também conheceram o perfil por outros meios, como a 

Juliana Guterres, trinta e três anos, que conheceu o blog através de indicação de uma 

amiga: “Indicação de uma amiga que gosta bastante de viajar”. 

                                            

42Hashtag é uma palavra-chave antecedida pela cerquilha (#) que as pessoas geralmente utilizam para identificar 

o tema do conteúdo que estão compartilhando nas Redes Sociais. Disponível em: 
https://marketingdeconteudo.com/o-que-e-hashtag/. Acesso em: 09 nov. 2018. 
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 E o Pedro Gonçalves, acabou conhecendo uma das criadoras do blog em uma 

das viagens da criadora: “Eu trabalho na área de relações públicas de um hotel que 

uma das ‘blogueiras’ do Mala de Aventuras visitou muito recentemente. Fiquei a 

conhecer devido a circunstâncias profissionais”. 

 E a Maria Luiza Niemeyer, conheceu o blog durante uma pesquisa de destino, 

ela afirmou estar procurando roteiro sobre a Chapada dos Veadeiros e acabou caindo 

no blog.  

 Todos os seguidores afirmaram acompanhar outros perfis também com tema 

de viagens no Instagram, muitos deles também nasceram a partir de blogs. Como 

Worldpackers, Vamos pra Onde, Lala Rebelo, Travel and Share, Vida Mochileira, 

Prefiro Viajar, O que fazer no Rio, Danielle Noce, Travel Junkie Diary, entre outros que 

foram citados.  

 O Gabriel Machado, diz que por ser fotógrafo, acompanha também outros perfis 

de fotógrafos de viagens e cita: “Sim, sigo bastante, eu sendo fotógrafo, sigo mais 

fotógrafos que rodam o mundo. @worldpackers @ricgm @mundotrip.world 

@sosmochileiras @vidademochila @giomanfroi @lucaspinhel”. 

 Uma das principais fontes de renda para um blog, são os seus botões e links 

que levam a outros serviços como: aluguéis de carro, serviços de reserva de 

hospedagem, compras de passagens, etc. Como afirmou a Gaia anteriormente, esse 

ainda é uma questão onde elas precisam melhorar para que as pessoas utilizem mais 

esses serviços a partir das suas plataformas. Pudemos confirmar com as respostas 

dos seguidores, que esse realmente é uma das falhas do blog na comunicação com 

as pessoas que os acompanham.  

 Ao serem questionados se já utilizaram serviços de viagem através dos links 

do blog, a Juliana Guterres afirmou já ter utilizado esses serviços, mas não através do 

blog e as respostas dos outros entrevistados também foram negativas para essa 

pergunta. 

 Os seguidores também foram questionados sobre a influência que as fotos 

causam na escolha de um destino para viajar, se eles acreditavam que as fotografias 

faziam a diferença. Oito dos entrevistados afirmaram que as fotos postadas no blog e 

no Instagram influenciam com certeza na escolha dos destinos das suas próximas 

viagens. Para a Roberta Marques, as fotos influenciam 100% na escolha dos seus 
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próximos destinos: “Sim, entrou para minha lista de próximos destinos a chapada das 

mesas devido as fotos no instagram”. 

 O Gabriel Machado, que é fotógrafo, afirma sob um olhar mais técnico que boas 

fotografias dos destinos, geram mais interesse para que as pessoas queiram visita-

los: “Sim, com toda certeza, eu sendo um criador de imagem, tenho absoluta certeza 

que uma fotografia bem-feita do destino, fazem mais pessoas ter interesse naquele 

destino”. 

 A Maria Luiza Niemeyer escolheu seus próximos destinos: “Sim! Meu próximo 

destino será chapada das mesas e lençóis maranhenses!” 

Para o Raniere Bruno, as fotos têm seu papel importante, mas são um conjunto 

com outras questões motivadoras para ele:  

[...] acredito que tenham bastante relevância. Mas n são realmente 
responsáveis pela escolha. Os lugares q tenho para conhecer são definidos 
pelas promoções de passagem. Se acontecer de ter alguma recomendação 
sobre o país que irei. sim. Pode me influenciar. 

 

 O Pedro Gonçalves afirma que sim, as fotos podem facilmente influenciar as 

pessoas que seguem esse tipo de perfil no Instagram:  

Sim, sem dúvida. Tendo em conta o número de usuários que frequentam esta 
rede social, quando se deparam com as histórias contadas e imagens 
incríveis passadas em locais paradisíacos são facilmente influenciáveis por 
estas e muito provavelmente irão se lembrar destes sítios quando pensarem 
na viagem futura. 

 

 Com a resposta da entrevistada 1 pudemos perceber uma contradição, pois a 

mesma afirma não saber se influencia realmente, mas que sente uma vontade de 

visitar alguns lugares: “Ah, não sei se uma influência total, mas acaba dando uma 

vontade de conhecer alguns lugares que vejo lá sim”. 

 Os entrevistados foram questionados sobre já terem visitado algum destino por 

conta do que viram no blog, os entrevistados com respostas negativas disseram ainda 

não terem tido a oportunidade, mas que se interessam em alguns destinos, como 

disse a Thaise: “Ah, me animei com a viagem pra California que farei ano que vem, 

também por causa do Insta deles”. Os outros respondentes afirmaram apenas ainda 

não terem conhecido, mas pretenderem, somente a entrevista 1 respondeu com um 

categórico não. E o Gabriel afirmou já ter conhecido alguns destinos nacionais antes 

de ver no blog que elas também visitaram. 
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Mas também houve respostas positivas para essa questão, como a da Maria 

Luiza, que afirmou ter conhecido a Chapada dos Veadeiros. A Roberta afirmou ter 

conhecido as Serrinha do Alambari e as cachoeiras de Petrópolis, que passou a 

conhecer através do blog. A entrevistada 2 diz ter visitado Visconde de Mauá depois 

que viu o destino no blog. E a Maila afirma ter utilizado dicas do blog para montar o 

roteiro de sua penúltima viagem, mas não nos apontou o destino.  

Sobre os destinos que os seguidores desejam conhecer por conta dos posts no 

Instagram, a Chapada das Mesas é realmente um destino que é muito bem falado 

pelos seguidores, dos 12 entrevistados, 5 citaram especificamente a Chapada das 

Mesas como destino dos sonhos. Como foi o caso da Amanda Rafaela: “Sim, como 

falei na pergunta anterior, estou "namorando" um destino que elas postaram... Deu 

vontade de conhecer a Chapada das Mesas só pelas fotos incríveis que registraram”. 

O Canadá foi citado por três dos entrevistados, o Pedro Gonçalves, a Maria Luiza 

Niemeyer e o Patrício Martins, que disse não acompanhar o blog, mas pelo que viu 

no Instagram teve muita vontade de conhecer o Canadá. A Argentina também foi 

citada mais de uma vez, pelo Pedro Gonçalves e pelo Gabriel Machado, que afirma: 

“Quando elas postam destinos internacionais, tenho vontade de conhecer quase 

todos. Mas no momento minha ideia é fazer o mochilão e passar por bariloche”.   

Por último, os entrevistados foram questionados sobre o que consideram ser o 

diferencial do blog sobre os outros blogs que conhecem e acompanham. A maioria 

dos comentários foram elogios às fotos e à forma como elas apresentam a experiência 

das viagens de uma forma bem real. A Juliana Guterres comentou o que considera o 

diferencial do blog: “Feed organizado, fotos lindas e de qualidade, textos informativos”. 

O Pedro Gonçalves considera como diferencial: “A genuinidade com que 

apresentam os diversos destinos, sem complicações e diretas ao assunto tendo em 

conta as experiências vividas”. E o Raniere Bruno acredita que seja a: “personalidade, 

intimidade, honestidade. Recomendação mais pessoais. Não apenas um marketing, 

ou uma agência de viagens dando dica. Um concelho de uma experiência pessoal ou 

o compartilhar de algo intimo traz muita confiança”. 

Para a Roberta Marques, o diferente é: “Forma como o conteúdo é apresentado; 

passa a sensação de que o que é apresentado reflete a sensação do que a pessoa 

vivenciou; aproxima o destino e a viagem de nós leitores”. E para a Maila Bongiovani: 



47 

 

“O blog traz dicas para gente como a gente e roteiros bem realistas. Não apresenta 

apenas de viagens sonho de consumo, muito além do que qualquer pessoa consiga 

bancar”. 

A Thaise não considera o blog diferente dos outros e aponta algumas 

características que ela considera importantes: 

“Sinceramente? Não vejo nada muito especial comparado aos outros blogs. 

Eu acho que hoje tem muito do mesmo, mas, boas fotos e um estilo de vida 

outdoor me agrada muito. Acho que esses blogs que já tem mais condiçoes, 

eu diria, podiam explorar lugares realmente novos e também, falar mais de 

experiências com pessoas de verdade. Lindas fotos são legais, mas nos 

afasta um pouco quando não conseguimos manter o mesmo padrão dos 

feeds que nos 'inspiram'”. 

As tendências dos planejamentos de viagens dos turistas são diferentes na 

contemporaneidade e o uso das redes sociais e dos blogs para o recolhimento de 

informações é bem marcante no pré-viagem, como Wichels (2018, p. 89) argumenta:  

Na fase de pré-viagem, na qual é necessário decidir o destino, o alojamento 
e o transporte, encontramos a supremacia das fontes online, nomeadamente 
a consulta de páginas Web, blogues de viagem e as recomendações de 
conhecidos e pequenos líderes de grupos de opinião através das redes 
sociais. 

 

Foi possível identificar pela fala dos entrevistados que mesmo que se 

considerem heavy users de redes sociais não necessariamente acompanhem os 

blogs na sua versão mais completa com a mesma frequência, pois prezam pela 

praticidade, facilidade e rapidez de acesso a diversos perfis através de uma mesma 

plataforma e com o toque dos dedos, mas quando necessitam de informações mais 

apuradas e completas, procuram as matérias postada nos blogs.  

Assim, também foi possível identificar que alguns entrevistados seguem um bom 

número de perfis de Instagram diferentes voltados para o turismo e que costumam 

acompanhar as postagens feitas na rede social. Os entrevistados também afirmaram 

perceber que o Instagram tem influenciado as suas escolhas e as suas formas de viver 

a vida, conforme Recuero (2012, p. 18) afirma: “É nesta conversação em rede que 

hoje nossa cultura está sendo interpretada e construída. Compreender essas práticas 

é a chave para que possamos também entender, de modo mais aprofundado, essas 

redes e seu impacto no mundo contemporâneo”. 
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Mais um ponto importante a ser considerado nesta pesquisa é o fato de os 

entrevistados acreditarem ser influenciados pelas fotografias postadas pelas 

idealizadoras do blog, gostarem do conteúdo postado, mas não converterem seus 

desejos em viagens efetivamente e principalmente não utilizarem os serviços 

oferecidos pelo blog e este será melhor entendido no próximo capítulo. 
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3 A RELAÇÃO DOS USUÁRIOS DO INSTAGRAM COM O BLOG MALA DE 

AVENTURAS 

 

A análise de conteúdos textuais, serve como ferramenta para o entendimento 

daquilo que está exposto e para dar sentido através de um contexto. Conforme afirma 

Chizzotti (2006, p. 98), “[...] o objetivo da análise de conteúdo é compreender 

criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as 

significações explícitas ou ocultas”. E para a descodificação dos documentos, o 

pesquisador pode utilizar vários procedimentos, procurando identificar o mais 

apropriado para o material a ser analisado, como análise léxica, análise de categorias, 

análise da enunciação, análise de conotações (CHIZZOTTI, 2006). 

Nesta etapa do trabalho foram analisados os dados coletados nas entrevistas 

realizadas com a criadora do blog e com os respectivos seguidores, relacionando com 

a teoria previamente apresentada, a fim de provar a consistência do conteúdo teórico 

apresentado neste trabalho e respondendo a questão-problema apresentada que deu 

norte para a realização do mesmo.  

Thompson (1998, p.30) reconhece que o termo comunicação de massa é um 

termo infeliz:  

“[...] ele evoca a imagem de uma vasta audiência de milhares e até milhões 

de indivíduos. Isso pode vir a calhar para alguns produtos de mídia, tais como 

os mais modernos [...] mas dificilmente representa as circunstâncias de muito 

produtos de mídia, no passado ou no presente” (THOMPSON, 1998, p.30). 

O autor nega que o termo esteja correto pois: 

“se o termo ‘massa’ deve ser utilizado, não se pode, porém, reduzi-lo a uma 

questão de quantidade. O que importa na comunicação de massa não está 

na quantidade de indivíduos que recebe os produtos, mas no fato de que 

estes produtos estão disponíveis em princípio para uma grande pluralidade 

de destinatários” (THOMPSON, 1998, p.30). 

Na comunicação realizada por meio de blogs ou de redes sociais, principalmente 

no que tange o turismo, é importante avaliar que mesmo que a audiência alcançada 

por determinadas publicações seja considerada uma “massa”, por ser um grande 

público, não efetivamente haverá um retorno daquilo que foi publicado na conversão 

de visualizações ou em venda dos serviços.  
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Como pudemos acompanhar nas respostas dadas pelos entrevistados, onde a 

própria criadora do blog assume haver uma falha na comunicação para que os 

usuários das suas redes efetivamente deem um retorno comercial para o blog através 

do uso dos serviços que por ele são oferecidos. E com as respostas dos seguidores 

entrevistados obtemos um resultado onde os 12 entrevistados responderam nunca 

terem utilizados os links para serviços como reserva de hospedagem e aluguel de 

carros através do blog.  

Esse resultado aponta uma falha num dos princípios do marketing que é a 

geração de valor para que aquilo que sua empresa oferta se torne uma necessidade 

dos indivíduos que a procura, pois “[...] o marketing é um processo social pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta 

e da livre troca de produtos de valor entre si” (KELLER; KOTLER, 2012, p. 4). Parte 

da estratégia de marketing de uma organização é gerar no consumidor o desejo de 

utilizar determinado serviço ou produto oferecido pela mesma através da geração de 

valor destes.  

Identificamos na pesquisa Social Media Trends 2018, a taxa de uso de redes 

sociais pelos brasileiros é de 94,4%, dentre os 12 entrevistados apenas 7 se 

consideram heavy users de redes sociais, entre Instagram e outras, mas todos 

assumem passar mais tempo em redes socias do que gostariam, talvez o termo 

utilizado possa causar uma certa negação nas pessoas, mas por assumirem trabalhar 

e passar tempo demais nas redes, um número maior poderia ser considerado como 

grande usuário de redes sociais.  

Dos 12 entrevistados, 9 afirmaram acompanhar somente o Instagram do Blog, 2 

entrevistados afirmaram utilizar o blog como forma de coleta de informações quando 

há a intenção de conhecer algum destino e apenas um entrevistado afirmou 

acompanhar as duas plataformas com frequência. Uma pesquisa realizada pela 

Unicef43 em 2013, considerando pessoas jovens entre 15 e 33 anos, apontou um 

número surpreendente na qual 63% dos jovens com acesso a internet costumam 

acessar blogs com frequência e 95% dos entrevistados se consideram “viciados em 

tecnologia”. 94,9% destes jovens afirmaram utilizar a internet como forma de coleta 

                                            

43 Pesquisa “O uso da internet por adolescentes”, realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, 2013. 

Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/activities_26460.html. Acesso em: 24 out. 2018.  
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de informações para saber o que fazer durante o seu tempo livre dentre viagens e 

atividades de lazer.  

Essas são estatísticas que contrastam um pouco com o resultado da pesquisa 

realizada neste trabalho pois 5 dos entrevistados não se consideram heavy users de 

internet e redes sociais.  E apenas 3 entrevistados afirmam utilizar blogs com uma 

certa frequência além das redes sociais.  

Dos entrevistados nesta pesquisa, 6 disseram ter conhecido o perfil da Mala de 

Aventuras a partir do Instagram, na aba explorar, com hashtag utilizada pelo perfil ou 

como recomendação do próprio aplicativo por seguir perfis com características 

parecidas. Já outros 3 disseram ter conhecido o blog através de uma busca sobre 

roteiros no Google. Os 3 restantes estão divididos em: Indicação de amiga, conhecer 

a blogueira pessoalmente por trabalhar em um hotel onde a mesma ficou hospedada 

e não lembra.  

As falas dos 3 respondentes que afirmaram terem conhecido o blog através de 

uma busca por roteiros no Google condizem com a fala da Blogueira: “mas em relação 

a isso eu acho que tem o público do blog que vem do Google e que são públicos muito 

distintos” (VANI, 2018), que acredita que uma parte do público do blog chega até elas 

através de uma busca de roteiro pelo Google.  

A vontade de viver o que outras pessoas viveram, explica a necessidade das 

pessoas procurarem os blogs de turismo para encontrarem o melhor roteiro para sua 

viagem, a proximidade do locutor com o leitor cria uma relação próxima, quase como 

uma conversa entre amigos, dos entrevistados, 10 afirmam acompanhar blogs e 

outros perfis relacionados a viagens no Instagram e conforme afirma Perinotto et al 

(2017, p. 9):  

O turismo faz com que as pessoas que o praticam desejem fazer o que os 
outros fazem, como por exemplo em uma conversa entre amigos alguém 
relata passagens no Delta do Parnaíba e Jericoacoara e ele sente-se 
embaraçado quando ainda não conhece este lugar. 

 

Uma das perguntas mais importantes e norteadoras desse trabalho foi se os 

entrevistados acreditam que as fotos dos destinos postadas por esse tipo de blogs e 

Instagram influenciam na escolha do destino de suas próximas viagens. A imagem 

que um destino passa através das fotografias depende de dois fatores: a imagem 

projetada e a imagem percebida. A imagem projetada reflete geralmente a imagem 
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que os produtores da imagem esperam que as pessoas percebam ou experienciem 

no destino (VAN GORP; BENEKER, 2007, apud JI, 2011). E a imagem percebida é a 

construção mental do indivíduo que resulta da exposição à imagem projetada, 

dependendo da influência da fonte de informação, das características pessoais e da 

experiência do indivíduo (BALOGLU; MCCLEARY, 1999, apud JI, 2011). 

Sendo assim, ao escolher seus destinos de viagens, os turistas são influenciados 

por aquilo que a imagem lhes apresenta e por aquilo que eles interpretam daquilo a 

partir de suas próprias conclusões do mundo. Dos entrevistados, 11 afirmam que as 

imagens fotográficas de posts de blogs e perfis de viagens do Instagram são de 

grande importância para a escolha dos destinos, mesmo que 2 entrevistados deste 

número de 11 pessoas, afirmem que as fotografias não sejam o único influenciador 

para suas próprias escolhas, também consideram outros fatores como a pesquisa 

histórica do lugar, promoções de passagens aéreas e hospedagens, etc.  

Deste número que afirma a influência da fotografia, 3 entrevistados afirmaram 

terem escolhido destinos para visitar por conta das fotos postadas pelo Mala de 

Aventuras e 1 apresentou uma contradição na fala, ao afirmar que não sentia uma 

influência, mas que acreditava que sentia vontade de visitar um lugar por conta de 

uma fotografia. Perinotto (2017) afirma que as fotografias exercem uma influência no 

imaginário do turista e uma relação de interação entre os mesmos: 

Assim, as fotografias influenciam na perspectiva do imaginário mediante a 
visualização das imagens compartilhadas como espaços a serem 
experimentados. Assim, os aplicativos utilizados na contemporaneidade 
como o Instagram, compartilham fotos e possibilitam a interatividade entre os 
turistas, através de publicação dessas imagens. (PERINOTTO et al, 2017, p. 
3). 

 

 As blogueiras, mesmo que viagem por motivos profissionais em muitas das 

suas viagens, também vivem a experiência sob um olhar de turista e tentam passar 

ao máximo essa percepção para as pessoas que acompanham os seus artigos, de 

forma a aproximar a relação com os seguidores e também causar um impacto positivo 

em suas decisões além do impacto causado pelas fotografias. Por Hadlich (2008, 

p.114) “O potencial turístico de cada localidade ou região acaba gerando, a partir da 

curiosidade ou de uma motivação, a vontade de descobrir, vivenciar, apreciar mais de 

perto o objeto de desejo”. E a fotografia passa a ser fundamental nessa função.  
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Por conta da influência do material exposto tanto no blog como no Instagram, 

sejam os posts com dicas, textos ou fotografias, 10 dos entrevistados afirmaram ter 

vontade sim de conhecer destinos que foram expostos no blog e inclusive citam 

bastante a Chapada das Mesas como um destino que desejam conhecer.  

Uma pesquisa sobre o uso e a influência das mídias sociais no planejamento de 

viagens realizada por Souza e Machado, apontou na amostra aferida que as principais 

motivações para utilizar as mídias sociais no momento de uma viagem são “[...] a 

busca de informações antes da viagem, principalmente ‘Procurando ideias e 

informações sobre atrações e atividades de lazer’ (81,5%), e o compartilhamento da 

experiência depois da viagem com ‘Para compartilhar minhas experiências e fotos 

com meus amigos e/ou outros turistas’ (81,3%)”.  

É importante não considerar esta pequena amostra como a realidade da situação 

atual do uso da internet para as escolhas dos destinos de viagens, por ser uma 

pesquisa qualitativa e como pudemos ver em comparação com outras pesquisas 

realizadas, mas esse pequeno grupo representa diversas ideias e opiniões que cada 

indivíduo pode ter referente ao seu próprio uso das redes sociais dentro do nicho de 

seguidores do Mala de Aventuras.  

Como a teoria afirma e como pudemos identificar nas falas dos entrevistados, a 

fotografia é muito importante para o setor do turismo, seja como registro histórico, 

como ferramenta de marketing, como motivadora das viagens, mas não é a única 

responsável por gerar um envolvimento com os turistas no caso do blog Mala de 

Aventuras, é necessário que as criadoras do blog tenham também uma estratégia de 

engajamento dos seus seguidores, para que os mesmos utilizem os links que são 

disponibilizados nos seus textos, como a própria Gaia afirma.  

Outra problemática que pode ser considerada para o não envolvimento dos 

seguidores com os serviços propostos pelo blog, é o fato de as criadoras não terem 

uma formação profissional originada no Turismo, o fato de serem publicitárias pode 

interferir na forma como elas veem esses serviços que poderiam ser essenciais para 

a geração de lucro do negócio delas. É muito difícil encontrar grandes blogs de turismo 

que tenham por trás profissionais especializados no planejamento e no mercado que 

entendam realmente a importância desses serviços para o desenvolvimento do 

turismo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos em turismo referentes aos usos das redes sociais e da fotografia 

como ferramenta para a divulgação e promoção do turismo no Brasil ainda são 

escassos por conta da atualidade do tema. As redes sociais ainda são muito recentes, 

apesar de muito exploradas pelos usuários, no campo científico ainda é bem difícil 

encontrar produções de qualidade e que tenham um cunho científico como objetivo 

principal. Este trabalho é apenas um pequeno passo para os caminhos que o estudo 

científico do turismo aliado a tecnologia ainda tem por trilhar.  

Os blogs também vem sofrendo uma reformulação nas suas formas, antes muito 

utilizados, no final do ano de 2018 já não representam uma parcela tão grande do uso 

da internet que apresentava há alguns poucos anos atrás, as pessoas buscam cada 

vez mais facilidade na forma de consumir conteúdos na internet, como podemos 

verificar no fenômeno do crescimento de canais de Youtube e nas novas profissões 

criadas por conta dessa demanda.  

Pudemos observar semelhanças com os resultados de outros estudos recentes 

realizados sob a mesma temática, como é o caso das pesquisas citadas anteriormente 

nesse trabalho, sobre a influência de redes sociais para o desenvolvimento de 

trabalhos relacionados ao turismo, seja no âmbito do planejamento, da divulgação ou 

mesmo no sentido jornalístico.  

O levantamento bibliográfico apresentou pertinentes tópicos sobre a relação do 

turismo com o crescimento da fotografia no mundo, uma vez que as paisagens e as 

viagens são uns dos maiores objetos capturados através das lentes de fotógrafos 

amadores ou profissionais. Também sobre a relação do turismo com as mídias e como 

é importante o uso das mesmas para a popularização dos destinos turísticos no 

mundo.  

O objetivo geral deste trabalho era avaliar as influências geradas pelo blog para 

os seus seguidores através do uso do Instagram como ferramenta de marketing para 

o crescimento do fluxo de cliques para os serviços de vendas de hospedagens, 

aluguéis de carros e venda de seguros disponíveis nos posts do blog. Pudemos 

analisar que mesmo com um número bem menor de visitas e curtidas na página do 
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Instagram, as pessoas entrevistadas afirmaram preferir o Instagram por ser uma 

ferramenta de uso mais fácil e rápido. 

Foi apresentado um levantamento teórico realizado através de uma pesquisa 

bibliográfica com a apuração dos temas pertinentes ao trabalho para que fosse criada 

uma base para a realização da pesquisa prática e este levantamento foi apresentado 

no primeiro capítulo. 

No segundo capítulo, foram investigados o histórico do blog com informações 

coletadas através de consulta no próprio site do blog e também o que foi coletado na 

entrevista realizada com a Gaia Vani, idealizadora e do blog e também as suas 

respostas sobre questões pertinentes ao trabalho assim como as respostas dos 

seguidores entrevistados e foram comparadas ambas as visões perante o fluxo de 

utilização das redes sociais e como este fluxo influencia para o crescimento do blog.   

Assim analisamos e comparamos os conceitos teóricos apresentados 

inicialmente no primeiro capítulo com os dados coletados por meio da pesquisa 

apresentada no segundo capítulo, formando um terceiro capítulo de análise que 

concorda com os objetivos propostos anteriormente e a questão: qual a influência do 

Instagram no crescimento de acessos e vendas de serviços turísticos oferecidos pelo 

blog Mala de Aventuras? 

 Não foi possível confirmar a influência do Instagram para a venda dos serviços 

no blog Mala de Aventuras uma vez que a própria criadora afirma existir uma falha, 

mas foi possível identificar uma influência no que se refere aos novos hábitos de 

viagem dos turistas pois os seguidores utilizam o Instagram e o blog Mala de 

Aventuras como forma de coleta de informações sobre destinos, roteiros e dicas de o 

que fazer nos destinos e consideram as fotografias importantes nessa relação 

seguidores versus blog.  

A existência de um trabalho em conjunto com profissionais do turismo fosse 

importante para resolver essa falha no recebimento da mensagem pelos seguidores 

que são os principais responsáveis por manter o blog ativo, uma vez que eles visitam, 

comentam, curtem e compartilham com outras pessoas os posts que visualizam tanto 

no site como no perfil do Instagram. Os seguidores demonstram a vontade de 

conhecer os destinos, mas não geram para o blog o retorno através da compra desses 

serviços de viagens pelos links do blog. É necessária uma revisão na forma como 
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estes serviços estão sendo apresentados e também uma visão mais apurada por parte 

das blogueiras sobre a importância disso para o crescimento deste negócio.  

Este trabalho é de extrema importância para a minha formação acadêmica, pois 

traz um assunto muito atual da sociedade, que pode ser relacionado com algumas 

disciplinas realizadas no decorrer do curso como: Marketing de Destinos e Marketing 

de Empreendimentos Turísticos, Sistemas de Informação Aplicados ao Turismo, entre 

outras essenciais para a formação do turismólogo.  
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APÊNDICE A 

 

ENTREVISTA COM A CRIADORA DO BLOG 

 

Objetivo: Buscar informações para que fosse possível esclarecer o histórico do blog, 

a missão do blog, o porquê da sua existência e analisar a visão da blogueira sobre 

questões pertinentes a relação com os seus seguidores. As informações foram 

utilizadas somente para fins acadêmicos como parte do Trabalho de Conclusão de 

Curso apresentado à Faculdade de Turismo da Universidade Federal Fluminense e 

todas as respostas tiveram a divulgação permitida pela entrevistada.  

 

1. QUANDO VOCÊS DECIDIRAM CRIAR O BLOG? QUAL FOI A MOTIVAÇÃO 

PRA VOCÊS COMEÇAREM A ESCREVER SOBRE VIAGENS E TURISMO?  

 

2. QUAL O DESTINO QUE MAIS CURTIRAM CONHECER? 

 

3. QUAIS LUGARES VOCÊS MAIS TÊM VONTADE DE CONHECER? 

 

4. COMO FOI QUANDO COMEÇARAM A GANHAR DINHEIRO COM O  

BLOG? VOCÊS POSSUEM UMA RENDA ALÉM DO BLOG? 

 

5. COMO É A RELAÇÃO DE VOCÊS COM O INSTAGRAM? 

 

6. QUANDO CRIARAM O INSTAGRAM PRO BLOG? 

 

7. O QUE MUDOU NA MANEIRA COMO VOCÊS CRIAM CONTEÚDO DEPOIS 

QUE PASSARAM A UTILIZAR O INSTAGRAM COMO UMA FERRAMENTA 

PARA O BLOG? 

 

8. VOCÊS PERCEBERAM UM CRESCIMENTO DO PÚBLICO DO BLOG DESDE 

QUE COMEÇARAM A UTILIZAR O INSTAGRAM?  
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9. O QUE VOCÊS ACHAM DESSE NOVO ALGORÍTIMO DO INSTAGRAM? 

PERDERAM MUITO ENGAJAMENTO DESDE QUE MUDOU? 

 

10. QUAIS ESTRATÉGIAS VOCÊS UTILIZAM PARA ALCANÇAR UM PÚBLICO 

MAIOR, TANTO NO INSTAGRAM QUANTO NO BLOG? 

 

11.  VOCÊS ACREDITAM QUE AS REDES SOCIAIS ESTÃO MUDANDO O 

HÁBITO DE VIAJAR DAS PESSOAS? 

 

12.  VOCÊS ACREDITAM QUE INFLUENCIAM OS SEGUIDORES DE VOCÊS NA 

HORA QUE ELES VÃO ESCOLHER O PRÓXIMO DESTINO DE VIAGEM? 
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APÊNDICE B 

 

ENTREVISTA COM OS SEGUIDORES DO BLOG 

 

Objetivo: Buscar informações para que fosse possível esclarecer a visão dos 

seguidores sobre questões pertinentes a relação com o blog e as influências que ele 

causa em suas escolhas de viagem. As informações foram utilizadas somente para 

fins acadêmicos como parte do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Faculdade de Turismo da Universidade Federal Fluminense e todas as respostas 

tiveram a divulgação permitida pelos entrevistados 

 

1. COMO É A SUA RELAÇÃO COM AS PLATAFORMAS DIGITAIS? SE 

CONSIDERA UM(A) HEAVY USER DE INSTAGRAM/BLOGS/YOUTUBE? 

2. VOCÊ SE CONSIDERA UM VIAJANTE? 

3. VOCÊ SEGUE O BLOG TAMBÉM OU SÓ O INSTAGRAM?  

4. COMO CONHECEU O MALA DE AVENTURAS? 

5. VOCÊ TEM COSTUME DE SEGUIR OUTROS BLOGS OU INSTAGRAMS 

VOLTADOS PARA O TURISMO E VIAGENS? SE SIM, QUAIS? 

6. JÁ UTILIZOU ALGUM SERVIÇO DE VIAGEM OFERECIDO PELO BLOG MALA 

DE AVENTURAS? (LINKS PARA BOOKING.COM, ALUGUÉIS DE CARRO E 

ETC.) 

7. VOCÊ ACREDITA QUE AS FOTOS DOS DESTINOS APRESENTADAS PELO 

BLOG E NO INSTAGRAM INFLUENCIAM NA ESCOLHA DO DESTINO DAS 

SUAS VIAGENS?  

8. JÁ VISITOU ALGUM LUGAR QUE CONHECEU ATRAVÉS DO BLOG MALA DE 

AVENTURAS? 

9. DENTRO DOS DESTINOS QUE JÁ APARECERAM NO BLOG, TEM ALGUM 

QUE VOCÊ GOSTARIA DE CONHECER POR CONTA DO QUE FOI 

APRESENTADO PELAS MENINAS? 

10. O QUE VOCÊ ACHA QUE É O DIFERENCIAL DO BLOG MALA DE 

AVENTURAS?  

 



65 

 

ANEXO A 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 8 - Perfil do blog no Instagram. 

   Fonte: Instagram (2018) 
Figura 9 - Fotografia da Nanda na 
Chapada das Mesas. 

Fonte: Instagram (2018) 


