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RESUMO  

 

O desenvolvimento das tecnologias e dos meios de comunicação vem alterando 

nitidamente a forma como a sociedade atual consome os mais variados serviços e 

produtos. O turismo é um dos setores mais impactados com essas mudanças nos 

perfis dos consumidores. Representando uma das indústrias de maior poder 

econômico no mundo, as empresas privadas e públicas do setor possuem em suas 

mãos a oportunidade de alavancarem seus destinos e produtos turísticos a partir da 

elaboração de planejamentos estratégicos de Marketing. Uma plano bem construído, 

possibilita a captação de nichos de mercado com elevado potencial econômico, 

como é o caso dos turistas backpackers. As mídias sociais possuem um papel 

fundamental para as empresas deste mercado no que diz respeito ao 

relacionamento com seus clientes, aumento do faturamento em vendas e 

valorização da imagem da marca. É cada vez mais expressivo o aumento do número 

de usuários destas novas mídias, principalmente aqueles que as utilizam com foco 

especialmente em turismo. O presente trabalho estudou e avaliou a influência das 

mídias sociais na escolha de determinado destino ou serviço turístico pelo turista 

backpacker, bem como a importância do Marketing digital para as empresas do 

setor. Para o fundamento teórico do estudo, obteve-se informações bibliográficas de 

autores ligados ao tema em comum e fontes nacionais e internacionais da Internet, 

bem como artigos e monografias. O método do estudo é do tipo pesquisa de campo, 

baseado em aplicação de questionário para turistas backpackers hospedados no 

hostel Che Lagarto em Copacabana, e entrevista semi-diretiva com a gerente de 

Marketing do local. As informações obtidas deixaram claro que as mídias sociais e o 

Marketing possuem importância fundamental para o setor turístico.  

 

PALAVRAS CHAVE: Marketing turístico. Turismo backpacker. Mídias sociais. 
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ABSTRACT   

The development of technologies and media is changing the way how modern 

societies consume products and services . Tourism is one of the sectors most 

impacted by these changes in the profiles of consumers . Representing one of the 

largest industries with economic power in the world , public and private sector 

companies have in their hands the opportunity to leverage their destinations and 

products from developing strategic marketing plans . A well-constructed plan , 

enables capture of niche market with high economic potential , such as backpackers 

tourists . The social media have a key role to the tourist companies with regard to the 

relationship with your customers , increase sales and enhance the image of the 

brand . It is becoming more significant the increasing number of users of these new 

media , especially those using focusing especially on tourism . This paper has 

studied and evaluated the influence of social media in choosing a destination or 

tourist service by backpacker tourist as well as the importance of digital marketing for 

companies in the sector. For the theoretical foundation of the study , we obtained 

information relating to the subject of authors in common and national and 

international Internet sources , as well books and articles . The study method is the 

type field research , based on a questionnaire for backpackers tourists staying at the 

Che Lagarto hostel in Copacabana , and  a half - directive interview with the 

marketing manager of the hostel. The information made clear that social media 

marketing and have fundamental importance for the tourism sector . 

 

KEYWORDS : Tourism marketing. Backpacker tourism. Social media. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Fundamentado em uma análise empírica macro ambiental, é possível 

perceber profundas alterações na forma com que a sociedade moderna, nas últimas 

décadas do século passado e na primeira década do século XXI, passou a produzir, 

negociar e consumir produtos e serviços das mais diversas indústrias. A todo o 

momento, surgem novas tecnologias possibilitando que pessoas físicas e jurídicas 

realizem suas compras e vendas através de diferentes canais, inclusive sem a 

necessidade de se deslocarem até um ponto de venda físico, previamente 

determinado.   

 Neste contexto, é extremamente notório que a indústria turística caracteriza-

se como um dos segmentos que mais vem sofrendo transformações em decorrência 

das mudanças criadas pelas novas tecnologias. Uma nova forma de planejar e 

consumir bens e produtos turísticos através das telas de gadgets 1 vem sendo 

amplamente utilizada por diversos segmentos de consumidores do turismo, mais 

especificamente os denominados backpackers, ou mais comumente conhecidos no 

Brasil como mochileiros. 

 Inerente ao contexto tecnológico, destacam-se uma série de ferramentas de 

grande influência e impacto no segmento turístico, entre elas, as mídias sociais. O 

volume de adesão de jovens e adultos a estas novas plataformas e 

consequentemente de novos viajantes, passa a ser entendido como um fenômeno 

de alta relevância mercadológica e social. Para ilustrar com maior precisão o grande 

poder das mídias sociais no Brasil, exemplifica-se a pesquisa realizada em 2010 

pela empresa Amadeus, especializada em tecnologia no setor turístico, que 

constatou que 69% da população brasileira recorre às mídias sociais com o intuito 

                                                           

1Gadgets são dispositivo complexos, desenvolvidos com a melhor tecnologia disponível no momento 

e que tem por fim facilitar as tarefas daqueles que os utilizam. Equipamentos como smartphones, 

tablets e tocadores mp3 são considerados Gadgets. 
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de buscar informações sobre destinos turísticos e viagens2. 

 Estas novas mídias, tornaram-se parte integrante da comunicação social no 

Brasil e no mundo e alteraram de forma extremamente significativa o comportamento 

dos consumidores, que agora formam suas opiniões e tomam decisões influenciados 

diretamente por comentários e opiniões de outros usuários sobre produtos, serviços 

e marcas 

 O meio corporativo, percebendo esta nova ramificação do Marketing digital 

e o seu grande potencial de impacto sobre a imagem de suas corporações frente a 

seus clientes, passou a encarar as mídias sociais como um dos principais meios 

estratégicos de comunicação e relacionamento com os seus consumidores.  

 Silva (2010) registra os comportamentos sociais da comunicação online:  

 

“Com a disseminação do uso e o aumento das horas médias de acesso, a 

experiência da comunicação on-line deixa de ser algo delimitado e estranho 

ao cotidiano. Isso leva a que mais e mais práticas sociais relacionem-se e 

apresentem-se no ambiente on-line. E, com isso, opiniões, experiências e 

expectativas de todo o tipo, seja em relação às outras pessoas, a produtos 

ou à política, também são expressadas na Internet de forma pública. Se as 

organizações entendem o potencial disso, ganha a organização e ganha o 

cidadão (SILVA, 2010, p. 42).”   

 

 A partir destas considerações iniciais, o presente trabalho buscará analisar 

o novo cenário formado pelo consumo turístico influenciado pelas mídias sociais e 

seus impactos para o setor backpacker, relacionados tanto às alterações trazidas 

para os que consomem os produtos turísticos, quanto para aqueles que são 

prestadores de serviços no segmento. 

                                                           

2
 BLOG 1A. A importância das redes sociais no futuro da indústria de Turismo. Disponível em 

http://amadeus1a.com.br/tag/redes-sociais/. Acesso em 19 de Agosto. 
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 A metodologia de estudo teve como bases a realização de pesquisa 

bibliográfica em material disponível sobre o tema em livros, artigos e sites da internet 

e, posteriormente um pesquisa de campo dividida em duas etapas: na primeira parte 

houve a aplicação de vinte e quatro questionários para turistas backpackers 

hospedados no hostel Che Lagarto, localizado em Copacabana, no Rio de Janeiro. 

Na fase complementar, efetuou-se uma entrevista por e-mail com a responsável pelo 

setor de Marketing do estabelecimento.  

 A pesquisa teve como objetivo geral analisar o grau de influência das mídias 

sociais no planejamento e execução das viagens dos turistas backpackers, e como 

objetivos específicos compreender quais os impactos dessas mídias para o mercado 

de prestação de serviços turísticos, além de traçar um perfil parcial dos turistas 

backpackers que visitam o Rio de Janeiro. 

 Buscou-se avaliar também qual a importância do Marketing digital no 

planejamento estratégico de comunicação do hostel, bem como analisar a forma 

com que a rede Che Lagarto atua nas mídias sociais, proporcionando assim uma 

maior compreensão sobre a visão e o comportamento dos prestadores de serviços 

turísticos acerca destas novas ferramentas.    

 A estrutura deste trabalho é composta por cinco capítulos com suas 

respectivas sub divisões. O capitulo introdutório, o qual está sendo dissertado, 

apresenta a temática central do estudo, bem como um panorama dos principais 

assuntos que serão abordados ao longo da monografia. 

 O segundo capítulo discorre sobre a importância econômica do setor 

turístico em âmbito global, bem como a importância do Marketing e da comunicação 

para a promoção de serviços e destinos turísticos em um mercado com uma 

demanda cada vez mais heterogênea e específica. Este capítulo também traz uma 

análise de algumas tendências do segmento como a utilização da internet nos 

processos mercadológicos entre compradores e vendedores dos produtos turísticos, 

bem como a fruição do Marketing digital no planejamento de promoção de destinos e 

serviços. 

 O terceiro capítulo é destinado ao segmento backpacker, realizando um 
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profundo levantamento bibliográfico sobre este nicho, para que seja apresentada a 

grande importância econômica e social destes viajantes para as cidades visitadas. 

 O quarto capítulo aprofunda a temática das mídias sociais, expondo seu 

processo evolutivo e analisando algumas das principais mídias apropriadas pelo 

turismo para troca de informações entre viajantes e prestadores de serviços. Ao final 

deste capítulo, é realizado uma averiguação do comportamento de uma empresa 

turísticas, específica do segmento backpacker, nas mídias sociais e as suas formas 

de interação com os usuários. 

 No quinto e último capítulo, abordam-se os procedimentos metodológicos, o 

detalhamento sobre a pesquisa de campo com os resultados, e as avaliações sobre 

o perfil do turista backpacker que visita a cidade do Rio de Janeiro e o grau de 

influência das mídias sociais no planejamento e execução de suas viagens. 
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2. ASPECTOS DA COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO NO SETOR DE TURISMO 

 

  

2.1 O Marketing turístico e a promoção de serviços e destinos 

 

 O turismo vem tornando-se, ao longo das últimas décadas, uma atividade de 

extrema relevância nos setores sociais de diversas nações, bem como uma das 

atividades ligadas ao segmento de prestação de serviços de maior potencial 

econômico no Brasil e no mundo.  

 Analisando os dados do Conselho Mundial do Turismo3 (WTTC e OXFORD 

ECONOMICS, 2013b) percebe-se claramente o potencial do setor: a contribuição 

total (direta, indireta e induzida) da indústria do turismo para a economia mundial, no 

ano de 2012, foi equivalente a 9,3% do PIB produzido no mundo (US$ 6.630,4 

bilhões). As estimativas do conselho preveem que esta participação alcance, em 

2013, um aumento de 3,1% em relação ao ano de 2012 e 4,4% por ano no período 

entre 2013 e 2022 (equivalente ao valor de US$ 9.939,5 bilhões, estimado a preços 

constantes de 2011).  

 Segundo dados do documento disponibilizado pelo Ministério do Turismo em 

Junho do presente ano, o Brasil, no ano de 2012, teve um fluxo receptivo 

internacional relativo a cinco milhões e setecentos mil turistas, o que representa um 

aumento de 300 mil turistas estrangeiros em relação ao ano de 2011. Em termos 

financeiros, a receita cambial gerada com o turismo receptivo no país foi de R$6,6 

bilhões, o que equivale a impressionantes 28% de toda a receita proveniente da 

                                                           

3
 WTTC – World Travel and Tourism Council. Organização criada em 1990 pelo setor privado e 
formado pelas maiores empresas mundiais do turismo (incluindo companhias aéareas, hotéis e 
agências de viagens), com sede em Bruxelas, Bélgica. (OMT, 2013b, p 208). 
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atividade turística gerada em 2012 na América do Sul4.  

 Os dados econômicos do turismo mundial são, de fato, de extrema 

importância para uma análise específica desta atividade, adquirindo ainda mais 

relevância quando existem cidades ao redor do mundo que tem o turismo como sua 

principal atividade geradora de recursos financeiros. Até mesmo, há casos em que o 

turismo interfere diretamente nas políticas sociais e ambientais de diversas 

localidades, sendo possível citar como exemplos nacionais as cidades de Bonito, 

localizada no Mato Grosso do Sul, e a ilha de Fernando de Noronha situada em 

Pernambuco na região nordeste do Brasil. 

 De acordo com LOPES (1990), países que estão em franco 

desenvolvimento, analisam o turismo como uma das alternativas capazes de induzir 

uma melhoria na qualidade de vida de suas populações, ou seja, como uma 

atividade propulsora do desenvolvimento, gerando renda e emprego, principalmente 

em regiões detentoras de paisagens exóticas e com recursos financeiros escassos.  

 O fluxo de pessoas em busca de novas vivências, experiências, e 

conhecimentos continua a crescer, incentivando o desenvolvimento do turismo em 

diversas regiões. As pessoas não conseguem produzir tudo que desejam consumir, 

e no mercado turístico esta relação não poderia ser diferente. Cada região apresenta 

particularidades, gerando produtos que não são encontrados em outros lugares, e 

sempre existem pessoas, em diferentes regiões, interessadas nestes produtos 

(DIAS, 2005). 

 Este crescimento paulatino e promissor da atividade turística mundial vem 

fazendo com que diversos países, bem como empresas privadas do setor, passem a 

adotar diversas políticas estratégicas de promoção e comunicação, e até mesmo a 

realizarem a elaboração de planos de Marketing com foco em seus principais 

destinos, com objetivo de incrementarem o número de turistas em suas respectivas 

                                                           

4
MINISTÉRIO DO TURISMO. Estatísticas básicas do Turismo. Disponível em: 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/estatisticas_indicadores/estatisticas_basicas_turis

mo. Acesso  em Agosto de 2013. 
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cidades e identificarem os seus principais diferenciais competitivos. 

 Os meios de comunicação são um instrumento que, uma vez bem utilizado, 

pode levar as entidades públicas do turismo e o sector privado a atingir os seus 

objectivos promocionais: divulgar, motivar e causar impacto (MARUJO, 2004, p.11). 

 A promoção turística é um item do composto de marketing que abrange todas 

as ferramentas mercadológicas utilizadas para estabelecer comunicação com o 

mercado, incluindo as técnicas a serem aplicadas para promover o produto turístico 

e a forma como a promoção será transmitida ao consumidor: imagem, linguagem de 

comunicação etc5. 

 O Brasil, por exemplo, que destaca-se atualmente por ser um dos principais 

focos da mídia global em virtude da realização dos mega - eventos esportivos e 

culturais que serão realizados no país nos próximos três anos – Copa das 

confederações e Copa do Mundo de futebol; Jogos Olímpicos; Jornada Mundial da 

Juventude e Rock in Rio – elaborou um plano estratégico de Marketing com 

abrangência até o ano de 2020. Criado em 2009 pela Embratur (Instituto Brasileiro 

do Turismo), o Plano Aquarela 2020 – Marketing turístico internacional do Brasil6 

possui o intuito de traçar os caminhos a serem percorridos, apresentar os objetivos a 

serem alcançados, bem como destacar as ações essenciais para que o turismo 

brasileiro avance com as grandes oportunidades de promoção e comunicação global 

nos próximos anos. 

 O Trade turístico, que são as organizações privadas e governamentais 

atuantes no setor de "Turismo e Eventos" como os Hotéis, Agências de Viagens 

especializadas em Congressos, Transportadoras Aéreas, Marítimas e Terrestres, 

além de Promotores de Feiras, Montadoras e Serviços Auxiliares (tradução 

                                                           

5
 BRASIL, Ministério do Turismo. Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil: 

Módulo Operacional 8 – Promoção e Apoio a Comercialização. Brasília: Ministério do Turismo, 2007 

 
6
EMBRATUR.  Plano Aquarela 2020. Marketing turístico internacional do Brasil. Disponível em: 

http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoe

s/Plano_Aquarela_2020.pdf. Acesso em Setembro de 2013 
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simultânea, decoração, equipamentos de áudio visuais, etc.) (EMBRATUR, 1995) 

também deve preocupar-se em promover a elaboração de um planejamento de 

Marketing específico, que aliado a um amplo desenvolvimento da logística urbana, 

da infraestrutura básica de apoio e do sistema de transportes agregará maior valor 

para a experiência vivida pelo turista no local, bem como promoverá uma maior 

satisfação do turista com o serviço prestado por essa empresas. 

 Demonstrando de forma funcional como as empresas turísticas podem se 

apropriar da gestão de Marketing, analisaremos o modelo proposto por Kotler (2003) 

para a elaboração de um plano de Marketing estratégico em seis passos, sendo 

eles: análise situacional, objetivos, estratégia, táticas, orçamento e controles: 

 Análise situacional: Nessa fase, a empresa examina as forças macro 

(econômicas, políticas, legais, sócio - culturais e tecnológicas) e os atores 

(empresa; concorrentes, distribuidores e fornecedores ), em seu ambiente. A 

empresa realiza a chamada análise SWOT, abrangendo pontos fortes, pontos 

fracos, oportunidades e ameaças (Strenghts, Weakness, Opportunities e 

Threats). 

 Objetivos: Priorizam-se as oportunidades identificadas por meio da análise 

situacional, fixam-se metas e elaboram-se cronogramas para a sua 

consecução. A empresa também estabelece objetivos quanto a stakeholders7, 

reputação, tecnologia e outros assuntos relevantes. 

 Estratégia: Qualquer meta pode ser perseguida de várias maneiras. Compete 

aos estrategistas escolherem o curso de ação mais eficaz para a consecução 

dos objetivos: 

 Táticas: A empresa deve ser descrita minuciosamente quanto aos 4Ps 

                                                           

7 
Numa definição simples, o termo stakeholders, em inglês, significa “stake”, interesse; e “holder”, 

aquele que possui. Na prática são todos aqueles que influenciam uma empresa ou negócio.São estes 

os interessados pelos projetos, gerenciamento, mercado e produtos de uma empresa. 
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(produto, praça, preço e promoção) e quanto às ações, prazos e 

responsáveis, com vistas à execução do plano. 

 Orçamento: As ações e atividades planejadas pela empresa envolvem custos, 

que se traduzem sob a forma de verbas necessárias à realização das metas. 

 Controles: A empresa deve programar revisões periódicas e definir 

indicadores que possibilitem a avaliação do progresso. Se o desempenho não 

for satisfatório, a empresa deve analisar seus objetivos, estratégias e 

iniciativas para corrigir a situação. 

 Para os prestadores de serviços turísticos, o Marketing tem uma importância 

ainda mais acentuada em seus planejamentos estratégicos, uma vez que ao analisar 

o comportamento de consumo dos turistas nas últimas décadas, percebe-se grandes 

alterações com relação as principais motivações de suas viagens, bem como um 

grande aumento da exigência por serviços que atendam às suas necessidades e 

desejos específicos e que até mesmo superem as expectativas geradas por essa 

demanda. 

 Segundo Aoqui (2005) uma tendência importante deve ser destacada 

atualmente: a da personalização dos produtos e serviços turísticos como forma de 

atração de consumidores potenciais. Outrora pacotes coletivos e pré-fixados de 

viagens, os produtos turísticos passam a oferecer opções diferenciadas por 

segmentos, levando em consideração a tendência atual de marketing de 

especialização em nichos potenciais.  

 É importante transparecer um conceito de demanda inerente ao setor do 

turismo, que de acordo com Dias (2005) é o conjunto de turistas, que de forma 

individual ou coletiva, estão motivados a consumir uma série de produtos ou 

serviços turísticos com o objetivo de cobrir suas necessidades de descanso, 

recreação, entretenimento e cultura em seu período de férias. 

 Para Chias (2007), a heterogeneidade das pessoas que compõem a demanda 

é um dos fatores que movimentam o mercado turístico, e sempre abre portas para 

novas oportunidades de negócios. Isso ocorre, pois cada pessoa tem demandas 
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próprias, e muitas vezes, diferentes das demandas de seus amigos, parentes ou 

grupos de convívio. E estas demandas estão sempre se atualizando e sendo 

modificadas, em função da diversidade de ofertas de produtos turísticos e de novas 

experiências que são vivenciadas pelos visitantes. 

 Essa nova especificidade da demanda turística fez com houvesse no mercado 

uma segmentação de acordo com as motivações e necessidades dos turistas, 

formando por sua vez, nichos específicos de consumidores com determinadas 

preferencias e hábitos em comum.  

 Segmento, segundo Loverlock (2001), do ponto de vista da demanda, é um 

grupo de clientes atuais e potenciais que compartilham as mesmas características, 

necessidades, comportamento de compra ou padrões de consumo. 

 No que tange o cenário turístico brasileiro, foi adotado em 2010, pelo 

Ministério do Turismo, uma estratégia de segmentação, sendo as definições 

apresentadas fundamentadas no conceito de turismo estabelecido pela Organização 

Mundial de Turismo - OMT, que compreende as atividades que as pessoas realizam 

durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um 

período inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras.  

 De acordo com o Ministério, os segmentos definidos para o mercado turístico 

brasileiro foram: Ecoturismo; Turismo Cultural; Turismo Rural; Turismo de Aventura; 

Turismo Náutico; Turismo de Pesca; Turismo de Negócios e Eventos; Turismo de 

Estudos e Intercâmbio, e como último segmento escolhido, o Turismo Social 8 . 

 É importante destacar a ausência do turismo backpacker nesta segmentação 

realizada pelo Ministério do Turismo para o mercado nacional. O fato deste 

segmento não fazer parte da segmentação proposta, e nem ao menos ser citado 

amplamente em outras pesquisas desenvolvidas pelo setor público, demonstra que 

o país ainda não possui uma política de incentivo voltada especificamente para este 

                                                           

8
 MINISTÉRIO DO TURISMO.  Marcos conceituais. Disponível em 

http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/Marcos_Conceituais. 
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setor.  

 Há também uma evidente escassez de estudos que se dediquem a analisar 

este nicho de mercado, com o intuito de compreender suas motivações e hábitos de 

consumo, afim de incrementar e potencializar o turismo backpacker no país. Mais 

adiante, no decorrer do trabalho, será feita uma abordagem específica sobre este 

tipo de turismo para demonstrar que o segmento já é uma realidade em outros 

países e que o Brasil possui as características potenciais para atrair e captar estes 

viajantes.  

 Explorar as ferramentas corretas de Marketing, que consigam impactar 

diretamente o público-alvo, pode ser crucial no planejamento de promoção de 

destinos e serviços para o segmento backpacker, e sem dúvida, o Marketing digital é 

uma excelente estratégia para qualquer empresa que deseje captar este perfil de 

viajante como será analisado a seguir.  

 

 

2.1 Turismo, Internet e relações de mercado 

 

 No mundo moderno, o uso da Internet está incorporado a vida de muitas 

pessoas, seja para as mais diversas formas de utilização, compreendendo desde o 

acesso para pesquisas sobre os mais diversos conteúdos em sites de busca, quanto 

para interações sociais e transações corporativas. Sandra Turchi observa a internet 

como uma grande facilitadora das atividades do cotidiano humano: 

 

                                       “Nenhuma das atividades que dispomos na atualidade, como fazer compras, 

realizar operações bancárias, ter acesso a notícias, pesquisar diferentes 

assuntos, participar de jogos interativos e de fóruns de discussão, entre 

várias outras atividades que podem ser feitas tranquilamente por meio do 

computador sem sair de casa, seria possível sem o surgimento e 

desenvolvimento da internet (TUCHI,2011,p.05).” 
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 O surgimento da internet revolucionou a forma com que a informação alcança 

e impacta aqueles que possuem acesso a esse meio de comunicação. O avanço da 

tecnologia também possibilita que um maior número de pessoas tenham acesso à 

internet sem necessariamente estarem diante de um computador, podendo acessa-

la por meio de diferentes plataformas, como smartphones e tablets. O número de 

pessoas que utilizam a internet ao redor do mundo cresce a cada dia e alcança 

patamares cada vez mais expressivos, como possível constatar na figura 1: 

 

  

 

 

 

 

 

  Figura 1 – Número de usuários da internet por continentes 

  Fonte: Relatório obercom. A sociedade em rede, 2010 

 

 Segundo dados da União Internacional de Telecomunicações (UIT) 9 , 

divulgados no mês de fevereiro deste ano, o número de usuários da Internet vai 

atingir a casa de 2,7 bilhões até o final de 2013. Este número corresponde a 39% da 

população mundial.  

 Estes números comprovam nitidamente a força da internet como um dos 

principais meios de comunicação da atualidade, com grandes reflexos também no 

                                                           

9
 A União Internacional de Telecomunicações (UIT) é a agência da ONU especializada 

em  tecnologias de informação e comunicação. 

 



24 

 

mundo dos negócios de diversos setores, sendo o segmento do turismo um dos 

mais impactados. 

 Como observa Lage (2000), o turismo é um setor de grande importância 

econômica que está sofrendo uma significativa transformação com a utilização da 

Internet. Trata-se de um meio que permite uma excelente forma de comunicação 

entre os utilizadores e os respectivos prestadores de serviços turísticos. 

 Com certeza a internet e o Comércio Eletrônico são extremamente 

importantes para o desenvolvimento e a promoção de negócios, hoje e no futuro 

(DANTAS, 2008, p. 09). 

 Muitos modelos de negócios de empresas turísticas ao redor do mundo, 

criados sobre plataformas físicas, estão sendo adaptados para atenderem ao 

crescente mercado de consumo online.  

 A praticidade que o comércio online proporciona ao cliente é uma das 

grandes molas propulsoras para o crescimento acelerado deste mercado, pois 

através do computador ou de dispositivos móveis, é possível obter uma série de 

informações sobre um determinado destino e seus atrativos, bem como realizar a 

reserva imediata em hotéis, estabelecimentos gastronômicos e solicitar qualquer tipo 

de serviço que esteja presente no local ao qual pretende-se visitar, e que esteja 

presente no universo digital.  

 O uso da internet intensificou o comércio eletrônico (e-commerce) de 

serviços turísticos, tanto do tipo business-to-business (B2B) quanto do tipo  

business-to-consumer (B2C), e está associado à potencial difusão do comércio 

móvel (m-commerce), a partir da combinação da telefonia móvel com a tecnologia 

WAP (wireless application protocol), que converte páginas da internet para um 

formato que pode ser lido por aparelhos celulares, permitindo a comercialização 

através da telecomunicação móvel (WTO, 2002: 5). 

 Um exemplo claro desta nova tendência que liga o turismo às novas 

tecnologias, é o surgimento de diversas agências de viagens com plataformas 

totalmente voltadas para o comércio online, que vendem diversas opções de 
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produtos (passagens aéreas, pacotes, cruzeiros, aluguéis de carros e reservas em 

hotéis). Como caso específico, podemos citar a argentina decolar.com, que vende 

uma grande variedade de produtos turísticos, bem como aquelas que especializam-

se em apenas um produto específico como, por exemplo, hotéis, nos casos das 

americanas booking.com e hoteis.com.  
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Figura 2 – Página oficial da agência online decolar.com. 

Fonte: decolar.com, 2013. 
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Figura 3 – Página oficial do site booking.com. 

Fonte: booking.com, 2013. 

 

 O que se pode perceber, é que a internet e os sistemas de vendas online 

influenciam tanto no modelo autoguiado quanto no modelo agenciado de 

comercialização. As vendas pela internet se mostram mais representativas quando o 

cliente tem condições de saber exatamente o que está se comprando (CHIAS, 

2007).  

 Uma pesquisa feita tendo como foco o mercado de viagens e turismo no 
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Brasil10  – que entrevistou 1.012 pessoas que haviam adquirido pelo menos um 

produto de viagem na internet nos últimos seis meses, confirma o grande potencial 

do mercado de vendas online, e mostra algumas características importantes sobre o 

comportamento de consumo turístico do brasileiro.   

 Nove em cada dez internautas11 afirmaram consultar pelo menos uma fonte 

online para pesquisar produtos de viagem. O estudo comprova também que 81% 

das passagens aéreas emitidas no País e 72% das reservas de hospedagem são 

feitas pela internet – ainda que por intermédio de agências de viagem.   

 Ao reservar meios de hospedagem, a pesquisa demonstrou que os 

internautas optam em primeiro lugar pelo preço mais baixo, seguido dos itens 

conforto e localização/ambientação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Preferências dos entrevistados ao reservarem hotéis online. 

Fonte: Google Brasil apud Jornal Panrotas, edição 868, 14 a 20 de julho de 2009 

 

 Outro dado de grande relevância na pesquisa, foram a influência das mídias 

                                                           

10
Google Brasil apud Jornal Panrotas, edição 868, 14 a 20 de julho de 2009. 

11
 Aquele que utiliza de forma regular a Internet. 
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sócias no momento de escolha e planejamento das viagens das pessoas 

entrevistadas, como apresentado na figura 5:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 -A influência das mídias sociais no comportamento de consumo.  

 Fonte: Google Brasil apud Jornal Panrotas, edição 868, 14 a 20 de julho de 2009.  

 

 Analisando os resultados da figura anterior, percebe- se que as mídias 

sociais exerceram forte influência sobre o comportamento de consumo dos 

entrevistados na pesquisa. Tendo como principais destaques “Deu recomendações 

de viagens a seus amigos de rede social” e “Pediu aos seus amigos de rede social 

recomendações de viagens”, ambos com 53% das respostas. 

Os resultados revelam ainda que mais de 70% dos entrevistados 

compartilharam fotos, 30% deles compartilham vídeos sobre suas viagens nas 

mídias sociais, e mais de 50% recorrem as mídias para pedirem e recomendarem 

indicações de destinos turísticos a seus amigos. 

Outra porcentagem de extrema relevância, foi a dos que revelaram “Visitar 

uma página de uma marca de viagem em um site de rede social” com quase metade 

do público total de entrevistados, alcançando a marca de 43% das respostas.  

Estes dados são fundamentais para as empresas compreenderem a 

importância das mídias sociais como um grande diferencial competitivo nos canais 
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de relacionamento com seus clientes, bem como a inserção do Marketing digital em 

seus planos atuais de comunicação poderá gerar grandes resultados em percepção 

de valor de marca, além de um aumento significativo das vendas. 

De acordo com Nascimento (2000), atualmente estamos perante o novo 

consumidor do ciber-marketing, o marketing eletrônico, digital, tecnológico, sendo 

assim um consumidor cada vez mais participativo, interativo e emergente. 

 

 

2.1.3 Marketing digital aplicado ao mercado turístico 

 

 A segmentação do mercado da demanda turística, embasada nos preceitos 

do Marketing, oferece às empresas a possibilidade de identificarem seus clientes 

potenciais, focando seus esforços de venda para determinados nichos de 

consumidores alvo, de acordo os tipos de produtos e serviços oferecidos por cada 

empresa, sejam eles simples, como a locação de um carro, ou produtos mais 

complexos como um pacote turístico com transporte e hospedagem.  

 O Marketing digital, em um definição simples seriam todas as ações 

planejadas pelas empresas no meio digital, visando ampliar os negócios de forma 

sustentável, segundo Kendzerski (2009).  

 Neste contexto de planejamento, o Marketing digital surge como um grande 

aliado das empresas na busca e conquista de novos clientes, uma vez que ramifica 

seus canais de promoção através de uma estratégia online definida, com a 

possibilidade da utilização de uma série de ferramentas dentro do universo digital, 

que visam atrair novos clientes e promover uma comunicação interativa, através de 

um relacionamento mais próximo. Logicamente, em um planejamento de Marketing 

digital também leva-se em consideração o fator “custos”, quem em comparação com 

a mídias tradicionais, como TV e rádio, é muito mais atrativo para as empresas. 

 Como apresenta Turchi (2011), o Marketing digital possui alguns diferenciais 
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quando comparado as mídias tradicionais de comunicação: 

DIFERENCIAIS DO MARKETING DIGITAL 

 

1) Crescimento contínuo do número de internautas (cerca de 30% ao ano). 

2) Aumento das compras pelo meio virtual (cresce mais de 30% ao ano). 

3) Formatos inovadores para a realização de negócios. 

4) Rapidez de resposta frente aos concorrentes. 

5) Diversificação de canais. 

6) Fidelização de clientes tradicionais e atração de novos clientes. 

7) Aumento de prestígio para a organização. 

8) Prospecção e desenvolvimento do mercado. 

9) Notoriedade e reconhecimento da marca. 

10) Customização, adequando a oferta em função dos gostos e preferências dos 

consumidores. 

11) Acesso permanente aos mercados internacionais e a outros segmentos ou nichos. 

12) Redução nos tempos de transação. 

 

Tabela 1 – Os diferenciais do Marketing Digital. 

Fonte: Adaptado de TURCHI (2011). 

 

 Embora esses pontos defendidos por Sandra Turchi configurem-se em uma 

grande vantagem competitiva do Marketing digital frente ao Marketing tradicional, é 

interessante salientar que as empresas devem sempre procurar estabelecer uma 

comunicação integrada de Marketing, mesclando ações promocionais tanto no meio 

online quanto offline, pois de acordo com Telles (2010), o marketing tradicional não é 

inimigo do marketing digital; um complementa o outro.   
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 Para o autor Conrado Adolpho Vaz, um dos maiores especialistas em 

Marketing digital no Brasil, o planejamento de Marketing digital deve guiar-se 

primeiramente pela identificação plena do seu público- alvo: 

 

“[...] Descobrir quem é esse consumidor em sua totalidade para, daí, pensar 

em estratégias que sejam eficientes e concretizem vendas dia a dia de 

forma sustentável e cumulativas, repito, sejam elas pedidos de reservas em 

um hotel, pedidos de orçamento de serviços ou venda de produtos em um 

e-commerce (VAZ, 2010, p.169). 

 

 Ainda mais importante para as empresas do que identificarem com precisão 

os seus consumidores, é saberem como se posicionar e relacionar com seus 

clientes no meio digital. A interatividade online de forma instantânea entre marcas e 

pessoas, a partir do constante compartilhamento de opiniões em sites e mídias 

sociais sobre produtos e serviços pelos usuários, podem causar sérios danos à 

imagem e credibilidade de uma marca, afetando diretamente na decisão de escolha 

de compra de futuros clientes potenciais.     

 Nessa condição, as empresas turísticas devem atentar sempre para o fator 

relacionamento no âmbito digital, principalmente nos canais onde as opiniões dos 

usuários podem influir positivamente ou negativamente no valor de imagem da 

marca.  

 Segundo Telles (2011, p. 182), prestar atenção nas opiniões das 

comunidades e comentários em redes sociais, blogs e microblogging visando 

satisfazer as necessidades e interagir com os usuários são a base do marketing de 

relacionamento nas mídias sócias, pois como bem enfatiza Kotler (2010)  na medida 

em que as mídias sociais se tornam ainda mais expressivas os consumidores 

poderão influenciar cada vez mais uns aos outros  
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Figura 6 – Página oficial do site ReclameAQUI. 

Fonte: ReclameAQUI, 2013.  

 

 Um claro exemplo de como as opiniões negativas de turistas insatisfeitos 

podem ser extremamente danosas para a reputação das empresas na internet, é o 

caso do site ReclameAQUI. Este site configura-se em uma rede de 

compartilhamento de opiniões, onde os usuários publicam suas reclamações quanto 

ao atendimento, compra e venda de produtos e serviços de diversos segmentos12. 

                                                           

12  
SITE RECLAMEAQUI. Listagem das empresas pelo segmento do turismo. Disponível em: 

http://www.reclameaqui.com.br/reclame/. Acesso em Outubro de 2013 
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 O ReclameAQUI é o maior site de reclamações do Brasil, com mais de nove 

milhões de acessos por mês. Cerca de 90% das pessoas, no entanto, não visitam o 

portal para reclamar das empresas, mas sim para saber mais detalhes sobre sua 

reputação e descobrir se quem adquiriu seus produtos ou serviços está ou não 

satisfeito. Isso vem mudando radicalmente o comportamento do consumidor. Dos 

cerca de 7,5 milhões de consumidores cadastrados, 65% preferiram fazer sua 

reclamação no site em vez de ligar para o SAC das empresas.  

 O site disponibiliza ainda um Ranking com as marcas que “obtiveram um 

maior número de reclamações”, segmentadas de acordo com o maior número de 

reclamações feitas no presente dia, na semana, nos últimos trinta dias, além das 

empresas recém cadastradas com o pior índice de reclamações dos usuários. 

 Logicamente, este Ranking também permite ao consumidor, verificar as 

empresas que se destacam com o melhor “índice de solução para os problemas 

apresentados pelos clientes”, além daquelas com o melhor posicionamento no item 

“voltaria a fazer negócio com esta empresa” avaliado pelos clientes.   

 Fazendo uma filtragem por empresas do setor turístico, é possível ter acesso 

a reclamações de clientes sobre mais de duas mil empresas, dos mais diversos 

setores de mercado do turismo, com destaque para agências e operadoras de 

viagens, meios de hospedagem e companhias rodoviárias e aéreas. 

 Analisando as vinte empresas classificadas no índice “Mais reclamadas nos 

últimos 30 dias (Empresas Não Recomendadas e Ruins)” chama a atenção a maior 

companhia de aviação do Brasil, a TAM Linhas Aéreas, que também é a maior da 

América Latina - após fundir-se com a chilena LAN Airlines em 201213 – aparecendo 

na décima segunda colocação do ranking, com 879 recomendações negativas feitas 

por clientes insatisfeitos. 

 Ao acessar a página específica da TAM no ReclameAQUI, fica evidente como 

                                                           

13 
UOL NOTÍCIAS. TAM e LAN formam maior empresa aérea da America Latina. Disponível em 

www.economia.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2011/12/14/tam-e-lan-formam-maior-empresa-

aerea-da-america-latina.jhtm 
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a reputação da companhia pode ser abalada pelos comentários e avaliações 

desfavoráveis. A companhia está cadastrada no site desde vinte de janeiro de 2002 

e obteve um total de 21.430 reclamações em onze anos, sendo que destas, 98% 

das foram respondidas pela empresa, demonstrando que ao menos, o setor de 

Marketing e atendimento ao consumidor da TAM entende o impacto que este canal 

digital de comunicação pode ter sobre as decisões de escolha de futuros usuários 

por seus serviços. 

 Embora quase a totalidade das reclamações tenham sido respondidas pela 

empresa, apenas 53,7% dos clientes obtiveram soluções que resolvessem os 

transtornos relatados, gerando como consequência uma perda de 11.229 clientes, 

uma vez que apenas 47,3% dos usuários do ReclameAQUI relataram que voltariam 

a fazer negócios com a TAM.   

 De acordo com relatório divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC) em Junho de 2013, a tarifa aérea média doméstica no Brasil, considerando 

os primeiros semestres de cada ano desde 2002 até o ano de 2013, foi de 

R$436,28, calculado com base no gráfico disponibilizado pela agência no próprio 

documento e como reproduzido abaixo: 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 1 - Tarifa Aérea Média Doméstica Real no 1º Semestre de cada ano 

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 2013 

 

 Estes dados da ANAC, complementados pelos dados do ReclameAQUI 

sobre a TAM, comprovam que o Marketing digital pode impactar diretamente nos 
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resultados de faturamento das empresas turísticas.  

 Realizando uma simulação financeira simples no caso da TAM, a partir dos 

dados coletados, e supondo que todos os 11.229 clientes que relataram não 

pretenderem fazer mais negócios com a companhia, viajassem uma vez por ano 

para destinos doméstico, comprando uma passagem de ida e uma passagem de 

volta, desvelaremos que a companhia deixou de faturar R$9.797.976,24.  

 Este número elevado, mesmo sendo apenas uma simulação, mostra o 

prejuízo financeiro que as empresas do setor podem ter caso negligenciem as 

opiniões de seus clientes na internet, ou não consigam proporcionar uma solução 

que faça com que, ao menos, os mesmo continuem a confiar na empresa e revertam 

a imagem ruim causada por serviços anteriormente prestados de forma ineficiente. 

 Vale ressaltar ainda, que este prejuízo poderia ser de uma magnitude ainda 

maior, uma vez que diversos outros consumidores que pretendiam estabelecer uma 

relação comercial futura com a TAM, poderiam ser impactados emocionalmente 

pelas recomendações dos clientes insatisfeitos, pois como salienta SCHMITT 

(2003), no ato da escolha de uma marca, aspectos racionais como qualidade, 

durabilidade e eficiência compõem apenas uma parte do que é analisado pelo 

consumidor, sendo os elementos emotivos, cada vez mais, os gatilhos para a 

tomada de decisão.   
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3. O TURISMO BACKPACKER 

 

 

 O Turismo backpacker é um segmento do mercado turístico com enormes 

potenciais tanto nas esferas econômicas quanto sociais de diversos países ao redor 

do mundo. No Brasil, o turista praticante desta atividade é mais conhecido através 

do termo mochileiro. Ao longo dos próximos capítulos será usada, prioritariamente, a 

definição backpacker por motivos de padronização. 

 Para Cohen (1973), o turismo backpacker contemporâneo surgiu a partir de 

viagens da elite que aconteciam nos séculos XVII e XVIII, movimento conhecido 

como o Grand Tour. Este evento consistia na realização de viagens por jovens do 

sexo masculino, da nobreza ou da classe alta europeia, acompanhados por um 

professor particular, com o objetivo de ampliar conhecimentos e adquirir 

experiências pessoais.  

 As viagens, por sua vez, foram se democratizando e acabaram sendo 

adotadas com algumas modificações, primeiro pela classe média e, posteriormente, 

por jovens viajantes em geral. Atualmente, a indústria turística já encontra-se mais 

evoluída e desenvolvida, apresentando diversas segmentações e nichos de 

mercado.  

 De acordo com os autores Alteljevic e Doorne (2002), o termo backpacker foi 

introduzido aos estudos do turismo pelo australiano Philip L. Pearce, no ano de 

1990, e até hoje é utilizado mundialmente para denominar o segmento de viajantes 

que possuem um estilo de viagem independente, flexível e econômico, que visam 

conhecer diversos destinos em uma mesma viagem e priorizam as viagens com 

longa duração. 

 Para Scheyvens (2002), o segmento de viagens individuais, uma tendência 

do mercado atual, subdivide-se em diversos micro-segmentos, que, por sua vez, são 

menos estudados como, o turismo individual sênior e o ecoturismo personalizado. 

Entre eles, o sub segmento de turismo individual econômico formado por jovens, 

também denominado turismo backpacking desponta como promissor por apresentar 
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características como a de experimentador e multiplicador de efeitos na economia .  

 

3.1 Definições, características e motivações do segmento 

 

 Na literatura acadêmica encontramos diversas definições direcionadas ao 

turista backpacker, com algumas pequenas divergências conceituais entre si, sendo 

a idealizada pelos autores Pearce e Murphy, a que melhor se enquadra na 

contextualização do presente trabalho: 

 

Turistas jovens e econômicos que mostram preferência por acomodações 

baratas, enfatizam o encontro com outras pessoas (locais e estrangeiras), 

organizam o itinerário da viagem de forma independente e flexível, seus 

períodos de férias são longos e buscam atividades recreativas informais e 

participativas. (PEARCE; MURPHY, 1995, p. 823).  

 

 Os mesmos autores utilizam ainda algumas definições sobre as 

características comuns aos turistas backpackers constatadas em suas pesquisas 

com foco neste mercado potencial: 

• Gastam pelo menos uma noite de sua viagem ou em albergues para 

backpackers ou em albergues da juventude;  

•  Enquanto viajam, expressam uma preferência por estadia em acomodações 

econômicas;  

• Ao viajarem, seguem uma agenda de viagem flexível e organizada 

independentemente;  

• Enfatizam a importância do encontro com outros viajantes;  

• Preferem longas em vez de curtas férias;  

• Enfatizam atividades participativas e informais.  
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 Loker-Murphy (2001) exalta em seu estudo, ao examinar a natureza das 

interações entre os backpackers, que a troca de informações sobre os destinos ou 

atividades ligadas ao turismo é a principal motivação de interação entre os turistas 

deste segmento. O autor, relata ainda diversos fatores que influenciam no valor 

percebido da informação, incluindo a consistência dos relatos recebidos, 

sentimentos ou atitudes pessoais do interlocutor e as expectativas prévias sobre o 

destino ou negócio sob discussão.  

 Ainda seguindo a linha do pensamento relacional, Murphy (2001) comenta 

que os turistas backpackers possuem certas habilidades sociais, tais como iniciar 

conversas com pessoas estranhas, na maioria das vezes estrangeiras, 

comportamento mais aberto do que o usual e tolerância maior diante das diferenças, 

uma vez que convivem e compartilham espaços comuns ao se hospedarem em um 

albergue da juventude, por exemplo. 

 Através das características supracitadas, pode-se perceber um forte 

direcionamento destes viajantes para as questões de relacionamentos interpessoais 

junto a outros turistas e moradores da localidade visitada, fator este que poderia ser 

aproveitado por destinos e empresas privadas sob a ótica do Marketing de 

relacionamento para a promoção de seus produtos, e atração deste público 

específico. 

 Outra importante conceituação, diz respeito ao estilo das viagens 

independentes deste segmento, elaborada por Kosaka, ao estudar as questões 

ligadas à distribuição eletrônica de produtos turísticos no segmento, define: 

 

“[...] viajantes com diferentes motivações, objetivos de viagem, faixas etárias 

e situações sócio econômicas e demográficas que buscam planejar e 

organizar a sua viagem sem intermediação direta de empresas turísticas e 

que buscam ter flexibilidade e liberdade em relação às suas escolhas 

quanto a atrativos, atividades, serviços de hospedagem, transporte e 

alimentação, além de tempo de permanência em cada destino ou atração 

escolhida, estando dispostos a correr riscos sobre suas decisões, 

diferentemente das viagens tradicionais de pacotes. Por não planejarem e 



40 

 

reservarem parte dos componentes de sua viagem, acabam por se 

aproveitar de oportunidades convenientes e estão abertos a viverem 

experiências não programadas ao longo de sua viagem.” (KOSAKA, 2009, 

p.20) 

 

 O pesquisador Aoqui (2005), por sua vez, promove uma definição mais 

generalista e direta do segmento, sem ater-se tanto a uma determinada 

característica específica de comportamento.  

 Para ele, o turismo backpacker trata-se de um subsetor do turismo 

econômico internacional composto de pessoas que mantêm uma rede própria de 

comunicação e que costumam viajar sozinhas ou em pequenos grupos. A 

freqüência de viagens normalmente é superior à média da população, com uma 

agenda mais flexível (muitas vezes em itinerários multidestino). A organização da 

viagem se dá de forma personalizada e aberta a novas experiências (como 

desbravar regiões menos turísticas), porém sem deixar de conhecer e experimentar 

os aspectos e lugares considerados tradicionais em uma cultura.  

 Embora cada autor apresente uma definição do setor a partir de uma linha 

específica de análise, é possível estabelecer elos em comum entre as 

conceituações e diagnosticar que o segmento backpacker apresenta um perfil 

próprio de comportamento. 

 Tendo em vista as caraterísticas desses consumidores, é imprescindível 

que sejam realizados estudos pelos setores públicos e privados dos países 

receptores do turismo backpacker, objetivando a elaboração de planos eficientes de 

Marketing que visem a atração, captação, recepção e satisfação destes turistas. 

 O segmento backpacker tem muito a contribuir para o fortalecimento de um 

destino turístico, tanto nas questões de desenvolvimento social da comunidade 

local, quanto no fortalecimento da economia como mostrado a seguir.  
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3.1.2 O potencial econômico do turista backpacker 

 

 Enquanto a maioria dos países permanecem sem uma política pública de 

turismo especificamente voltada para o incentivo da atividade backpacker em suas 

cidades, alguns destinos já perceberam a grande oportunidade econômica presente 

neste segmento. Como países que já assimilaram, ou ao menos buscam 

compreender a cultura backpacker, podem ser citar os casos de Austrália e Nova 

Zelândia.  

 No país australiano, por exemplo, a importância econômica desse segmento 

pode ser verificada através de dados publicados pela Comissão Australiana de 

Turismo (AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2004): um total de 468 mil backpackers 

visitaram o país no ano de 2003, o que representou 11% de todos os visitantes da 

Austrália. O montante total deixado no país por estes turistas foi equivalente a  2,3 

bilhões de dólares australianos, tendo um resultando participativo correspondente a 

20% dos gastos efetuados por turistas estrangeiros na Austrália no mesmo ano.  

 A característica comportamental dos backpacker de buscarem aproveitar ao 

máximo as experiências vividas nos destinos visitados, também pode ter um impacto 

substancial nos fatores econômicos da viagem. 

  Como revela Jarvis (1994), na Austrália, por exemplo, embora a média de 

gastos por noite dos turistas backpackers seja de apenas US$ 10 a US$ 15 em 

hospedagem, muitos não pensariam duas vezes para gastar US$ 120 por um vôo 

sobre os Bungle Bungles – típicas formações rochosas australianas - ou US$ 200 

em um safári pelo parque nacional Kakadu. Muitos chegariam a gastar até mesmo 

US$ 400 em um curso de mergulho. 

 Além de, em geral, representarem um público com tempo médio de estada 

bem superior à média dos turistas convencionais, os backpackers apresentam 

benefícios econômicos consideráveis para o destino visitado, como exemplifica 

Aoqui (2005):  
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• Gastam mais dinheiro do que outros turistas em razão da longa duração de 

sua visita;  

• Natureza aventureira e duração maior de viagem significam dinheiro gasto 

em áreas geográficas mais amplas, incluindo regiões economicamente 

marginalizadas;  

• Significativo efeito multiplicador ao possibilitar o desenvolvimento de 

habilidades, recursos, matérias-primas e know-how locais ao priorizar esses 

serviços;  

• Tendem a desenvolver e impulsionar nas cidades a economia das 

microrregiões fora das áreas centrais;  

• Não demandam luxo, portanto gastam mais dinheiro em bens produzidos 

localmente (como comida) e serviços (transporte, acomodação em casa de família) e 

menos em artigos importados que causam repatriação de dinheiro;  

• Backpackers usam poucos recursos (como banhos frios e ventiladores em 

vez de banhos quentes e ar-condicionado), portanto “agridem” menos ao ambiente. 

  

 Em âmbito nacional, um estudo investigativo realizado por Oliveira (2000), 

apresenta dados surpreendentes sobre os gastos dos turistas backpackers no Brasil 

no referido ano, demonstrando o seu potencial econômico também em terras 

brasileiras.  

 Segundo a pesquisa o gasto médio diário deste tipo de turista foi de 

US$ 29,80 com um tempo médio de viagem de 52,7 dias. Neste mesmo ano foi 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR, 2003), um levantamento 

que revelou que o gasto diário médio dos turistas estrangeiros que vieram ao Brasil 

por intermédio de agências de viagem foi de US$ 95,40, com um tempo médio de 

permanência no país de 12,6 dias. Calculando os gastos médios totais, conclui-se 

que os turistas comuns gastaram US$ 1.202,04 contra US$ 1.570,46 dos turistas 

backpackers, uma diferença bastante representativa de US$368,00. 
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 Mesmo com dados que comprovem o potencial econômico deste setor para 

o mercado brasileiro, o Ministério do Turismo ainda não incluiu o turismo backpacker 

em sua matriz de segmentação de tipos de turismo incentivados no país, bem como 

não possui até o presente momento nenhum estudo significativo voltado 

especificamente para o setor. 

 Esta falta de percepção clara sobre os benefícios do turismo backpacker não 

é uma exclusividade do Brasil, de acordo com HAMPTON (1998), o turismo 

backpacker ainda é, na melhor das hipóteses, tacitamente ignorado ou, na pior 

delas, ativamente desencorajado pelo planejamento turístico oficial, que tipicamente 

enfoca em desenvolver o turismo internacional de massa ou segmentos como o 

MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions). 

 Talvez a imagem estereotipada do turista backpacker criada ao longo dos 

anos como sendo um viajante sem rumo, com pouco dinheiro e barganhador 

extremo de preços para diminuir custos, tenha contribuído para uma exclusão do 

segmento das políticas públicas de turismo de muitos país, inclusive no Brasil. 

 Scheyvens (2002) ilustra claramente este possível malefício causado pelo 

estereótipo criado em torno deste turista, ao dizer que este segmento, 

historicamente, tem sido alvo de preconceito por parte dos planejadores de políticas 

de turismo em diversos países do mundo, e, notadamente, dos em desenvolvimento. 

A principal imagem negativa a ele associada é seu estilo econômico de viagem, 

contribuindo para a idéia de que se tratam de viajantes “amorais, usuários de 

drogas, sem dinheiro e transgressores de leis” (SCHEYVENS, 2002).  

  

 

 

 

  

 



44 

 

4. MÍDIAS SOCIAIS 

 

 

 A comunicação e a necessidade de relação interpessoal sempre fizeram 

parte da contextualização social dos seres humanos. As igualdades de 

pensamentos, gostos e hábitos em comum, ou qualquer outro tipo de afinidades 

entre determinados indivíduos de uma sociedade, faz com que naturalmente haja 

uma aproximação espontânea entre esses membros, formando-se redes com o 

interesse de compartilharem informações sobre um tema específico, criando-se 

assim, uma rede de pessoas, ou redes sociais.   

 Como destaca o autor José Antônio Ramalho:  

 

“Somos um animal social. Buscamos nos agrupar desde a antiguidade para 

aumentar nossa chances de sobrevivência, incluindo aí as necessidades de 

se proteger, de obter alimentos e de expandir os laços pessoais/afetivos e 

por conseqüência, as chances de procriação. A fogueira era a mídia que 

atraia os membros de uma tribo para compartilharem os acontecimentos do 

dia (RAMALHO, 2010, p. 11).  

 

 Por outro lado, as mídias sociais tão faladas nos dias atuais, como por 

exemplo, o Facebook, o TripAdvisor, e o Foursquare – mídias utilizadas 

massivamente também pelo mercado de consumo turístico -  são as extensões das 

redes sociais reproduzidas no universo digital da internet. Em termos conceituais 

ainda existem algumas confusões entre redes sociais e mídias sociais. A autora 

 Sandra Turchi apresenta um panorama entre esses dois elementos sociais, 

desvelando com clareza a diferença entre as duas estruturas e definindo seus 

significados: 
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 “[...] as redes sociais sempre existiram e nada mais são do que grupos de  

pessoas que se reúnem para conversar sobre temas de seu interesse – e aí 

se incluem falar sobre marcas, produtos, serviços, empresas etc -, jogar ou 

simplesmente bater papo. O que mudou é que com a evolução da web 2.0, 

isso se reproduziu no ambiente virtual e cresceu de forma exponencial. O 

surgimento dos sites de relacionamento, que passaram a ser chamados de 

“mídias sociais”, como o Orkut, o Facebook, o MySpace, só para citar os 

mais conhecidos, permitiram reunir na web várias comunidades (redes) com 

regras próprias, possibilitando aos seus integrantes interagirem de várias 

formas e trocar informações de interesse comum (TURCHI, 2011, p. 133).” 

    

   A partir dos desenvolvimento dos meios de comunicação, principalmente 

depois da Internet, as relações sociais prescindem do espaço físico e do geográfico, 

elas ocorrem independentes do tempo e/ou do espaço (TOMAEL; ALCARÁ; DI 

CHIARA, 2005, p.95).      

              Os dados mundiais de acesso às mídias sociais transparecem, ao menos 

numericamente, a imensa relevância que essas plataformas digitais possuem nas 

interações interpessoais atualmente. 

     De acordo com a pesquisa realizada em janeiro de 2013 pelo Instituto 

Brasileiro de Opinião e Estatística (IBOPE), as páginas de mídias sociais, assim 

como outras agrupadas na subcategoria comunidades, que incluem também blogs, 

microblogs e fóruns, atingiram mais de 46 milhões de usuários. Este número equivale 

a 86% dos usuário ativos da internet no Brasil no período de realização da pesquisa. 

     O Brasil é um dos países que vem apresentando uma taxa de crescimento 

cada vez mais expressiva sobre o número de usuários que participam do universo 

das mídias sociais, mostrando a força e relevância que esta plataforma digital tem 

para o mercado no cenário nacional. 

          Uma das maiores ferramentas de análise de mídias sociais do mundo, a 

Social Bakers, revela em seu site, que o Brasil já é o terceiro país com o maior 

número de usuários cadastrados no Facebook, que configura-se hoje como a maior 

rede social do mundo, e a mais utilizada pelas empresas para se comunicarem com 
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seus consumidores. De acordo com o site, este número representa cerca de 76 

milhões de usuários conectados à rede no país. 

            Estes números impressionantes fazem das mídias sociais um dos canais de 

comunicação com maior impacto atualmente, tanto em termos de alcance de 

número de pessoas, quanto em grau de influência, sendo até mesmo maior do que a 

mídia tradicional de comunicação.  

  O turismo é um dos setores em que a influência das mídias sociais vem 

exercendo maior transformação nos hábitos sociais e de consumo dos indivíduos, no 

que diz respeito ao planejamento e execução de viagens dos turistas atuais. 

  De acordo com a pesquisa divulgada pelo site TripAdvisor – a maior rede 

social ligada ao setor de turismo – em Outubro do presente ano, cerca de 61% dos 

viajantes mundiais e 74% dos brasileiros usam as redes sociais quando estão 

viajando. Quase 30% dos viajantes ao redor do mundo disseram que atualizam seus 

perfis diariamente durante as viagens realizadas. No caso dos turistas brasileiros, 

esse número sobe para 42%.  

    A pesquisa do TripAdvisor afirma também que os entrevistados usam as 

redes sociais para planejar a viagem, sendo que 72% deles utilizam para obter 

recomendações, 67% para ver imagens e vídeos dos destinos que pretendem 

visitar, 60% para encontrar inspiração sobre o que fazer e ver no destino escolhido, 

além de 45% utilizarem as redes para buscar ofertas de pacotes. 

      A utilização da internet, bem como das mídias sociais para buscar a maior 

quantidade de informações possíveis sobre um destino, está tornando-se cada vez 

mais comum entre os turistas. Este fato está atrelado a uma nova tendência de 

planejamento de viagens, em que os consumidores passam a acreditar mais em 

relatos e opiniões sobre destinos e serviços feitos por outros turistas, do que as 

informações transmitidas nos veículos de comunicação pelas empresas.  

  O grande diferencial das mídias sociais em relação às convencionais é o seu 

diálogo multidirecional e por múltiplos caminhos entre indivíduos (de pessoa a 

pessoa), formadores de opinião e empresas, de acordo com Powell, Groves e Dimos 
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(2011).  

      Justamente pelo fato das mídias sociais possibilitarem esse diálogo aberto 

entre pessoas, até mesmo rompendo as barreiras geográficas, acabam tornando-se 

importantes canais de troca de informações sobre destinos turísticos, e cabe às 

empresas privadas e públicas do setor intervirem de forma estratégica com o intuito 

de promoverem os seus destinos e serviços, bem como monitorarem as menções 

sobre suas marcas nas redes de relacionamento. 

    A estratégia de ouvir, ou melhor, monitorar, analisar e interagir com o que os 

turistas estão falando sobre a empresa nas mídias sociais será de grande valia para 

o desenvolvimento de imagem da marca online e offlline, atração e captação de 

novos clientes, bem como melhorias nas estratégias operacionais da empresa. 

            Como bem destaca Ramalho (2010), o monitoramento é essencial como um 

gerador de insumos para tomada de futuras decisões sobre as ações a serem feitas 

nas mídias sociais. Uma vez estabelecida a presença, sua continuidade oferece 

retratos que permitem fazer ajustes nas estratégias e a descoberta de novos hábitos 

ou fatores que podem afetar a relação do consumidor com a marca, servindo 

novamente como ponto de partida de novas ações.  

    No sub capítulo a seguir serão abordadas as principais mídias sociais 

utilizadas pelo mercado de turismo, analisando especificamente, como exemplo, o 

posicionamento digital da rede de albergues Che Lagarto, uma das maiores 

empresas mundiais ligadas ao setor de hospedagem com foco no turismo 

backpacker.     
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4.1 AS MÍDIAS SOCIAIS E A SUA INFLUÊNCIA NO MERCADO TURÍSTICO 

 

 

 Seja durante o processo de planejamento da viagem, desde a pesquisa de 

informações sobre os atrativos presentes nos destinos aos quais pretende-se visitar, 

até a compra de passagens e reservas em hotéis, os turistas vem utilizando cada 

vez mais a internet e buscando as opiniões de outros viajantes compartilhadas nas 

mídias sociais para os auxiliarem nas tomadas de decisões.  

 Atualmente existem muitas redes sociais que permitem aos usuários 

pesquisarem, através de dispositivos móveis – como smartphones - as opiniões de 

outros usuários sobre uma empresa específica, podendo esta ser um meio de 

hospedagem, um estabelecimento gastronômico ou até mesmo uma locadora de 

veículos.  

 É importante destacar também que como em praticamente qualquer tipo de 

organização social, é comum que formem-se grupos de interesse mútuo e destes 

grupos surjam redes ainda mais segmentadas com interesses ainda mais 

específicos. À essas redes sociais dá-se o nome de redes sociais verticais ou de 

nicho, como é o caso daquelas voltadas especificamente para o turismo como, por 

exemplo, a TripAdvisor. 

  José Antônio Ramalho conceitua as redes de nicho como: 

 

“O Formato do Facebook ou outras redes sociais genéricas não é ideal para 

compartilhar determinados tipos de informação. É nessa hora que surgem 

as redes verticalizadas, que giram ao redor de um tema específico. Quem 

viaja encontrará diversas redes sociais especializadas. Dois bons exemplos 

são a TripAdvisor (www.tripadvisor.in) e a Dopplr 

(www.dopplr.com).“ (RAMALHO, 2010, p.85) 
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Para aprofundar o estudo das mídias no contexto turístico, com foco no 

segmento backpacker, serão abordadas a seguir três redes sociais específicas e 

amplamente utilizadas ao redor do mundo. Duas delas são caracterizadas como 

redes sociais horizontais - Facebook e Foursquare - e a terceira é uma rede 

verticalizada, com especialização no segmento turístico e já citada anteriormente, a 

TripAdvisor.  

Para elucidar e padronizar o estudo, as abordagens e considerações serão 

baseadas nos perfis destas três mídias referentes ao albergue Che Lagarto, 

localizado no bairro de Copacabana, cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

4.1.1 Facebook 

 

 Esta rede foi fundada pelo então universitário de ciências da computação 

da faculdade norte americana Harvard, Mark Zuckerberg, em 2004. O modelo inicial 

do Facebook, diferente do que se utiliza atualmente, teria conseguido o cadastro de 

1000 usuários em apenas dois dias.  A evolução do perfil da rede e de seu número 

de usuários foi se expandindo ao longo dos anos seguintes, ultrapassando as 

barreiras dos Estados unidos da América.  

 O Facebook é atualmente a maior rede social do mundo. De acordo com o 

site de notícias UOL, em matéria publicada no mês de outubro do presente ano, o 

número de usuários ativos alcançou a marca de 1,19 bilhões de pessoas. O gráfico 

abaixo apresenta a taxa de crescimento constante de novos usuários com base nos 

últimos quatro anos:  
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Gráfico 2 – Usuários mensais ativos no Facebook por períodos 

 Fonte: Thenextweb.com, 2013 

 

O Facebook disponibilizada uma ferramenta poderosa de comunicação para 

as empresas, são as fan pages, ou páginas de fãs, onde a empresa pode criar um 

perfil corporativo e postar conteúdos relevantes sobre sua marca e produtos para os 

usuários que optam em receber estas informações. Esta página ainda fornece às 

empresas dados de métrica com estatísticas demográficas e de gênero dos usuários 

e alcance total de cada postagem. 

A fan page do albergue Che Lagarto Copacabana conta, até o presente 

momento, com 4.361 fãs que curtem, ou seja, seguem a página da empresa.  
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Figura 7 – Fan page oficial do Che Lagarto Copacabana  

 Fonte: facebook.com/CheLagartoCopacabana  

 

Uma das estratégias fundamentais que devem ser atentados pelos 

administradores da fan page é o nível de engajamento dos fãs com a página, ou 

seja, o quanto os mesmos interagem e assimilam os conteúdos gerados 

Segundo Haven (2007), engajamento é o nível de envolvimento, interação, 

intimidade e influência que um indivíduo tem com uma marca ao longo do tempo em 

determinada mídia social. Esse engajamento, no caso da fan page é medido de 

acordo com o volume de curtidas, compartilhamentos, e comentários dos fãs nos 
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posts da página. 

Esse aumento de engajamento pode ser obtido principalmente quando as 

empresas geram conteúdos relevantes para os seus seguidores, alinhando ao 

público-alvo as temáticas das postagens, como bem destaca Sandra Turchi: 

 

“A companhia pode buscar se relacionar com seus clientes, suprindo-os 

com informações interessantes, disseminando conhecimento, bem como 

mantendo esse contato através de convites para os eventos que realiza. 

Esse é um exemplo do que pode ser feito, que não é percebido como algo 

invasivo, desde que a empresa ou instituição se mantenha fiel aos temas 

que planejou trabalhar. Para isso é fundamental conhecer muito bem o seu 

público e seus interesses, pois é a única maneira de poder oferecer 

conteúdo relevante e de qualidade a ele” (TURCHI, 2011, p.143)  

 

 Analisando a fan page do Che Lagarto Copacabana, observa-se que os 

profissionais alimentam diariamente a página com conteúdo, utilizam uma linguagem 

coloquial bilíngue e direcionada a um público jovem, normalmente maioria entre os 

turistas backpackers.  

 Os temas são relacionados ao Rio de Janeiro, com paisagens, costumes 

dos cariocas, além de divulgação de festas realizadas no albergue, para atrair 

também a população local.  

 O engajamento também é bom, com centenas de curtidas e dezenas de 

comentários em boa parte dos posts: 
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Figura 8 – Exemplos de posts na fan page Che Lagarto Copacabana  

Fonte: facebook.com/CheLagartoCopacabana, 2013 

 

 

4.1.2 Foursquare 

 

 

 Esta mídia social foi criada no estado americano de Nova Iorque, no ano de 

2009, por cinco amigos empresários: Dennis Crowley, Naveen Selvadurai, Harry 

Heymann, Nathan Folkman e Mike Singletonau. O Foursquare vem apresentando 

uma taxa de crescimento muito acelerada nos últimos anos, tendo em vista que sua 

utilização é feita através de dispositivos móveis como smartphones e tablets. 

 De acordo com informações fornecidas pelo próprio site da empresa, o 

Foursquare é um aplicativo gratuito que auxilia seus usuários a aproveitarem ao 

máximo os lugares onde estão. Quando estiverem pelas ruas, podem usar o 

Foursquare para compartilhar e salvar os lugares em que visitarem e gostaram. 

Pode-se usar esta ferramenta também para procurar e avaliar serviços de diversos 

setores do comércio.  
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 Dados divulgados pelo Foursquare em setembro deste ano, indicam que já 

existem cerca de quarenta milhões de usuários ao redor do mundo, o que demonstra 

a formação de uma grande rede de pessoas que compartilham informações sobre as 

mais várias empresas. 

 Um elemento que chama a atenção nesta mídia, é que ela é colaborativa, ou 

seja, o aplicativo não vem com uma lista de lugares pré cadastrados, isso é feito 

diretamente pelos usuários que, ao pesquisarem um estabelecimento de seu 

interesse e identificarem que ele não é cadastrado, podem criar um perfil para esta 

empresa no Foursquare. Assim, os demais usuários que forem ao mesmo local 

enxergarão o local criado, podendo realizar comentários e avaliações sobre o 

mesmo. 

 Esta mídia social também possui a sua versão “business”, que possibilita às 

empresas gerenciarem as páginas relativas aos seus negócios no Foursquare, 

obtendo detalhes sobre os usuários que visitaram o estabelecimento, podendo até 

mesmo criar promoções especiais para atrais novos clientes. 

 As empresas do segmento turístico podem e devem gerenciar as páginas de 

seus negócios no Foursquare, uma vez que esta ferramenta poderá ser uma 

importante auxiliadora do turista na hora da tomada de decisão sobre a escolha de 

determinados serviços turísticos durante a realização de suas viagens, sejam eles, 

por exemplo, meios de hospedagens, restaurantes e estabelecimentos 

gastronômicos, locadoras de automóveis, agências de viagens e demais empresas 

do setor. 

 Ao analisar a página do albergue Che Lagarto Copacabana no Foursquare, 

consegue-se obter vinte e nove dicas de turistas backpackers que escolheram este 

meio de hospedagem como as suas opções de estadias na cidade do Rio de 

Janeiro, sendo a primeira opinião compartilhada por um cliente no ano de 2012, 

como visto na figura 9 abaixo: 
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 Figura 9 – Página do Che Lagarto no Foursquare 

 Fonte: foursquare.com/che-lagarto-hostel-copacabana 

 

 Dentre as vinte e nove dicas compartilhadas pelos hospedes do Che Lagarto, 

vinte e uma demonstram que estes hóspedes ficaram satisfeitos com o serviços 

prestado pelo albergue, sendo os principais pontos mais elogiados: o “atendimento 

prestativo dos funcionários”, o “ambiente descontraído” e a “grande sensação de 

segurança”.  
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 As outras nove opiniões presentes, foram de clientes que não se mostram 

plenamente satisfeitos com o serviço prestado pelo Che Lagarto e fazem questão de 

compartilharem esta insatisfação com outros hóspedes. A “falta de limpeza das 

unidades de habitação”, “a ausência de tomadas com padrão internacional” e a “falta 

repentina de água no chuveiro por diversas vezes” foram os principais elementos 

negativos citados pelos hospedes. 

 O Che Lagarto Copacabana não faz um trabalhado de monitoramento e 

gestão desta página no Foursquare, o que acaba sendo prejudicial para a imagem 

da marca, uma vez que existem comentários com níveis de insatisfação tão 

elevados, que podem influenciar negativamente na escolha de futuros turistas por 

este meio de hospedagem.  

 Não estar presente no gerenciamento operacional desta mídia, não quer 

dizer que o setor de Marketing do Che Lagarto não deve nem ao menos fazer o 

monitoramento sobre o que está sendo dito por seus hóspedes, uma vez que assim 

poderiam-se corrigir os erros e insatisfações ocorridos com eles para que não se 

repitam com outros clientes no futuro. 

 Para José Ramalho, o monitoramento é fundamental mesmo que a empresa 

não esteja estrategicamente presente e atuante em determinada mídia: 

 

'Não estar nas redes sociais não significa que não se deva fazer o 

monitoramento das redes. Lembre-se que as conversas sobre sua empresa 

sempre ocorrerão, com você lá ou não. Mais do que isso, muitas 

comunidades estampando o logo da sua empresa já devem estar por lá. 

Muitas mantidas por fãs, outras por consumidores descontentes.” 

(RAMALHO, 2010, p.56) 
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4.1.3 TripAdvisor 

 

 

O TripAdvisor é uma rede social verticalizada, ou seja, uma mídia voltada 

especificamente para o segmento do turismo, sendo a mais utilizada por turistas ao 

redor do mundo. 

De acordo a definição fornecida pela própria empresa em seu website, o 

TripAdvisor é o maior site de viagem do mundo, possibilitando que os viajantes 

planejem e façam a viagem perfeita. O TripAdvisor oferece dicas confiáveis de 

viajantes reais e uma ampla variedade de opções de viagem e recursos de 

planejamento, além de contar com links ininterruptos para as ferramentas de 

reserva. Os sites com a marca do TripAdvisor formam a maior comunidade de 

viagens do mundo, com mais de 260 milhões de visitantes exclusivos por mês* e 

mais de 125 milhões de avaliações e opiniões sobre mais de 3,1 milhões de 

restaurantes, hotéis e pontos turísticos.  

Esta é uma mídia social de grande impacto no mercado turístico e uma das 

maiores fontes de informação sobre serviços turísticos para consulta na etapa do 

planejamento da viagem. 

De acordo com a pesquisa realizada pelo site TripBarometer, em Janeiro de 

2013, com 15.595 viajantes e 19.447 hospedagens, podemos perceber o quanto 

esta mídia, pautada pelos reviews online 14  pode influenciar nas decisões dos 

turistas: 51% dos viajantes no mundo escrevem reviews sobre o hotel que se 

hospedou após a viagem; 93% dos viajantes no mundo responderam que suas 

decisões são impactadas por opiniões online; 98% dos hotéis brasileiros concordam 

que reviews são importantes, bem como 84% dos hotéis brasileiros monitoram 

mídias sociais constantemente. 

Analisando a página do Che Lagarto Copacabana no TripAdvisor, é possível 

                                                           

14
Traduzindo para a língua portuguesa seria o ato de realizar críticas no meio digital 
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obter uma grande quantidade de informações de extrema relevância para os 

gestores da rede. O albergue for avaliado 119 vezes nesta mídia, sendo que 27 

usuários o consideram “excelente”; 47 o classificam como “muito bom”; 25 disseram 

que o hostel é “razoável”; 9 usuários o consideram “ruim” e 8 opiniões o 

classificaram como sendo “horrível”. Vale destacar também que de acordo a página, 

63% dos usuários que já se hospedaram lá recomendam o albergue a outros 

viajantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Página do Che Lagarto Copacabana no TripAdvisor 

Fonte: tripadvisor.com/Reviews-Che_Lagarto_Hostel_Copacabana, 2013 
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O TripAdvisor, ao contrário das outras mídias horizontais abordadas 

anteriormente, não possui uma ferramenta específica que permita as empresas 

gerenciarem seus perfis, o que acaba permitindo apenas a realização de um 

trabalho de monitoramento por parte dos profissionais de Marketing das empresas.   
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5. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Devido à grande importância e complexidade dos assuntos abordados neste 

presente trabalho, contemplando temáticas nos campos de Comunicação, Marketing 

e Turismo, decidiu-se dividir a estrutura de pesquisa em duas partes distintas para 

facilitar o desenvolvimento do estudo e proporcionar uma composição com maiores 

riquezas de informação. 

 A primeira parte é formada pela revisão da literatura, que tem como objetivo 

realizar um estudo sobre as temáticas do Marketing e Marketing digital, mídias 

sociais e turismo backpacker, contemplando diversos autores referências nos temas, 

através de livros, artigos científicos, monografias e publicações eletrônicas.  

 Também foram utilizados materiais ligados ao turismo divulgados por órgãos 

públicos nacionais como o Ministério do Turismo e a Embratur, bem como pesquisas 

recentes realizadas por empresas privadas ligadas aos setores de comunicação, 

marketing e turismo, com alto grau de credibilidade no mercado. 

 Em uma segunda etapa, buscou-se realizar uma pesquisa exploratória 

dividida em duas partes, que visavam complementar o estudo realizado durante o 

trabalho, analisando a ótica tanto dos turistas backpackers sobre a utilização das 

mídias sociais em suas viagens, quanto a relação dos prestadores de serviço com 

essas ferramentas, bem como a utilização do Marketing digital em suas estratégias 

de comunicação. 

 Na primeira parte desta etapa, executou-se uma pesquisa de campo com 

enfoque quantitativo, moldada em questionários de perguntas fechadas, aplicado a 

vinte e quatro turistas backpackers hospedados no albergue Che Lagarto, localizado 

no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro.   

A pesquisa quantitativa foi escolhida pelo autor do estudo para esta etapa, 

pois permite testar, de forma precisa, as hipóteses levantadas para a realização 

deste trabalho e fornecem índices que podem ser comparados com outros 

previamente abordados, como bem destacam Sampieri, Collado e Lucio:  
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O enfoque quantitativo utiliza a coleta e análise de dados para responder às 

questões de pesquisa e testar as hipóteses estabelecidas previamente, e 

confia na medição numérica, na contagem e frequentemente no uso de 

estatística para estabelecer com exatidão os padrões de comportamento de 

uma população (2006, p. 05). 

 

Na segunda parte da pesquisa, realizou-se uma etapa exploratória, de 

caráter qualitativo, realizada através de uma entrevista semi-diretiva moldada em um 

roteiro com sete perguntas abertas, respondidas pela responsável pelo setor de 

Marketing e assessoria de imprensa do mesmo albergue supracitado.  

Para Merriam (2002) quatro características-chave devem estar presentes 

nos estudos qualitativos. Neles o pesquisador está interessado em compreender 

quais os significados que os participantes atribuem ao fenômeno ou situação que 

está sendo estudada. Busca-se compreender os significados que as pessoas 

constroem sobre seu mundo e as experiências nele vividas, tendo o pesquisador 

como principal instrumento de coleta e análise de dados.  

 

 

5.1 Aplicação da pesquisa e coleta de dados 

 

 

  A etapa quantitativa da pesquisa foi realizada entre os meses de Agosto e 

Setembro de 2013, com vinte e quatro turistas hospedados no albergue Che 

Lagarto. A escolha dos respondentes deu-se de forma aleatória, sem priorizar 

nenhuma característica pessoal, como por exemplo, gênero ou idade.  

O objetivo desta primeira etapa foi traçar um perfil com as características dos 

turistas backpackers, tangenciando questões relativas a gênero; idade; número de 
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vezes que viaja ao ano; gasto médio por dia na viagem; número de pernoites em um 

mesmo destino; planejamento da viagem; tipos de meios de hospedagem escolhidos 

e a influência das mídias sociais no planejamento e execução da viagem. 

A pesquisa foi realizada pelo próprio autor deste trabalho, de forma 

presencial, e valendo-se do método de coleta sob a aplicação de questionários 

totalizando dez perguntas fechada. 

Na segunda etapa do processo, executada em novembro do presente ano, foi 

realizada via e-mail, uma entrevista semi – diretiva com a responsável pelos setores 

de Marketing e Assessoria de Imprensa do Che Lagarto Copacabana, estruturada 

em seis perguntas abertas sem restrição de resposta, deixando a entrevistada a 

vontade para discorrer o quanto desejasse sobre as questões elaboradas. A 

pesquisa foi realizada via e-mail mediante a indisponibilidade de tempo da 

profissional para atender o entrevistador pessoalmente.  

Esta segunda etapa teve como objetivo entender, com maior profundidade, 

como a rede Che Lagarto de albergues compreende a importância das mídias 

sociais dentro do seu planejamento de Marketing digital, e como essa ferramenta 

contribui para o desenvolvimento marca.  

A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa, que permitirá   

analisar como os turistas backpackers sofrem influência das mídias sociais, 

contextualizando com todo o estudo apresentado ao longo deste Trabalho. 

Será possível também, através desta análise de resultados, compreender 

como o mercado backpacker está se preparando estrategicamente para atuar neste 

novo segmento do Marketing, que atualmente está deixando de ser um diferencial 

competitivo e virando uma questão obrigatória em qualquer empresa, seja ela do 

segmento turístico ou não. 
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5.1.2 Análise e discussão dos resultados obtidos 

 

 Para uma melhor compreensão e análise dos resultados, tabulou-se os dados 

obtidos em uma planilha. A partir desta, foram desenvolvidos gráficos que 

permitissem uma melhor visualização dos dados obtidos e assim fosse possível 

estabelecer uma análise crítica. 

 

Parte I – Resultados da pesquisa com turistas hospedados no Che Lagarto 

 

Gráfico 3 – Gênero  

 

 Conforme observado no gráfico 3, o sexo masculino possui uma pequena 

vantagem numérica sobre o sexo feminino , sendo quatorze respondentes homens 

(60%) e dez respondentes mulheres (40%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Gênero dos turistas backpackers. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2013 
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    Gráfico 4 – faixa etária 

 

 Para melhor ilustrar as faixas etárias dos turistas, utilizou-se a seguinte 

separação: de 19 a 22 anos (representado por dois respondentes) com 8% do total; 

de 23 a 26 anos (onze respondentes) com 46% e maioria; de 27 a 30 anos (com 

nove turistas) cerca de 38% do total e, acima de 31 anos com dois respondentes e 

equivalente a cerca de 8%. Observa-se com base nestes dados, que o publico alvo 

do Che Lagarto é bastante jovem, com 92% dos turistas possuindo até 30 anos de 

idade. Este fator é um importante elemento para a definição do planejamento 

estratégico de Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Idade dos turistas backpackers. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2013 

 

    Gráfico 5 – País de origem 

 

 Contemplando os vinte e quatro questionários, nota-se uma boa variedade 

de turistas, no que tange os seus países de origem. A América do Sul é o continente 

com a maior porcentagem, cerca de 54% dos respondentes, sendo nove brasileiros, 
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três argentinos, um chileno e um uruguaio.  

 Os países europeus representam o segundo continente com o maior número 

de turistas envolvidos na pesquisa, equivalendo a 25% do total, e englobando 

Alemanha com dois turistas, França também com dois e Russia com um. A América 

do Norte representa 17% do total, e é constitui-se por três americanos e um 

canadense. Com a menor representatividade na pesquisa aparece a Austrália, 

pertencente ao continente da Oceania e alcançando apenas 4% do total, com um 

respondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – País de origem dos turistas backpackers 

Fonte: elaborado pelo autor, 2013 

 

 

               Gráfico 6 -  Frequência de viagens ao ano 

 

 A maioria dos turistas, ou seja, cerca de dezoito respondentes afirmaram 

viajar em média uma vez ao ano, quanto que os outros seis restantes, responderam 

que costumam viajar duas vez ao ano. 
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 Gráfico 6 – Número médio de viagens ao ano 

  Fonte: elaborado pelo autor, 2013 

 

  

 Gráfico 7 – Número médio de pernoites em um mesmo destino 

 

 Os resultados obtidos sobre o número médio de pernoites, traz uma 

constatação interessante, podendo perceber-se que os turistas backpackers 

permanecem tempos consideráveis nos destinos durante as viagens. Esta 

permanência de tempo elevada faz com que eles acabem contribuindo com a 

entrada de divisas no país, de uma forma mais acentuada do que o turista que vem 

a lazer, hospedasse em um hotel de valor de diária mais elevado, porém fica pouco 

tempo no local. 

 De acordo com as respostas, cinco turistas costumam realizar uma média de 

três pernoites em um mesmo destino durante suas viagens, representando apenas 

21% dos entrevistados. O número de pernoites que prevaleceu entre os 

respondentes foi de quatro, resultando em 50% do total, com doze respostas. Já a 

quantidade média de cinco pernoites em um mesmo destino, ficou com 29% do total 

e representou sete turistas. 
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Gráfico 7 – Número médio de pernoites em um mesmo destino 

Fonte: elaborado pelo autor, 2013 

 

 

 

    Gráfico 8 – Gasto médio diário no Rio de Janeiro 

 

 Nesta parte da pesquisa, buscou-se coletar informações econômicas, 

relativas ao gasto médio diário dos turistas backpackers durante a sua estada na 

cidade do Rio de Janeiro. Como é uma pergunta que possui uma grande dificuldade 

de precisão por parte do respondente, as alternativas estavam separadas por faixas 

de gastos e obtiveram resultados interessantes quanto ao potencial econômico 

deste tipo de turista. 

 Na categoria até R$50,00, enquadraram-se apenas três turistas, 

representando 13% do total. Na faixa de R$50,00 a R$150,00, que possui a maioria 

das respostas, encontram-se doze turistas, com um total de 50% dos avaliados. 

Aqueles que gastam de R$150,00 a R$200,00 são considerados 21% do total, 

equivalendo a cinco respondentes. Na categoria de maior gasto diário, encontram-se 

quatro turistas, que gastaram em média acima de R$250,00 em sua estada no Rio 

de Janeiro. 
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Gráfico 8 – Gasto médio diário dos turistas backpackers no Rio de Janeiro 

Fonte: elaborado pelo autor, 2013 

 

 

 Gráfico 9 – Tipo de meio de hospedagem priorizado nas viagens 

 

 Os dados apresentados no gráfico 9, demonstram qual o principal meio de 

hospedagem priorizado por cada turista em suas viagens. Alinhado ao perfil do 

turista backpacker, a grande maioria dos respondentes, ou seja, dezessete deles 

responderam priorizar os albergues em suas viagens. 

 Em segundo lugar de preferência ficou a casa de amigos ou parentes, com 

seis optantes, e a opção hotel é a menos utilizada de acordo com os resultados 

obtidos. Possivelmente este turista que disse priorizar hotéis como meio de 

hospedagem durante suas viagens, poderia estar tendo a sua primeira ou rara 

experiência em um meio de hospedagem do tipo hostel.  
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Gráfico 9 – Tipos de meios de hospedagem priorizados pelos turistas backpackers 

Fonte: elaborado pelo autor, 2013 

 

 

 

Gráfico 10 – Principais meios para planejamento de viagens 

 

 Os sites e blogs especializados no segmento turístico são os modos 

preferidos para escolher destinos e serviços turísticos, sendo escolhidos por 

dezesste respondentes. As mídias sociais aparecem logo atrás na preferencia de 

sete turistas. Vale destacar ainda que 13%, confiam mais nas indicações pessoais 

de amigos ou parentes. Este resultado é de extrema importância no que tange ao 

meio digital, sendo utilizado por 87% dos turistas backpackers no planejamento de 

suas viagens. Este dado é muito relevante quando aplicado ao contexto da 

promoção turística através do Marketing digital discutida ao longo deste trabalho. 
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Gráfico 10 – Principais meios para planejamento de viagens 

Fonte: elaborado pelo autor, 2013 

 

 

 

      Gráfico 11 – Frequência da utilização de mídias sociais  

 

 O resultado mostrado no gráfico 11, reforça a importância da temática 

desenvolvida neste trabalho, pois constata de forma plena a força das mídias sociais 

no contexto atual do turismo, uma vez que 92% dos vinte e quatro turistas 

entrevistados disseram fazer uso de mídias sociais todos os dias da semana, e dos 

que não fazem parte deste montante, 4% utiliza de três a quatro vezes, e os outros 

4% utilizam de cinco a seis vezes na semana. 
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Gráfico 11 – Freqüência da utilização de mídias sociais 

Fonte: elaborado pelo autor, 2013 

 

 

Gráfico 12 – Grau de influência do Facebook, Foursquare e TripAdvisor no 

planejamento das viagens 

 

 Este item possui caráter fundamental de importância na opinião do autor, uma 

vez que os turistas backpackers deveriam avaliar qual o grau de influência do 

Facebook, Foursquare e TripAdvisor em suas decisões de consumo. Atribui-se a 

nota 0 (zero) para “nenhuma influência” e a nota 5 (cinco) para influência decisiva. 

 Os resultados desta etapa são importantes para comprovar o quanto estas 

três mídias sociais podem influenciar nas decisões de consumo dos turistas 

backpacker, além de impactar diretamente nos possíveis resultados de captação de 

novos clientes do albergue Che Lagarto: 
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Gráfico 12 – Grau de influência das mídias sociais horizontais e vertical 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013 

  

 Um ponto “a favor” da equipe de Marketing da rede, pelo menos por 

enquanto, é que o Foursquare é a mídia social com menos influência sobre os 

turistas respondentes, porém não é aconselhável que a marca continue a 

negligenciar esta ferramenta.  

 O TripAdvisor comprova sua força já demonstrada nas pesquisas 

apresentadas ao longo deste trabalho e destaca-se como a mídia de maior influência 

sobre os turistas backpackers participantes da pesquisa.  

 Esta primeira etapa quantitativa da pesquisa objetivava analisar o mercado 

consumidor do turismo backpacker, traçando um breve perfil, e identificando como 

as mídias sociais e a internet poderiam ser instrumentos decisivos em suas decisões 

de planejamento de viagem.  

 Podem ser destacadas importantes conclusões sobre o perfil do backpacker, 

sendo de uma faixa etária jovem, com média de idade de apenas vinte e seis anos. 

Este turista permanece em média quatro noites em cada destino que visita, e 

praticamente em sua totalidade escolhem o albergue como meio de hospedagem. 



73 

 

 No aspecto econômico, é um segmento do turismo brasileiro que deveria ser 

observado com maior atenção , uma vez que 21% destes turistas normalmente 

gastam até R$200,00 por dia, sendo que 17% deles gastaram acima de R$250,00 

diariamente na cidade do Rio de Janeiro durante o período visitado.   

 Este turista está fortemente ligado ao meio tecnológico e utiliza o ambiente 

digital para se relacionar e planejar suas viagens, utilizando em sua totalidade, sites 

especializados em turismo e mídias sociais como as suas principais fontes de 

informação sobre destinos e serviços presentes em uma localidade. Este viajante 

também sofre alta influência das mídias TripAdvisor, Facebook e Foursquare, 

respectivamente nesta ordem de impacto. 

  

 

Parte II – Resultados da pesquisa com a gerente de Marketing do Che Lagarto 

 

 Nesta segunda etapa, será analisado o lado do prestador de serviço do 

mercado turístico. Através de entrevista semi-diretiva com sete perguntas abertas, a 

Gerente de Marketing e Assessora de Imprensa do albergue Che Lagarto 

Copacabana pode desvelar um pouco da visão das empresas privadas quanto ao 

planejamento de marketing digital para os seus estabelecimentos e marcas, bem 

como a utilização das mídias sociais como instrumento de relacionamento, captação 

e fidelização de hóspedes como será mostrado a seguir.  

 

Questão 1: A rede Che Lagarto possui um planejamento estratégico de 

Marketing digital em âmbito regional e/ou mundial? Em caso positivo, relate 

qual a importância deste setor para a rede, quais as principais ferramentas 

digitais utilizadas e quais os principais objetivos e metas a serem alcançados. 

 Nesta primeira pergunta introdutória, esperava-se entender se a rede entende 

a importância do Marketing digital em sua atuação estratégica atual. De acordo com 
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a gerente entrevistada, a rede Che Lagarto possui uma equipe na matriz da franquia 

que é responsável pelo marketing da marca, tanto em nível mundial, como em nível 

regional. Tudo que é relacionado a qualquer tipo de divulgação passa por essa área. 

 Neste setor são definidas as estratégias em SEM e SEO15, mídias sociais, a 

participação em OTAS (Online Travel Agencies), email marketing e promoções em 

geral (online e offline). 

 Em sua opinião, o Marketing digital possui uma importância gigantesca para a 

empresa, pois é por meio dele que a mesma consegue mais visitantes em seu site, 

mais hóspedes hospedados, além de ser o canal ideal para se relacionar com que já 

se hospedou ou quer se hospedar na rede. A fidelização também é outro ponto de 

suma importância. 

 Os dois principais objetivos que a marca tem com o marketing digital seria 

aumentar a ocupação das casas e divulgar a marca para ser top of mind16 em 

hospedagem jovem. 

 

Questão 2 - Em sua opinião, a rede deveria realizar um investimento maior em 

alguma ferramenta digital específica? (ex: Hotsites e websites, mídias sociais, 

google adwords, anúncios em sites de turismo...). Em caso positivo, aponte 

qual a ferramenta e o motivo da escolha. 

 Para ela, a marca já realiza investimentos significativos em todas as 

ferramentas citadas, porém poderia haver um investimento maior em sites de 

turismo, para estar bem próximo às pessoas que querem e gostam de viajar e que 

estão planejando uma viagem. 

 

                                                           

15
SEM, ou Search Engine Marketing, é um conjunto de técnicas de Marketing na Internet que tem por objetivo a 

promoção de um website nas páginas de resultado (SERPs) de um buscador. O SEO nada mais é do que a 

otimização de uma página (ou até do site inteiro) para ser melhor compreendido pelas ferramentas de busca.  

16
Top of Mind é um termo em inglês utilizado na área de marketing empresarial como uma maneira de qualificar 

as marcas que são mais populares na mente dos consumidores. 
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Questão 3 - Atualmente podemos observar a inserção do marketing digital na 

estratégia de promoção de um grande número de empresas prestadoras de 

serviços turísticos, e até mesmo alguns órgãos públicos do setor realizando a 

divulgação de destinos em mídias sociais. Dê a sua opinião sobre o 

comportamento do mercado turístico na relação do marketing digital e a 

promoção de destinos e serviços. 

 Na opinião da gestora, o mercado turístico movimenta muito a economia de 

vários destinos e ainda está crescendo. As pessoas estão cada vez mais 

conectadas, ou seja, é essencial que as operadoras de turismos e órgãos que 

regulam o turismo em cada destino, estejam onde as pessoas que são seu publico 

alvo esteja.  

 Para ela, investir em Marketing digital não é mais um diferencial e nem algo 

menos importante na hora do planejamento estratégico de marketing, é uma 

realidade e uma necessidade. 

 

Questão 4 - Atualmente, em quais mídias sociais o Che Lagarto Copacabana 

está presente?  

 O Che Lagarto está presente no Facebook, Twitter, TripAdvisor, Foursquare , 

Pinterest  e Google+ 

 

Questão 5 - O Che Lagarto Copacabana possui uma equipe especializada para 

planejar, gerir conteúdos e interagir com os usuários nas mídias sociais da 

marca? Em caso positivo, descreva a estrutura da equipe. 

 Neste caso a resposta foi negativa. A gestora explica que a gestão do perfil 

do Facebook de cada casa é feito por funcionários de tal unidade. Eles não são 

especializados em gestão de mídias sócias, mas são pessoas que se relacionam 

diariamente com os hóspedes e conhecem o dia a dia do albergue.  

 Com isso, eles conseguem se comunicar de uma forma muito assertiva com o 

público. Existe porém, uma community manager para a marca que serve como apoio 
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para os administradores de cada casa. Ela os orienta e ajuda e qualquer assunto 

relacionado ao Facebook. 

Questão 6 - Se possível, cite o investimento mensal com mídias sociais gasto 

pelo Che Lagarto Copacabana. 

 Não há investimento em perfil regional. 

 

Questão 7 - Na sua opinião, o investimento com mídias sociais traz resultados 

financeiros expressivos (futuros hóspedes) e/ou somente servem como uma 

ferramenta de relacionamento e posicionamento de marca? 

 Para ela, depende de como é feito. Somente gerar likes não aumenta o 

faturamento. É preciso que seja feito um investimento alinhado com estratégias 

claras e efetivas de convencer o target e levar essas pessoas para o site.  

 É necessário fazer certo investimento em mídias sociais, uma vez que é 

necessário estar onde o público alvo está. Se o Che Lagarto não estiver, o seu 

concorrente vai estar e acabará ganhando o cliente 

 Para o Che Lagarto, é importante investir em mídias sociais e os resultados 

financeiros dessa mídia são satisfatórios. 

 

 Através da pesquisa com a gestora de Marketing do Che Lagarto, pode-se 

perceber que o Marketing digital possui uma importância fundamental para a rede, 

com objetivos e metas claras, que visam aumentar a ocupação das casas e divulgar 

a marca para ser a mais lembrada na mente dos consumidores para hospedagem 

jovem.  

 A gerente cita também, na pergunta sobre as mídias sociais que a marca 

está presente, as três mídias estudadas utilizando os perfis do Che Lagarto como 

referência. Isso demonstra que a equipe de Marketing está, ao mínimo, fazendo o 

monitoramento da imagem digital da marca. 

 Talvez apenas realizar o monitoramento em algumas redes, sem ações 

operacionais, seja uma estratégia mais acertada, já que como informado na 
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entrevista, a gestão de mídias sociais é feita por profissionais que não possuem 

especialização em marketing digital e mídias sociais, bem como não há 

aparentemente, uma previsão de investimentos nesta área específica da empresa. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir do estudo realizado ao longo deste trabalho de conclusão de curso, 

conclui-se primeiramente que o uso das novas tecnologias estão influenciando 

drasticamente tanto nas relações pessoais quanto nas relações comerciais da 

sociedade. 

 O turismo, por ser uma atividade invariavelmente centrada no ser humano, 

uma vez que sem a sua presença é impossível que haja o desenvolvimento da 

atividade, é um dos setores que mais sofrem os impactos destas mudanças no perfil 

de consumo da sociedade.  

 As empresas ligadas ao turismo, tanto públicas quanto privadas devem estar 

atentas para estas mudanças causadas pelos elementos tecnológicos e o grau de 

influência que eles exercem sobre o seu público-alvo para que seja possível traçar 

estratégias que visem a prosperidade dos destinos, bem como dos produtos e 

serviços turísticos oferecidos por estes negócios. 

  Neste contexto, o Marketing digital apresenta-se como um elemento 

indissociável ao planejamento de comunicação e promoção destas empresas, uma 

vez que a utilização dos meios digitais no mundo crescem paulatinamente a cada 

ano, obrigando aos profissionais da área a traçarem ações digitais para se 

relacionarem com seus clientes.  

 O Marketing digital embora seja uma área relativamente nova do Marketing, 

não é mais um fator diferencial, ele é uma realidade e uma necessidade imediata 

das empresas ligadas ao turismo, principalmente aquelas que tem como target o 

público jovem, como é o caso do turista backpacker.  

 Trazendo a tona novamente o objetivo deste trabalho que busca esclarecer 

qual o grau de influência das mídias sociais no planejamento e decisões de 

consumo do turismo backpacker, conclui-se, através da pesquisa bibliográfica e, 

principalmente, da pesquisa de campo que as mídias sociais possuem alto impacto 

sobre este segmento do mercado, inclusive aquelas que são focadas 



79 

 

exclusivamente para o turismo, como é o caso do TripAdvisor. 

 De acordo com os resultados obtidos na pesquisa quantitativa realizada no 

albergue Che Lagarto, 92%, ou seja, praticamente todos os turistas respondentes 

afirmam utilizar as mídias sociais todos os dias da semana. Apenas utilizando este 

único dado, percebe-se claramente que as empresas que não estiverem presentes e 

atuantes no meio digital possivelmente terão menor alcance deste público. 

 Ao longo dos capítulos foi possível atingir um dos objetivos específicos  

deste trabalho que era traçar um perfil, mesmo que parcial, sobre o backpacker e 

compreender que este turista visita uma localidade principalmente com o objetivo de 

viver experiências junto a comunidade local. Ficam hospedados prioritariamente em 

albergues, planejam suas viagens de forma independente e em maioria através da 

internet e indicações de amigos, gastam uma quantia de dinheiro interessante para a 

localidade, ainda mais quando constatado que ficam em média mais tempo no 

destino que um turista convencional.  

 O outro objetivo específico buscava compreender os impactos das mídias 

sociais para os prestadores de serviços turísticos do segmento backpacker e avaliar 

a forma com que eles lidam com essa nova tendência.  

 A análise feita no capítulo referente as mídias sociais, complementada com 

a entrevista concedida pela gerente de Marketing do Che Lagarto, deixou claro que 

as empresas do setor vêem potencialidade nas mídias sociais, bem como entendem 

que o Marketing digital é fundamental para o desenvolvimento dos seus negócios. 

 Uma das grandes dificuldades para as empresas conseguirem desenvolver 

ações digitais eficazes é a dificuldade em estruturar uma equipe especializadas com 

capacitação profissional nesta nova área, fato este que pode ser atribuído à carência 

de profissionais no mercado, ou a não disponibilidade de recursos financeiros para 

estruturar uma equipe com exclusividade para a produção de conteúdo e 

monitoramento da marcas nas mídias sociais. 

 Por fim, observa-se que o mercado turístico backpacker possui uma 

potencialidade econômica muito grande para os destinos turísticos de diversos 

países, e somente com a elaboração de uma política pública especificamente 
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direcionada ao setor é que será possível traçar um plano estratégico de Marketing 

para captar este nicho. 
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APÊNDICE  

 

Pesquisa sobre o perfil do turista backpacker e o grau de influência das mídias sociais no 

planejamento de suas viagens 

 

Questionário_______                                                                                    

Data:           /         / 

1. Gênero 

 

a) Masculino 

b) Feminino 

 
2. Idade:_____ 

 
3. País de origem:_____ 

 
4. Com que frequência você costuma viajar? 

a) Uma vez por ano 

b) Duas vezes por ano 

c) Três vezes por ano 

d) Mais que três vez ao ano 

 
 5. Durante suas viagens, qual o tempo de 

permanência médio (em pernoites) em um 

mesmo destino? 

a) Apenas uma pernoite 

b) Duas pernoites 

c) Três pernoites 

d) Acima de três pernoites 

 
6. Durante suas viagens, qual meio de 

hospedagem você prioriza?   

a) Hotéis 

b) Albrgues 

c) Casa ou apartamento alugado 

d) Casa ou apartamento de amigos ou 

parentes 

 
7. Qual a sua média de gasto diário na cidade 

do Rio de Janeiro? 

a) Até R$50,00 

b) Entre R$50,00 e R$150,00 

c) Entre R$150 e USD200,00 

d) Acima de R$200 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.  Ao planejar suas viagens, quais os 

principais meios utilizados para definição 

de destinos e serviços? 

a) Sites e blogs especializados em 

turismo 

b) Mídias sociais 

c) Agencias de viagens 

d) Indicações de parentes e amigos  

 
9.  Você faz uso de alguma mídia 

social? Se sim, qual a frequencia de 

acesso durante a semanal? 
a) Não faz uso 
b) Todos os dias 
c) De uma a duas vezes 
d) De três a quatro vezes 
e) De cinco a seis vez 

 
10.  Qual o grau de influência das 

mídias sociais abaixo durante o 

planejamento e execução de suas 

viagens (considere 0 nenhuma 

influência e 4 influência decisiva) 
a) Facebook/ grau:___ 
b) Foursquare/ grau:___ 
c) TripAdvisor/ grau:___ 
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