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RESUMO
Desde o princípio, os millennials caminham junto à tecnologia e suas inovações. Em
função disso, estão sempre conectados e possuem acesso rápido a informações. Os
millennials estão em busca da fuga do tradicional. Eles consideram os antigos costumes
e tradições inadequados para os dias atuais; detém imensa vontade de viver
experiências que realmente façam sentido e que acrescentem valor e conhecimento em
suas vidas. Com esse intuito, foi criada a Worldpackers, plataforma digital que viabiliza
ao viajante vivenciar experiências memoráveis e transformadoras, fora do habitual,
possibilitando a imersão cultural tão desejada com a população local e promovendo o
turismo de experiência. Este presente estudo tem como objetivo analisar a adesão da
geração dos millennials às plataformas digitais do setor de viagens e turismo, mais
precisamente a Worldpackers, investigando quais as motivações para realizar um
intercâmbio de trabalho utilizando-a e como ela influencia em suas experiências. Para
tal, realizou-se uma pesquisa exploratória e descritiva, com coleta de dados por meio de
entrevistas em profundidade com seis usuários da plataforma. O roteiro de entrevista
semiestruturado foi elaborado com o intuito de investigar e compreender os relatos de
experiências dos participantes. Como resultado da pesquisa, percebe-se que os usuários
utilizam a plataforma por ser atualizada, completa e transmitir confiança. A respeito da
experiência, foi possível notar que eles buscam por imersão e autoconhecimento. Em
conclusão, a pesquisa indica que os millennials são adeptos às novas tecnologias e a
Worldpackers cumpre com o seu papel de democratizar experiências de viagem.
Palavras-chave: Turismo. Millennials. Worldpackers. Work exchange.

ABSTRACT
From the beginning, millennials follow the technology and their innovations,
because of this, are always connected and have quick access to information.
Millennials are in search of escape from the traditional, consider the ancient
customs and traditions unsuitable for the present day, has immense desire to live
experiences that really make sense, that add value and knowledge in their life. For
this purpose, Worldpackers was created, a digital platform that enables the traveler
to experience memorable and transformative experiences, out of the ordinary,
enables the cultural immersion so desired with the local population and promotes
experience tourism. This study aims to analyze the support of the millennial
generation to digital platforms in the travel and tourism sector, more precisely
Worldpackers, investigating the motivations for performing a work exchange using
it and how it influences their experiences. For this, an exploratory and descriptive
research was carried out, with data collection through in-depth interviews with six
users of the platform. The semi-structured interview script was elaborated in order
to investigate and understand the reports of participants' experiences. As a result
of the research, it is perceived that users use the platform because it is updated,
complete and transmit sofa. Regarding the experience, it was possible to notice
that they seek immersion and self-knowledge. In conclusion, research indicates
that millennials are adept at new technologies and Worldpackers fulfills its role of
democratizing travel experiences.
Key words: Tourism. Millennials. Worldpackers. Work Exchange.
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INTRODUÇÃO
Diante dos efeitos derivados da globalização e dos avanços tecnológicos
resultantes, o turismo vem alcançando amplo espaço nas mídias e nas plataformas
digitais presentes na Era da informação. A priori, ter uma experiência de viagem,
internacional ou até mesmo nacional, era preponderantemente para aqueles
indivíduos que possuíam alto poder aquisitivo e que podiam então aventurar-se pelo
mundo, hospedando-se em hotéis caros, despertando o paladar, saboreando pratos
típicos de diversas regiões, conhecendo novos ambientes, novas culturas e obtendo
um status que a classe média e baixa não poderiam e não tinham condições de
usufruir.
Na contemporaneidade, os aplicativos destinados aos turistas permitem
àqueles que têm o desejo de viajar e a imensa vontade de conhecer o mundo de uma
forma diferente, vivenciar o que os moradores locais pertencentes a uma determinada
sociedade desfrutam em seu dia a dia. A tecnologia foi capaz de criar possibilidades
para os que antes não teriam a oportunidade e que atualmente estão por aí,
compartilhando experiências de viagens diferenciadas, colecionando momentos
memoráveis e armazenando conhecimento, seja ele linguístico ou cultural,
construindo uma bagagem com muita história para contar.
Estima-se que exista mais de 1,7 milhão de viajantes hoje, todos usuários dos
aplicativos móveis que utilizam a plataforma digital Worldpackers para viajar ao redor
do mundo (WORLDPACKERS, 2019, s. p.). Portanto, entende-se que os jovens são
os maiores desfrutadores dos aplicativos móveis e estão prioritariamente conectados
e ativos nas plataformas de viagens e mais precisamente na Worldpackers. As
práticas propostas pela plataforma estão ligadas ao turismo de experiências
intermediadas pelo próprio aplicativo, virtualmente, e os jovens possuem forte
interesse por elas. Dessa forma, torna-se necessário entender a geração Y.
A abordagem realizada na presente pesquisa busca relacionar a geração Y
com intercâmbios de trabalho, mais conhecidos pelo termo work exchange, que no
sentido literal significa permuta de trabalho, de modo a discutir amplamente sobre o
fenômeno do turismo encontrado em muitas plataformas digitais que são tidas como
intermediadoras da troca de uma forma de trabalho ou habilidade por estada em
hostels, hotéis e outros meios de hospedagens pelo mundo para turistas que estão à
procura de uma experiência diferenciada, com foco maior na imersão cultural e
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vivência. O work exchange é uma forma de intercâmbio que tem sido estudada nos
últimos anos por diferentes perspectivas: social, econômica, consumo colaborativo e
hospitalidade. A Worldpackers pode ser considerada uma plataforma online de
fomentação do work exchange. Ela é descrita como:
uma comunidade baseada em colaboração e relacionamentos honestos que
tornam as viagens mais acessíveis para quem busca uma experiência cultural
profunda. Por meio de uma plataforma on-line, conectamos os viajantes - que
desejam trocar suas habilidades por acomodações - com anfitriões incríveis
de todo o mundo (WORLDPACKERS, 2019, s. p.).

A geração Y, abordada neste trabalho, foi posteriormente denominada
“Millennials” pelos autores Neil Howe e William Strauss, em seu livro “Millennials
Rising: The Next Great Generation” publicado em 2000, na cidade de Nova York. A
adoção dessas plataformas digitais é maior e cada vez mais frequente pelos
millennials em consequência das particularidades dessa geração, como o fato de
serem a “geração da internet” (TAPSCOTT, 2010), altamente conectada e
influenciada por diversos fatores diretamente ligados a isso.
A principal motivação para a escolha dessa geração como objeto de estudo foi
o fato de que o Brasil ainda se encontra carente de estudos e pesquisas a respeito
dos millennials (HOEKSTRA et al., 2015) e (BITTENCOURT; CASTRO, 2017). Essa
geração se encontra em ascensão e está modificando o mundo com um novo jeito de
pensar. Logo o presente trabalho tem como objetivo: compreender o perfil desse
grupo, assim como as motivações dos turistas da geração Y, para a utilização da
Worldpackers, e ainda a forma que eles a empregam, o que buscam em termos de
experiências quando utilizam essa plataforma, suas percepções de risco, a confiança
que eles possuem na tecnologia e quais foram as experiências obtidas com o uso da
Worldpackers.
Em virtude de poucas publicações brasileiras de turismo sobre os millennials e
a sua relação com as plataformas digitais de viagens, o presente estudo adotará uma
abordagem qualitativa e exploratória, com entrevistas em profundidade com jovens da
geração Y, millennials, que usaram a plataforma para viajar.
O presente trabalho contém, em sua estrutura, quatro capítulos. O primeiro
discorre a respeito das gerações, expõe dados atuais sobre a geração Y, suas
características e apresenta os reflexos dessa geração na atividade turística; o
segundo capítulo aborda as novas tecnologias, o surgimento do work exchange e sua
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relação com o turismo voluntário, comenta a existência de outras plataformas digitais
que possuem como base a economia colaborativa e esclarece o que é a
Worldpackers, o objeto desse estudo que corresponde a maior plataforma de
intercâmbio de trabalho do mundo, até o presente momento; o terceiro capítulo aborda
a metodologia da pesquisa em questão e, por fim, o quarto e último capítulo consiste
na análise dos dados coletados nas entrevistas, a fim de comprovar a teoria presente
no decorrer dos dois primeiros capítulos.
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1 A GERAÇÃO MILLENNIALS E OS SEUS REFLEXOS NA ATIVIDADE TURÍSTICA
Neste capítulo, os conceitos de geração são apresentados por diferentes
autores e entram em pauta as datas de limitação (início e fim) das gerações existentes
até o presente. A geração Y, ou millennials, é abordada de modo amplo, visando a
sua descrição.
Em seguida, mencionam-se as características dessa geração, apontadas por
alguns autores reconhecidos como Tapscott (2010), Rojc (2015), Araújo (2016), e
Veloso et al. (2016), e que apresentam diferentes perspectivas e abordagens, bem
como dados de pesquisas a respeito do perfil dos millennials e seu comportamento
no âmbito nacional e mundial. Em síntese, pode-se afirmar que os millennials:
Cresceram em tempos de abundância conquistados pelas gerações
anteriores: a prosperidade econômica e acesso a bens e serviços permitiu
uma busca intelectual e de autoconhecimento que as gerações anteriores não
puderam ter. O Millennial foi o primeiro em muitas famílias brasileiras a ir para
a faculdade (PONTO ELETRÔNICO, 2017, s. p.).

Isso posto, o fenômeno do turismo é inserido no contexto dessa geração e
relacionado diretamente às práticas inerentes a ela, evidenciando-se que os jovens
da geração Y possuem de fato um papel importante na disseminação das novas
plataformas digitais. Estas propiciam alternativas diferentes de viagens apresentadas
como maneiras mais acessíveis financeiramente para esses jovens, o que se deve ao
fato de serem empresas que, por sua vez, adotam e apostam na economia
compartilhada ou colaborativa.
Com o surgimento da internet, emergem as plataformas disponíveis de modo
online que propiciam experiências diferenciadas em viagens para os turistas, como é
o caso da Worldpackers. Basicamente, a plataforma é responsável por realizar a ponte
ou intermediação entre turistas e os hosts, assim são chamados os anfitriões, pessoas
que receberão os turistas em seus estabelecimentos. Na Worldpackers o viajante
efetua a troca de seu trabalho por acomodação, tornando assim a viagem menos
dispendiosa, eliminando gastos com hospedagens pelo mundo e por muitas vezes,
alguns estabelecimentos também oferecem refeições ou, pelo menos, o café da
manhã, outro recurso que colabora com a diminuição das despesas durante as
viagens.
Coriolano e Barbosa (2012, p. 154) afirmam que “a tecnologia transforma a
maneira de as pessoas interagirem com o mundo e a Internet é dinamizadora e
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articuladora da interação virtual”. Na contemporaneidade, os recursos disponíveis de
modo online, que podem ser consultados a qualquer hora e em qualquer lugar,
bastando existir uma rede wifi ou internet em dispositivos móveis por meio de planos
de operadoras, são majoritariamente utilizados pelos turistas sem envolver altos
custos.
Discute-se o processo de desintermediação dos serviços turísticos das
agências de viagem devido ao desenvolvimento e avanço das tecnologias que
contribuíram para que essa intermediação feita pelas agências fosse cada vez mais
desnecessária. Logo as facilidades proporcionadas pela internet e seus recursos
foram adotados pela sociedade e a geração Y representa a maior parcela da
sociedade moderna com indivíduos usuários das plataformas virtuais que facilitam e
tornam o papel dos agentes de viagens substituível ou dispensável.
O objetivo deste capítulo é apresentar quem são os millennials, a importância
de estudá-los e seus reflexos na atividade turística. É também esclarecer e expor a
existência de novas formas de mediação de viagens adotadas por essa geração que
se identifica majoritariamente com o turismo de experiência.

1.1 CONCEITO DE GERAÇÃO
Dentre algumas definições encontradas nos dicionários, o termo geração
significa “1. ato de gerar e 2. o conjunto de indivíduos nascidos na mesma época”. No
dicionário Michaelis (2019), a mais completa linha de dicionários no Brasil e que pode
ser consultado de forma online, encontram-se também as seguintes definições: “3.
Sucessão de descendentes em linha direta” e “8. Cada uma das épocas sucessivas
que representam transformações significativas numa técnica em evolução”.
O conceito de geração tem sido utilizado de inúmeras maneiras e nos mais
diversos campos do saber. Um dos significados mais aceitos é, sem dúvida,
aquele que relaciona geração à idade biológica, ou seja, o período de
sucessão entre descendentes em linha reta (avós, pais, filhos, netos,
bisnetos, e assim por diante). Do ponto de vista biológico e genealógico, uma
das formas de contar a história da humanidade também vem sendo narrada
a partir do fluxo contínuo e constante entre nascimentos e mortes sucessivas
de milhões de pessoas (BORTOLAZZO, 2016, p. 123-124).

Um dos principais autores que discutiu e publicou estudos sobre geração é Karl
Mannheim (1893-1947), um sociólogo judeu que segundo Weller (2010, p. 207) é visto
como fundador da abordagem moderna do tema de gerações. “Mannheim critica
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especialmente a posição de Comte, que associava a lentidão do progresso da
humanidade à limitação orgânica, ou seja, ao tempo médio de duração de uma
geração em torno de 30 anos”.
Com base no discurso de Weller (2010, p. 208) a respeito das gerações,
Carvalho (2017, p. 12) explica que:
Na visão de Mannheim, uma geração seria então formada por indivíduos que
presenciam os mesmos fatos históricos e relevantes, de maneira a julgarem
esses acontecimentos de forma similar. A contemporaneidade passa a
permear a noção de geração na medida em que as influências que atingiriam
as pessoas durante o processo seriam percebidas de forma homogênea.

Em suma, pode-se afirmar que “jovens que experimentam os mesmos
problemas históricos concretos fazem parte da mesma geração” (MANNHEIM, 1928).
Legitimando esta afirmação, Chiuzi et al. (2011, p. 580) apontam que as gerações
podem ser entendidas, em parte, como um fenômeno social, visto que compreendem
a “produtos de eventos históricos que influenciaram profundamente os valores e a
visão do mundo de seus membros”. Dessa forma, referem-se aos comportamentos,
ações e acontecimentos observados em uma sociedade, em grupos em uma
determinada ocasião ou num período específico.
A geração Y, abordada neste trabalho, corresponde aos jovens que atualmente
estão na faixa etária entre 24 e 39 anos e que trazem consigo características que se
diferem significativamente da geração tradicional, dos baby boomers e a da geração
posterior, nomeada geração Z. “Os millennials atualmente representam quase dois
bilhões da população mundial” (NAUMOVSKA, 2017, p. 124). A figura 1 contém a
delimitação de cada geração, tendo como início os baby boomers em 1940 e
finalizando com a geração alpha, que é a geração atual, representados pelos nascidos
em 2010.
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Figura 1: Gerações

Fonte: Colégio Constelação, 20191

De acordo com a Figura 1, a geração baby boomers representa os nascidos a
partir de 1940 até 1960, de 1960 a 1980 corresponde aos indivíduos da geração X, de
1980 até 1995 estão os pertencentes à geração Y. Apresentada por diferentes autores
em períodos distintos, Amaral (2004) compreende que a geração Y teve início em
1981 e vai até meados dos anos 2000. No entanto, Veloso, Dutra e Nakata (2016)
apontam a geração Y como aqueles nascidos a partir do ano de 1978. Posterior a ela,
a figura mostra a geração Z, de 1995 a 2010 e de 2010 em diante são os indivíduos
da geração alpha.

1.2 GERAÇÃO Y
Com base nos dados de uma pesquisa realizada pelo Itaú BBA sobre o perfil
de consumo da geração Y, a revista Época afirma que os millennials já integram a
maior parte da população brasileira, correspondendo a 34% da população total do
país e 50% da força de trabalho. Esses dados correspondem a uma série de estudos

1 https://www.colegioconstelacao.com.br/post/as-gera%C3%A7%C3%B5es-x-y-z-e-alpha-e-suascaracter%C3%ADsticas-qual-a-sua-gera%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 20 nov. 2019
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que o Itaú BBA pretende realizar sobre o perfil dos millennials no Brasil. A pesquisa
recebeu o título de “Millennials - Unravelling the Habits of Generation Y in Brazil”, que
segundo a revista Época Negócios (2019, s. p.) significa “Desvendando os hábitos da
Geração Y no Brasil” em uma tradução livre (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2019, s. p.).
Ressalta-se o fato de que não se tem um ano exato que marca o início e o fim
dessa geração devido à discrepância encontrada nas definições atribuídas por alguns
autores que pesquisam o perfil das gerações, afinal, segundo Veloso et al. (2008) os
autores das gerações Y, X e baby boomers “nem sempre apresentam exatamente os
mesmos períodos para identificar o nascimento dos integrantes de cada um dos
grupos”.
De acordo com a classificação proposta por Amaral (2004) para o Brasil,
conforme citado por Cordeiro e Albuquerque (2013, p. 3), “os jovens nascidos a partir
de 1981 são classificados como Geração Y”, sendo assim, é apontado o período de
tempo da geração Y como sendo aqueles que nasceram no final da década de 80 até
meados dos anos 90. Contudo, Veloso et al. (2008) afirmam os que os millenials
correspondem àqueles indivíduos que nasceram a partir de 1978 em diante. Apesar
desse contraste manifestado pelos autores, Comazzetto et al. (2016) esclarecem que
as características descritas dos pertencentes à geração em questão não divergem
significativamente.
No presente estudo optou-se por utilizar a limitação temporal apresentada por
Veloso, Dutra e Nakata (2016), em função de ser a mais atual e devido ao fato de que
os autores detêm diversos e ricos estudos a respeito das gerações, mais
especificamente das gerações Y, X e dos baby boomers, e que apesar de terem o
foco na abordagem do mercado de trabalho, das carreiras e das organizações,
também servem de norte para esta pesquisa.
Dito isto, os millennials são representados por aqueles que nasceram em 1978
em diante. São definidos assim os jovens pertencentes à geração também conhecida
como Y, ou como também é chamada, a geração do milênio. Acredita-se que são
indivíduos que hoje estão na faixa dos 24 a 39 anos de idade.
Considerando a definição presente no dicionário Aurélio (2019), calcula-se
aproximadamente 25 anos o espaço de tempo explicitado para cada geração ou como
descritos, para cada grau de filiação. É também definido pelo dicionário Michaelis
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como uma fase representativa de uma mudança de comportamento humano. Assim
como Mannheim (1964, p. 511) afirma:
[...] a dificuldade do problema parece incidir apenas sobre este aspecto:
encontrar o tempo médio no qual uma geração anterior é substituída por uma
nova na vida pública e, sobretudo, encontrar o ponto de início natural no qual
se procede um corte na história, a partir do qual se deve começar a contar. A
duração da geração é determinada de forma diversa a cada momento. Alguns
fixam a duração do efeito da geração em 15 anos (por exemplo, Dromel); mas
a maioria em 30, considerando que os primeiros 30 anos são os anos de
formação, quando, normalmente, se inicia o processo individual criativo do
indivíduo; aos 60 o ser humano deixa a vida pública.

Essa geração nasceu em um mundo altamente conectado em consequência
da ascensão tecnológica e da globalização que culminou e vem até hoje trazendo
inovações para as gerações posteriores. Dentre as inovações advindas da tecnologia
destacam-se os novos modos de experiência turística por meio de plataformas digitais
como o Couchsurfing, Airbnb, Work a Way e Worldpackers, constituindo-se em
aplicativos hoje mundialmente conhecidos e muito utilizados, principalmente pelos
millennials.
Na definição encontrada no dicionário Michaelis (2019, s. p.) disponível de
modo online, a geração Y compreende:
Geração de indivíduos nascidos no final dos anos 1970 até a década de 1990,
era de grandes avanços científicos e tecnológicos. São pessoas que tiveram
incentivo dos pais para se prepararem para o mercado de trabalho, não
exerceram tarefas subalternas no início de carreira e cresceram num mundo
individualista e extremamente competitivo. Mostram-se sempre abertas a
novas experiências e revelam preocupações com causas sociais e o meio
ambiente.

Segundo Araújo (2016), crescendo com a Internet, essa nova geração é
pragmática, nômade, impaciente e tecnologicamente esclarecida. O autor ainda
afirma que essa é uma geração que, como nenhuma antes, é mais propensa ao
esquecimento, nomeadamente sob a forma de amnésia coletiva em grande escala,
apesar de toda ajuda tecnológica à sua disposição.
Em geral, essa geração é considerada mais bem formada e diversa do que as
anteriores. Ela costuma ser cheia de energia, adepta às novidades tecnológicas e
socialmente consciente - características que influenciam a maneira como consomem
(ÉPOCA NEGÓCIOS, 2019, s. p.).
Divulgando os dados publicados pelo Itaú BBA, a revista Época Negócios
(2019, s. p.) apresenta as seguintes informações sobre a pesquisa, levando em
consideração que os estudos estão direcionados para o perfil dos millennials no Brasil:
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No Brasil, os millennials já compõem a maior parte da população brasileira:
são 34% da população total, e representam 50% da força de trabalho. Esse
número deve crescer: estimativas dão conta de que, até 2030, a Geração Y
deve ocupar 70% dos postos de trabalho. [...] Em relação aos millennials de
outros países, os brasileiros apresentam um comportamento atípico: eles
ainda dão valor à propriedade, e não aos bens compartilhados, como
acontece em outros países. Por aqui, os consumidores ainda acham
extremamente importante ter uma casa (89%) e um carro (51%). Os números
globais são 40% e 15%, respectivamente. O mesmo vale para bens como TV
(53% no Brasil e 15% na contagem global) e roupas de grife (40% no Brasil
e 30% lá fora). Isso mostra que o consumidor ainda é resistente à economia
compartilhada, apesar do sucesso da Uber no país. Outro ponto em que os
brasileiros se destacam é o massivo uso das mídias sociais – 82% no país,
contra 38% nos totais globais. O hábito também é forte entre as outras
gerações. Outras preferências dos millennials incluem: jogar videogames
(58%), baixar música (64%) e assistir TV online (64%).

No cenário mundial, os millennials já são “a parcela majoritária em idade
produtiva, que já está ditando o modo de pensar, viver, trabalhar e consumir e
continuará a fazê-lo por décadas” (ERNESTO; CERQUEIRA, 2020, s. p.). Como
exemplo disso, esses jovens serão a maioria na eleição americana, superando a
geração baby boomers e tornando-se de fato “a maior fatia demográfica do país”
(VEJA, 2020, s. p.).
Antes mesmo dos Estados Unidos, “a América Latina, a China e a Índia já
registravam um em cada quatro habitantes dentro dessa faixa etária, que também
agrupa a maior fatia populacional — 34% — no Brasil” (ERNESTO; CERQUEIRA,
2020, s. p.). Atualmente, os millennials correspondem a aproximadamente um terço
da população e ocupam o topo da pirâmide econômica do planeta, o que, em números,
soma 1,8 bilhão de pessoas.
O tempo dedicado a mensagens cifradas, ícones, fotos e vídeos, sua forma
de se relacionar com seus pares, fez dele um ser autocentrado e narcisista
— e as selfies em série estão aí para uma amostra dessa face. Ao mesmo
tempo, a convivência em tribos ativou neles o engajamento em causas
sociais, destacando-se em primeiríssimo lugar as ações em prol do meio
ambiente — aquecimento global e produção sustentável estão no topo da
lista de suas preocupações (ERNESTO; CERQUEIRA, 2020, s. p.).

Neste contexto, insere-se que as atitudes têm reflexo no que esses jovens
consomem. Ernesto e Cerqueira (2020, s. p.) apontam que:
Como a demanda desse contingente populacional é um potente motor da
economia, as empresas estão revirando seus conceitos para se adaptar a um
novo comprador, mais saudável e consciente, atento para a para a qualidade
de vida, a sustentabilidade e os valores éticos.

Por terem nascido em uma sociedade conectada a todo o momento, os
millennials não tiveram que se adaptar à tecnologia, mas foram refinando suas
habilidades em um processo natural. São jovens que, por terem essa facilidade de
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relacionar-se com o mundo virtual, trazem consigo características que muito se
diferem das gerações anteriores.
O contato direto e acessível a informações contribui para a construção do
indivíduo atual. A expansão do conhecimento proporcionada pelas ferramentas
aperfeiçoadas pela tecnologia e seus processos permitem aos indivíduos
compartilharem suas visões e assim discuti-las, de modo que não se é mais capaz de
afirmar que algo é uma verdade absoluta por existirem sempre discussões sobre
determinado assunto e compartilhamentos de novas informações que são
descobertas com o passar do tempo.
Em outros termos, Weller (2010, p. 540) discorre sobre o desafio e o papel das
gerações mais velhas perante as mais novas com destaque para o ambiente escolar
e demais instituições de ensino:
Uma educação e um ensino adequados (no sentido de transmissão completa
dos centros de vivência necessários para o conhecimento ativo) tornam-se
difíceis, uma vez que a problemática vivencial da juventude está voltada para
adversários diferentes dos de seus professores.

Veloso (2012, p. 745) ainda afirma que “os mais velhos sentem-se
incomodados e, em certa medida, ameaçados pelos mais novos que, por sua vez,
precisam se mostrar suficientemente autênticos para negar os valores das gerações
anteriores”.
Dessa forma, assim como no ambiente escolar, as gerações anteriores
possuem visões completamente distintas das que a geração Y construiu, nota-se que
a geração anterior tem certa dificuldade em ceder a opiniões que a geração Y não
compartilha, apesar de estarem em constante interação. Enquanto as gerações
anteriores apoiam a estabilidade financeira e a segurança que ela traz, os millennials
se arriscam, buscam por inovações e novas aventuras, coisas que fujam do cotidiano.
É mais provável que um jovem da Geração Internet ligue o computador e
interaja simultaneamente com várias janelas diferentes, fale ao telefone, ouça
música, faça o dever de casa, leia uma revista e assista à televisão. A tevê
se tornou uma espécie de música de fundo para ele (TAPSCOTT, 2010, p.
32).

Para Tapscott (2010, p. 33), a geração Y é chamada de Geração Internet e o
autor atenta para o fato de que a questão da mudança de interação com a tela de
televisão é um ponto que chama a atenção, já que, segundo ele, pela primeira vez “os
jovens assumiram o controle de elementos essenciais para uma revolução nas
comunicações”.
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Dentre as características apresentadas por muitos jovens integrantes dessa
geração, em geral, lista-se: flexibilidade; desapego em relação a bens materiais,
desde carro do ano, celular e roupas de marca, até a casa própria; o desejo de
vivenciar experiências de imersão cultural e explorar destinos sempre em busca do
novo; o fato de não sonharem com estabilidade financeira e, de certa forma, nem com
a posição no topo de uma grande empresa, mas com a valorização da bagagem
cultural adquirida por experiências turísticas, outras vezes até mesmo preferem a
criação do próprio negócio. Essa geração, pois, não se preocupa com o futuro e sim
em viver o que puder e aproveitar o presente, limitando-se apenas ao “aqui e agora”.
Viajar (sempre atento à pegada de carbono) e viver novas experiências estão
no topo das atividades preferidas de uma geração que dá mais valor a usufruir
do que a ter, o que embasa o sucesso de empresas de compartilhamento
como Uber, Airbnb e o coletivo de escritórios WeWork (ERNESTO;
CERQUEIRA, 2020, s. p.).

Figura 2: Principais características dos jovens que, cada vez mais, dão as cartas no
planeta.

Fonte: Revista Veja, 2020.

Uros Rojc, um autor millennial, explica em sua obra “Who are the Millennials
and what are we all about” que a geração a qual pertence, possui características
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peculiares, começando por diversidade. Afirma que essa é a geração mais racial e
etnicamente diversa e que deseja expressar-se de forma única, por isso amam música
e arte e valorizam a criatividade. Também explicita que os millennials procuram tudo
o que é genuíno e são repelidos do que é falso. São os únicos que estão definindo e
configurando novas tendências de consumo. Cada membro da geração Y se
transforma em um veículo importante na atual dinâmica dos negócios (ROJC, 2015).
Constatando a visão de Rojc em um contexto atual, a revista Veja (2020, s. p.)
revelou que a Coca-Cola sofre com a rejeição de refrigerante pelos millennials, para
a surpresa de muitos, já que ela configura, simplesmente, o refrigerante mais popular
do mundo. Ocorre ainda que o consumo de Coca-Cola também foi afetado pela
pandemia do Covid-19. Entre março e junho de 2020, a empresa sofreu com a
diminuição de 28% no faturamento em relação aos meses anteriores. Porém, apesar
de ter sido o “trimestre mais difícil em mais de um século de empresa”, conforme
afirma James Quincey, o presidente global da companhia, a notícia esclarece que “a
Coca-Cola já vinha perdendo consumidores, alvejada, mais até do que as
concorrentes, pela preferência da geração atual de jovens, os chamados millennials,
por produtos mais naturais e sustentáveis” (REVISTA VEJA, 2020, s. p).
O caso da Coca-Cola evidencia que os millennials possuem uma forte
tendência de consumo que está diretamente atrelada ao seu estilo de vida mais
saudável e equilibrado, consumindo gradativamente produtos condizentes com os
novos costumes e valores, sendo de fato um reflexo dos hábitos adotados. Por fim, a
revista Veja publicou em outubro deste ano uma matéria com relação ao poder de
mudança e influência dessa geração e salienta:
Esses jovens estão chacoalhando a política, levantando bandeiras como a do
antirracismo, da sustentabilidade e da maior igualdade entre gêneros. Além
disso, as mudanças provocadas por essa turma vão além da política. Eles
estão ditando o modo de viver, pensar, trabalhar e consumir, e derrubando
pilares da economia que não se adequam ao seu perfil (REVISTA VEJA,
2020, s. p).

Na figura 3, são apresentadas as principais definições e características dessa
geração, abordadas por diferentes autores.
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Figura 3: Principais características da geração millennials
Autor

Características

TAPSCOTT, 2010

Chama essa geração de “geração internet”. São capazes
de realizar diferentes tarefas simultaneamente; valorizam
características diferentes de produtos e serviços e querem
que as empresas criem experiências grandiosas; em vez
de consumidores, eles querem ser “prosumers” –
coinovando produtos e serviços com os fabricantes.

CHIUZI, PEIXOTO & FUSARI, 2011

A geração Y cresceu em meio tecnológico, convivendo
com computadores, correio eletrônico e programas de
mensagens instantâneas da mesma maneira como a
geração dos baby boomers cresceu com o telefone e a
geração X com a televisão. Não possuem memória de um
tempo em que a tecnologia não existia massivamente.

CORDEIRO, 2012

Delimita o ano em que nasce essa geração para o ano de
1981. Capazes de
realizar diferentes tarefas
simultaneamente; absorvem grande quantidade de
informações; possuem rapidez de raciocínio; tem
dificuldade em realizar conexões entre conteúdos
aprendidos e também foi identificado a pressa como
característica dessa geração.

TAYLOR, 2016

Define os millennials como a geração mais diversificada,
tolerante, conectada, educada e idealista de todos os
tempos. Ou os mais narcisistas, preguiçosos, intitulados,
mimados, desconfiados e desconectados. Ou o mais
descendente, móvel, endividado, não lançado, solteiro,
sem igreja e apolítico. Ou muitas crianças que brincam
bem com os outros, amam seus pais, respeitam seus
idosos, querem salvar o planeta e não conseguem
descansar.

VELOSO, DUTRA & NAKATA, 2016

Cresceram em contato com as tecnologias de informação
e são mais individualistas. Defendem suas opiniões e
priorizam o lado pessoal em relação às questões
profissionais. Quando as pessoas dessa geração
começaram a nascer, encontraram o Brasil passando por
grande instabilidade econômica e, pouco depois,
reinstalando a democracia; no cenário mundial, a cultura
da impermanência e a falta de garantias, com mercados
voláteis.

CADAVEZ, 2017

Mais dependentes das novas tecnologias, e mais
disponíveis para procurar e fruir representações e
tipologias recentemente validadas por agentes diferentes
daqueles que regulavam as atrações turísticas que
convidavam as gerações que os precederam.

ROJC, 2015

Autor millennial que explica que a geração a qual pertence
valoriza a autenticidade e criatividade e prefere
adquirir/comprar produtos locais produzidos por membros
da comunidade. Atribui autenticidade, criatividade e a
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diversidade como os principais componentes da
linguagem que preferem. Rojc afirma também que a
tecnologia está no DNA dessa geração e a mesma é
influenciada por celebridades.
Fonte: Elaboração própria.

Diante das características apresentadas na Figura 2, observa-se que apesar
de os autores terem diferentes conceitos e abordarem as características dessa
geração de pontos de vista divergentes, essa geração é caracterizada pelo modo
como vivem, os costumes atuais e o fato de que tudo o que não pertence a ela tornouse ultrapassado e por vezes nem mesmo sabe o que é ou possui o interesse em saber
do que se trata, criando-se então novos hábitos paralelos ao estilo de vida que
possuem. Ressalta-se que essa geração é composta por indivíduos jovens que estão
no final da graduação e no início da vida adulta, muitas vezes ingressando no
mercado. A Geração Y, então, é mais atual, com forte poder de decisão e suas
escolhas são capazes de mudar o mercado de trabalho, ditar novas tendências para
a moda e produzir além do que antes era possível por possuir artefatos e ferramentas
que a capacita.

1.3 OS REFLEXOS DOS MILLENNIALS NAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
Um estudo sobre as tendências de viagens da geração millennials, divulgado
em setembro de 2016, pela Expedia, maior agência online de viagens do mundo, junto
à empresa de consultoria global de tendências de consumo, a Future Foundation,
ouviu jovens de oito países, incluindo o Brasil e diante dos resultados da pesquisa
reforça que:
Os Millennials, também conhecidos como geração Y, que cresceram com o
mundo na ponta dos dedos por meio das facilidades proporcionadas pela
internet e redes sociais, são constantemente inspirados a viajar e acumular
experiências, em vez de comprar coisas. Ao contrário de outras gerações,
eles estão postergando os planos de casamento e compra de imóveis. Além
disso, embora haja o desejo por experiências autênticas, eles também
precisam ser reconhecidos nas redes: 25% acham importante receber
comentários em suas fotos de viagens. Esse percentual sobe 46% entre os
entrevistados americanos (EXPEDIA, 2016, s. p.).

A atividade turística assume um papel importante, manifestando-se de modo
irrefutável na vida dos millennials, de forma que esses indivíduos usufruem de todas
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as possibilidades resultantes da tecnologia na esfera do fenômeno do turismo em
busca de novas experiências.
Com isso, salienta-se a invenção das plataformas digitais, como por exemplo,
aquelas que permitem aos turistas se hospedarem em troca de trabalho, conhecidas
também como plataformas de work exchange ou intercâmbio de trabalho. Estas
favoreceram o encandeamento para que essa geração pudesse então se desprender
dos planos para o futuro e reunir todos os seus pertences em uma só bagagem com
o intuito de explorar o desconhecido.
O mundo atual do turismo vem se expandindo de acordo com os anseios e
necessidades de diferentes tipos de viajantes que buscam por experiências em que
ocorram um contato com paisagens e a imersão no estilo de vida dos locais (RITCHIE;
TUNG; RITCHIE, 2011, em tradução livre). O turismo constitui-se, então, como uma
ponte para novas experiências, conhecimento de novas culturas, línguas e uma
maneira de criar conexões com o mundo.
Com essa facilidade advinda das inovações tecnológicas, os jovens dessa
geração se viram diante de oportunidades que muitos das gerações anteriores não
sonhavam ter. O fato de que nas gerações anteriores, os pais ou avós não tiveram
sequer o mínimo de acesso a uma experiência de viagem, seja ela nacional ou até
mesmo regional, é hoje visto como compreensível devido à sociedade tradicional na
qual essa geração viveu e o contexto social, político e econômico. Os costumes eram
outros, o pensamento formado ou dominante naquela época era completamente
diferente do que se tem atualmente.
A intermediação realizada pelas agências e operadoras de turismo é por vezes
deixadas de lado e pode-se dizer que foi substituída pela facilidade proporcionada
pela internet na contratação de serviços, reservas e também foi causada por
alternativas como o surgimento das plataformas digitais anteriormente mencionadas,
Couchsurfing, Airbnb e Worldpackers, que estabelecem meios mais atrativos de
experiências de viagens pertinentes aos millennials, atendendo aos seus desejos e
ambições. Isso se deve ao fato de que hoje “tudo o que é fundamental para uma
viagem é passível de ser negociado diretamente com o fornecedor pelo cliente”
(VICENTIN; HOPPEN, 2003, p. 8). Dessa forma, os serviços das agências de viagem
ficam à mercê dos idosos e da parcela da sociedade que ainda prefere uma forma
mais tradicional para viajar.
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No contexto das agências de viagem, o processo que se denomina
desintermediação, de um modo geral, “seria o aumento do contato direto entre os
ofertantes dos principais serviços turísticos com os demandantes, reduzindo ou até
mesmo eliminando intermediários, em que se enquadram as agências de viagens”
(TAVARES; NEVES, 2011, p. 5). Assim, pode-se afirmar que:
Outra consequência, porém com impactos mais duradouros, foi a
possibilidade de distribuir diretamente os produtos turísticos. A popularização
da Internet permitiu levar os sistemas, antes exclusivos das agências, até o
consumidor final, propiciando uma redução significativa nos custos de
distribuição e fazendo com que os fornecedores passassem a concorrer com
as próprias agências de viagem. Com isso, o agente tem se tornado um
intermediário desnecessário em muitas situações, já que na grande rede o
cliente tem acesso a todas as informações que ele teria em seu GDS (Global
Distribution System), mantendo contato direto com o fornecedor do produto,
seja um hotel, uma empresa aérea ou um provedor de serviço turístico, no
local do destino (LAGO; CANCELLIER, 2005, p. 497).

O avanço da tecnologia da informação traz consigo facilidades de acesso a
serviços e produtos que anteriormente eram fornecidos por operadoras e suas
contratações eram consequentemente intermediadas pelas agências de viagens e
seus respectivos agentes. No entanto, aparentemente, conforme afirmam Tavares e
Neves (2011), esse avanço pode ser responsabilizado como impulsionador dessas
transformações, ou seja, possui um papel fundamental no

processo de

desintermediação dos serviços turísticos.
A utilização da Internet, por exemplo, parece contribuir para a redução ou, até
mesmo, a eliminação dos canais intermediários, cuja função elementar é
conciliar os interesses dos ofertantes e demandantes por serviços turísticos.

Segundo os autores Lago e Cancellier (2005), uma diretriz importante a ser
considerada é que toda agência vive do turismo, mas nem todo turismo acontece por
intermédio de agências. Portanto, no contexto dessa geração, as viagens possuem
interesses pertinentes às características dos millennials e, desse modo, com o
surgimento das plataformas digitais que propiciam a essa parcela da sociedade uma
experiência de viagem nos moldes esperados, dispensam a intermediação das
agências de viagens que cada vez mais são menos cogitadas. Para Vicentin e Hoppen
(2003, p. 7):
Com o advento da Internet, que viabiliza o alcance direto e a comunicação
bidirecional, o cliente pode planejar e programar a sua viagem para qualquer
lugar do mundo sem sair de casa. Pode realizar reservas de passagens
aéreas e hotéis, efetuar pagamentos, alugar veículos, verificar condições do
tempo no destino, cotações de moedas, aprender sobre a história, geografia
e cultura do local de destino e verificar a documentação requerida, ou seja,
praticamente tudo que é necessário para uma viagem.
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Os turistas contemporâneos são tentados a diminuir os custos de contratação
de um intermediador, já que através da internet é possível consultar opções variadas,
contratar serviços com mais rapidez e de forma menos dispendiosa, realizando uma
pesquisa de preços em sites como Decolar, Expedia, Booking e, principalmente, o Trip
Advisor, muito utilizado atualmente para essa finalidade.
No Trip Advisor é possível saber em qual site está mais acessível
financeiramente a reserva de um determinado hotel, por exemplo. Logo o turista tem
acesso a todas as informações necessárias sobre os serviços contratados, como as
formas de pagamento mais flexíveis, podendo optar por aquela que preferir,
corroborando então com a preferência dessa geração por essas plataformas online.
Os jovens contemporâneos possuem grupos nos quais compartilham
experiências de viagens, superação de desafios vividos em forma de turismo e
realização de sonhos por meio da atividade turística, como por exemplo, pode-se citar
o grupo no facebook intitulado de “Mochileiros”, que majoritariamente possui membros
pertencentes a geração Y, em conformidade com as postagens que são feitas
diariamente, com o objetivo de compartilhar experiências e dicas com aqueles que
também planejam aventurar-se pelo mundo afora.
Visando esclarecer a relação da geração discutida no presente trabalho com
as diferentes possibilidades de interação através da internet, observa-se que “mídia
social é definitivamente a geração do milênio” (ROJC, 2015, p. 8). O autor explica que
da mesma forma que essa geração busca autenticidade nos bens que procura
consumir, também espera e deseja antes de tudo uma experiência única e autêntica
ao interagir com marcas e diferentes empresas por meio das mídias sociais.
Naumovska (2017) discute que o modo de consumir dos millennials é largamente
influenciado e determinado pelas suas rotinas tecnológicas.
Desse modo, assim como no consumo de marcas, os millennials adquiriram
novos hábitos no que se refere à atividade turística. Cadavez (2017, p. 216) esclarece
que:
Num contexto de globalização e de forte partilha imediata de experiências,
permitida pelas facilidades tecnológicas e autorizada/imposta por
comportamentos sociais diversos dos do passado, também as práticas
turísticas e de lazer têm sofrido as inevitáveis mutações inerentes às
circunstâncias que moldam a práxis do século XXI.
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Essas práticas turísticas estão em processo constante de mudanças realizadas
pelos turistas ao decorrer do tempo e está diretamente ligada aos seus novos ideais
e pensamentos, estabelecendo uma conexão. A partilha, a integração e o consumo
compartilhado são explorados de forma recorrente no turismo, pelo fato de
proporcionarem experiências que atendam aos desejos dessa geração que
ininterruptamente busca compreender a essência das comunidades locais por meio
da imersão cultural. É de forte interesse dos millennials conhecer a realidade dos
locais para onde viajam com o intuito de desbravar.
É relevante abordar que os hábitos também sofrem mudanças decorrentes do
novo modo de pensar e viver de cada geração. Cadavez (2015, p. 33) explica que:
A liquidez identificada por Bauman (BAUMAN, 2000) omnipresente nas
práticas sociais coevas impõe-se também em todos os estádios do percurso
e do habitus do turista do século XXI, apesar desses viajantes continuarem a
admitir ser motivados por uma busca das “tradições” e “autenticidades”
perenes que há muito rotulam práticas, comportamentos e até artefatos que
se acredita simbolizar essência das comunidades de acolhimento.

Contextualizando, a liquidez mencionada por Bauman e que faz parte do
habitus do turista deste século, contribuiu diretamente no surgimento de novas
tendências de consumo turístico “que prontamente serão substituídas por outras logo
que tal se pressinta como necessário e útil ao novo modo de ser turista no século XXI”
(CADAVEZ, 2017, p. 216).
Com os recursos tecnológicos disponíveis “a um clique” e de fácil acesso, os
sites de comentários e avaliações sobre os respectivos atrativos turísticos,
hospedagens, restaurantes, passeios e até mesmo companhia aérea integram um
novo hábito dos turistas pertencentes a geração do milênio. Compartilhar
experiências, buscar comentários e referências para validar todas as atividades que
possuem interesse em realizar, configuram a imagem dos millennials, e o Trip Advisor
é um dos exemplos que se pode consultar para obter comentários e experiências
acerca do que é procurado pelos turistas.
Essa busca previamente realizada é uma prática que os jovens dessa geração
estão dispostos a fazer sempre, de modo que também sentem a necessidade do
compartilhamento de suas experiências, dessa forma, dando continuidade aos
comentários e avaliações, contribuindo para que estejam sempre válidos e atualizados
na medida do possível, devido ao fato de que em alta temporada a experiência não é
a mesma que se tem na baixa temporada, por exemplo. Assim como os interesses e
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motivações para uma viagem também interferem nas avaliações, os comentários
permitem perceber as diferentes visões e as perspectivas claras a respeito da
experiência, isto é, um mesmo restaurante pode ter avaliações ruins, boas e até
excelentes, dependendo do que o turista está procurando e de suas expectativas.
Os millennials são caracterizados também pela busca do desconhecido, pela
exploração do destino no desejo de conhecer além do que é exposto na mídia, pela
fuga do convencional. A geração Y se configura como aquela que quer salvar o
planeta e não consegue descansar (TAYLOR, 2016, em tradução livre). Diante disso,
as práticas tidas por essa geração têm como foco a valorização do que é produzido
pela comunidade local, a sustentabilidade, a apreciação do que é genuíno e autêntico
e, consequentemente, a imersão cultural, proposta que está presente nos aplicativos,
ou plataformas digitais que promovem essa experiência.
O turismo de experiência constitui-se então na escolha da geração Y. A
palavra-chave que hoje em dia acrescenta valor a qualquer oferta turística é, sem
dúvida, “experiências” (PÚBLICO PT, 2018, s. p.). O trabalho voluntário, presente em
algumas plataformas, possibilita essa troca de informações entre turistas de
nacionalidades, costumes e hábitos distintos e configura-se em uma das escolhas
mais comuns para a vivência do tão procurado turismo de experiência.
Inquestionavelmente, as alternativas existentes na atualidade no que diz
respeito à atividade turística são influenciadas por novos costumes, hábitos e o modo
de viver da geração millennials, altamente conectados e motivados a conhecer e
descobrir novas culturas e os costumes de outras sociedades. “O sector do turismo
tem sabido, e bem, adaptar-se aos desafios dos dias do presente e do futuro, sendo
as suas ofertas cada vez mais personalizáveis e dinâmicas, abraçando aquilo que os
millennials procuram” (PÚBLICO PT, 2018, s. p.).
Logo, a partir da análise do reflexo da geração millennials na atividade turística
e, perante o que foi apontado, constata-se que o fenômeno do turismo foi
metamorfoseado em uma opção quase que prioritária e para alguns já é considerado
prioridade. Para os millennials, como anteriormente citado, o turismo de experiência e
tudo aquilo que ele é capaz de proporcionar possui maior valor quando o interesse é
explorar o mundo por meio de viagens.
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Desse modo, os millennials possuem um papel importante na disseminação
das novas plataformas digitais que mediam a troca de trabalho por hospedagem, que
trazem alternativas diferenciadas e são tidas como intercâmbios de trabalho. Por
conta da idade, são indivíduos que possuem maior facilidade na adoção desses
recursos e de acordo com os dados coletados em plataformas como o Worldpackers,
os usuários são majoritariamente turistas pertencentes à geração Y.
Outros aplicativos também são utilizados por essa geração para viajar ao redor
do mundo, buscando alternativas que se diferem da prática comum do turismo. Dentre
elas, encontram-se o turismo voluntário e o turismo de intercâmbio.
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2 O WORK EXCHANGE E SUAS NOVAS TECNOLOGIAS
Este capítulo aborda o surgimento do work exchange que, em tradução livre
para o português, significa intercâmbio de trabalho, prática que se considera ter sido
influenciada pelo turismo voluntário, conhecido também pelo termo Volunturismo.
Ambos possuem finalidades parecidas, contudo o que diferencia um trabalho
voluntário de um intercâmbio de trabalho é que, por vezes, um intercâmbio de trabalho
oferece uma bonificação de caráter financeiro ou alguns outros benefícios como a
troca de habilidade do viajante por estada e refeições ou até mesmo curso de idiomas.
Expõe-se os resultados da atividade turística no mundo, reconhece-se que a
indústria do turismo é responsável pelo desenvolvimento econômico em diferentes
regiões, cidades e países ao redor do mundo, sendo um importante agente para o
aumento de geração de emprego e renda. Os dados e pesquisas apresentados visam
a esclarecer a importância do fenômeno do turismo para o crescimento global e seu
respectivo desenvolvimento econômico.
Discute-se também a respeito das novas tecnologias relacionadas ao work
exchange que compreendem intercâmbios de trabalho de diversas modalidades,
como é o caso do Trusted Housesitters, considerada a maior plataforma de house
sitting. Através dela o viajante recebe estadia e em troca oferece seus cuidados para
animais de estimação e sua respectiva moradia no momento em que os donos se
ausentam de casa.
Por último, a plataforma digital Worldpackers assume a devida relevância como
objeto principal do estudo em questão e é discutida a relação direta que possui com a
geração dos millennials aqui pesquisada. Ressalta-se que segundo pesquisas, até
2015, os millennials correspondiam à maioria dos usuários da plataforma.

2.1 VOLUNTURISMO E O WORK EXCHANGE
Acredita-se que a atividade turística se transfigura em um fator de grande
importância para o crescimento econômico de diversos lugares no mundo, ou seja, o
fenômeno do turismo é ponderado como forte agente no que diz respeito ao
desenvolvimento de determinada região, cidade ou país. Para melhor entendimento,
apontando números, uma pesquisa realizada anualmente pelo World Travel & Tourism
Council (WTTC), representando o setor privado e global de viagens e turismo, acerca
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do impacto e a importância social do setor de turismo foi divulgada em 2019 e mostra
que o impacto direto, indireto e induzido por viagens e turismo foi responsável por:
Contribuição de US $ 8,9 trilhões para o PIB mundial; 10,3% do PIB global;
330 milhões de empregos, 1 em cada 10 empregos no mundo; US $ 1,7
trilhão em exportações de visitantes (6,8% das exportações totais, 28,3% das
exportações globais de serviços) e Investimento de capital de US $ 948
bilhões (4,3% do investimento total). 2019 foi mais um ano de forte
crescimento para o setor global de viagens e turismo, reforçando seu papel
de impulsionador do crescimento econômico e da criação de empregos.
(WORLD TRAVEL & TOURISM, 2019, s. p.).

A pesquisa conta ainda com dados que podem ser visualizados em imagens
para ilustrar os resultados. A seguir estão três imagens: a figura 4 corresponde a uma
comparação do crescimento do PIB no setor de viagens e turismo com outros setores;
a figura 5 representa a performance regional de viagens e turismo em 2019 e na figura
6 buscou-se apresentar em gráfico a resposta para a seguinte pergunta: “Por que
viagens e turismo são essenciais para o crescimento global?”
Figura 4: Crescimento do PIB de viagens & turismo em comparação com outros
setores.

Fonte: World Travel & Tourism Council, 2019.
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Figura 5: Travel & Tourism Regional Performance, 2019.

Fonte: World Travel & Tourism Council, 2019.

Figura 6: Crescimento global do PIB de viagens e turismo VS. crescimento do
PIB da economia global, 2011-2019.

Fonte: World Travel & Tourism Council, 2019.

De acordo com o gráfico acima, a mais recente pesquisa da WTTC em conjunto
com a Oxford Economics, mostra que o setor de viagens e turismo ultrapassou o
crescimento da economia global, registrando o crescimento de 3,5% contra 2.5% da
economia global pelo nono ano consecutivo. A pesquisa ainda informa que, nos
últimos cinco anos, um em cada quatro novos empregos foi criado pelo setor, o que
torna o setor de viagens e turismo a melhor alternativa e um ótimo parceiro para os
governos na geração de emprego (WORLD TRAVEL & TOURISM, 2019, s. p.).
Portanto, com o crescimento econômico de determinada região como resultado
das atividades turísticas, o trabalho voluntário manifesta-se como uma atividade que
desperta o interesse de diversos indivíduos. Makanse e Almeida (2014, p. 36) afirmam
que:
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Unindo essas duas atividades, surge um novo fenômeno, conhecido como
turismo voluntário ou “volunturismo”, que proporciona uma nova experiência
para seus praticantes. A atividade tem atraído mais adeptos por associar a
oportunidade de conhecer uma nova localidade e uma nova cultura, ao
mesmo tempo em que se pratica um ato solidário e humanitário. Assim, podese trabalhar tanto com crianças quanto com idosos, com a fauna ou a flora
de uma região, participar de projetos sociais ou ambientais, sendo possível
vivenciar a cultura das localidades visitadas ao entrar em contato direto com
seus moradores.

Isto posto, o VolunTourism.org tem como principal função o auxílio que presta
aos viajantes. A perspectiva exposta por eles é que quanto mais informações o
viajante tiver acesso, melhor será a tomada de decisões relacionadas ao destino em
que pretende realizar a prática. “Eles entrarão em experiências conscientemente e
estarão mais preparados para enfrentar os desafios envolvidos para se tornarem os
melhores VolunTourists que puderem ser” (VOLUNTOURISM, 2020, s. p.). Por
conseguinte, salienta-se o conceito de Volunturismo:
No sentido mais amplo, o volunturismo representa as experiências de
voluntariado que incluem viagens para um determinado destino, a fim de
realizar um trabalho ou serviço. Em uma abordagem mais refinada e
equilibrada, volunturismo é a combinação integrada do serviço voluntário para
um destino com os elementos tradicionais de viagens e turismo – artes,
cultura, geografia, história e recreação (VOLUNTOURISM, 2020, s. p.).

O trabalho voluntário que está presente no volunturismo manifesta-se também
no work exchange. O que ambos têm em comum é não receberem qualquer
recompensa de caráter financeiro, exceto o programa de Au Pair, e favorecer aos
indivíduos com maneiras econômicas de viajar. Todavia o que difere de fato as duas
práticas é que no work exchange o trabalho voluntário, que é encontrado em uma
oportunidade de experiência turística, possui diversas modalidades e, geralmente, é
realizada uma troca, sendo assim ambos os lados são beneficiados, tanto o turista
quanto o anfitrião.
Os intercâmbios de trabalho, conhecidos pelo termo work exchange, uma forma
colaborativa e mais econômica de viajar e que no sentido literal significa “permuta de
trabalho”, é uma prática presente na geração Y pela acessibilidade e por atender aos
interesses dos viajantes que buscam conhecer novos destinos tendo o contato direto
com a cultura local.
Em outras palavras, a imersão cultural e fugir da “mesmice” traduzem-se,
basicamente, em não visitar os atrativos turísticos que estão saturados. Por definição,
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um programa de intercâmbio de trabalho é basicamente um esforço cooperativo,
envolvendo as organizações patrocinadoras e a comunidade em geral (HERSHBERG;
VAN FLEET, 1987).
Nessa modalidade de intercâmbio é possível ganhar outros benefícios que vão
além da hospedagem. São eles: cursos ou aulas; refeições, que vão desde apenas o
café da manhã até pensão completa; passeios; descontos em tours; e outros. O
intercâmbio de Au Pair, por exemplo, além de ser remunerado, oferece hospedagem
na casa da família na qual o intercambista trabalhará e um curso da língua oficial do
país que se deseja aprender ou praticar. Já na plataforma Worldpackers, todos os
benefícios oferecidos pelos anfitriões encontram-se listados no perfil da oportunidade
de trabalho, e no caso da Worldpackers, é possível filtrar os benefícios que o viajante
deseja no filtro nomeado de “outras recompensas”.
Um objetivo primordial no desenvolvimento de um programa de intercâmbio de
trabalho é conscientizar globalmente os participantes e as comunidades que recebem
visitantes e enviam seus cidadãos para o exterior (HERSHBERG; VAN FLEET, 1987,
em tradução livre). Dessa forma, a geração do milênio com todas as suas
necessidades e o desejo de abraçar o mundo tem buscado objetivos muito similares,
se não iguais a esse ponto de vista apresentado pelos autores de “Work Exchange
Programs: Achieving More for Less”, no ano de 1987.
Filosoficamente, esses programas promovem o máximo desenvolvimento de
habilidades linguísticas e a compreensão cultural ao menor custo possível para os
participantes. Além disso, garantem o melhor envolvimento da comunidade em um
programa focado internacionalmente (HERSHBERG; VAN FLEET, 1987, em tradução
livre).
Fortalecendo essa ideia, Esteban (2017, p.7) afirma que:
Viajar proporciona uma capacidade muito mais aberta de reflexão e
compreensão, a base da igualdade e do respeito entre as pessoas, uma das
chaves no desenvolvimento da humanidade, e até hoje, assunto pendente.

É comum esses jovens utilizarem o intercâmbio de trabalho para se
autoconhecerem. Outro motivo pelo qual esses jovens viajantes optam por esse tipo
de intercâmbio se resume a viver como um local. Acredita-se também que um
intercâmbio é a forma mais eficaz de aprender um novo idioma, devido à convivência
direta com os nativos e a obrigação que se tem de falar a outra língua a todo momento
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para se comunicar, ao contrário do que é feito em um curso de idiomas tradicional, o
qual, normalmente, dura cerca de três horas dividas em apenas dois dias na semana.
Ao viver no país, o intercambista, mesmo fora do ambiente da sala de aula, está
automaticamente se comunicando naquele idioma.
Tal afirmação pode ser comprovada por autores que buscam se aprofundar na
área da educação e do aprendizado, como Liliana Mayer (2019), que acaba por ir além
dessa abordagem, quando relaciona os atores educacionais e as instituições de
ensino e seus projetos que promovem a educação e o significado que as viagens têm
para ambos. Neste contexto, discute-se, então, a respeito das vantagens e benefícios
decorrentes da inclusão de viagens nos currículos dessas instituições de ensino.
A autora explica que dentre os benefícios existe a melhoria de competências e
apresenta o olhar dos diretores das instituições que afirmam que a vivência, essa
proposta da experiência de viagem, é a chave para aprender um idioma. Destacamse as palavras de um dos diretores que reconhece que as trocas e as viagens são
necessárias e enriquecedoras, uma vez que a família não está ligada ao segundo
idioma que o aluno está aprendendo na instituição e que, apesar de terem contatos
com muitos professores provindos do determinado país no qual a língua é nativa, o
idioma é ouvido com frequência, porém não é a mesma coisa do que estar imerso no
determinado país e ter o contato direto (MAYER, 2019). Esse contato não se baseia
apenas no idioma, abrange cultura e diferentes aspectos que precisam ser
vivenciados.
Mayer (2019) ainda aponta que a língua e a cultura são vividas. Além de poder
ouvir os diferentes sotaques nativos existentes e as diversas origens, os alunos
podem ler, falar e ouvir em uma variedade de registros, incluindo os informais —
geralmente ausentes no cotidiano escolar e nos livros didáticos — por linguagem de
comunicação enfatizada, levando-os a aumentar o vocabulário. Em função disso,
ressalta-se que a viagem pode ser vista como uma extensão do currículo (MAYER,
2019).
Por definição, nesse contexto, imersão implica aprofundar-se em algo, à
introdução de alguém em determinado ambiente. A imersão cultural, uma experiência
que está presente nos intercâmbios de trabalho, vai além da obrigação de falar a
língua nativa local, permite também que o viajante entenda questões culturais de uma
determinada comunidade. Os autores Peters e Boggs (1991) veem a aquisição da
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linguagem não como um processo desconhecido no qual as etapas inerentes se
desdobram, mas como fundamentalmente incorporadas no processo de socialização.
Por conseguinte, o work exchange constitui-se em uma forma válida e eficiente de
intercâmbio levando em consideração a prática de imersão cultural que as plataformas
atuais propõem para seus usuários.

2.2 NOVAS TECNOLOGIAS, ECONOMIA COLABORATIVA E WORK EXCHANGE
Existem diversos intercâmbios de trabalho, dentre os mais conhecidos
destacam-se o programa de Au Pair, presente nos Estados Unidos e Europa, o Work
a Way e a Worldpackers. Assim como essas plataformas há também a World Wide
Opportunities on Organic Farms (WWOOF), que é indicada para aqueles que desejam
conviver e aprender mais acerca da vida de um agricultor e têm o intuito de promover
experiências culturais e educacionais, ligando voluntários a agricultores e produtores
orgânicos. Os voluntários são chamados de WWOOFer e na plataforma mais famosa
de house sitting que é a Trusted Housesitters, também é possível ser pet sitter,
realizando a troca de cuidados de animais domésticos por um lugar para sua estada.
Em todas essas plataformas e sites, o contato com o anfitrião é realizado de
forma virtual. No caso do Au Pair, os participantes desse programa, normalmente, são
submetidos a um processo mais longo, se comparado aos outros aplicativos e sites.
É necessário ter experiência com o cuidado de bebês e crianças, carteira de motorista,
dependendo do país, entre outros pré-requisitos. Antes mesmo de viajarem e darem
início a essa experiência, são realizados diversos contatos com a host family em
potencial e até mesmo entrevistas. O processo todo pode durar semanas ou meses
para conseguir o tão sonhado match com a família. Esse intercâmbio possui duração
mínima de um ano e pode ser estendida por mais 6, 9 ou 12 meses, sendo a extensão
na mesma família ou não. O Au Pair é um intercâmbio com atividade remunerada. Já
no caso do Work a Way e da Worldpackers, o processo, geralmente, é de menor
duração. Os voluntários também fazem contato com diversos anfitriões que
apresentam oportunidades que se encaixam ao perfil do que estão em busca, todavia
não há remuneração nas atividades que exercerão, realiza-se somente a troca.
Existem também outras plataformas que possibilitam uma maneira menos
dispendiosa de viajar, como o Couchsurfing e o Airbnb, por exemplo. Entretanto
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ambos não são configurados como intercâmbio de trabalho, visto que oferecem
apenas outras formas de hospedagem conhecidas como alternativas, no caso do
Airbnb. Já o Couchsurfing, por sua vez, apresenta também outras funções, como
marcar eventos beneficentes ou o hangout e não existe a troca por um trabalho ou
habilidade do indivíduo, porém, assim como nas plataformas digitais citadas no
parágrafo anterior, são apresentadas como práticas de consumo colaborativo. Além
disso, os usuários têm a sua disposição comentários, informações, avaliações e
relatos de experiência.
Ademais, apesar de o Airbnb e o Couchsurfing não serem voltados para o
intercâmbio de trabalho, são reconhecidas como plataformas de acomodação nas
quais é possível ser desenvolvida a economia compartilhada ou colaborativa, também
conhecida por alguns autores como consumo colaborativo e que é compreendido por:
[...] um novo e emergente sistema socioeconômico fundamentado na
tecnologia que trouxe à tona, dentre outros, inovadores modelos de acesso
temporário e de não-propriedade, tem sido descrita como a maior mudança
no cenário dos negócios desde o advento da internet. Ela viabiliza o
compartilhamento par a par de bens, serviços e até dinheiro, em uma escala
e velocidade inimagináveis uma década atrás (CABANNE, 2017, p. 7).

Fundamentalmente, o desenvolvimento da internet, apontada também por
Sánchez e Correia (2017) como web 2.0, foi essencial na disseminação da economia
compartilhada. Ademais, Sánchez e Correia (2017, p. 1343) corroboram esta ideia
esclarecendo que “não haveria economia colaborativa tal como é conhecida, se não
tivesse surgido a tecnologia web 2.0”.
Ainda sobre este avanço tecnológico, a web 2.0 é apontada como um fator
importante na descontinuação dos hábitos e valores construídos no sistema capitalista
no decorrer do século XX, costumes esses apontados pelos autores Capozzi, Hayashi
e Chizzola (2018, p. 4).
Principalmente a partir do século XX, o nível de consumo médio per capita
aumentou de forma substancial, deixou de atender somente às necessidades
básicas dos indivíduos para abranger também desejos, vontades e outras
formas de satisfação trazidas pelo consumo de bens e/ou serviços.

Além de concretizar uma nova percepção de mundo por meio do entendimento
dos impactos negativos resultantes do consumo redundante e que consequentemente
intensificam os problemas ambientais e até mesmo sociais.
A economia colaborativa, também conhecida por economia compartilhada, é
conceituada por Botsman e Rogers (2011) conforme citado por Capozzi, Hayashi e
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Chizzola (2018, p. 5) como “um conjunto de práticas comerciais que possibilitam o
acesso a bens e serviços, sem que haja, necessariamente, a aquisição de um produto
ou troca monetária entre as partes envolvidas”. Constitui-se, então, em um modelo
econômico de compartilhamento de bens e serviços. Similarmente é definida como “a
prática de dividir o uso ou a compra de serviços facilitada, principalmente, por
aplicativos que possibilitam uma maior interação entre as pessoas” (CAPOZZI;
HAYASHI; CHIZZOLA, 2018, p. 4).
O modelo de mercado peer-to-peer (P2P) é relacionado diretamente com a
economia colaborativa. Esse modelo chamado Peer-to-peer, em sua tradução literal,
significa pessoa para pessoa, o que denota o sentido de que:
As pessoas estão no centro de uma Economia Compartilhada; é uma
economia popular, o que significa que as pessoas são cidadãos ativos e
participantes de suas comunidades e da sociedade em geral. Os participantes
de uma Economia Compartilhada são indivíduos, comunidades, empresas,
organizações e associações, todos eles profundamente inseridos num
sistema de partilha altamente eficiente para o qual todos contribuem e se
beneficiam. Os direitos humanos são respeitados e salvaguardados. As
pessoas também são fornecedoras de bens e serviços; Eles são criadores,
colaboradores, produtores, co-produtores, distribuidores e redistribuidores.
Em uma economia de compartilhamento, as pessoas criam, colaboram,
produzem e distribuem pessoa a pessoa (P2P) (CAPOZZI; HAYASHI;
CHIZZOLA, 2018, p. 19).

De acordo com Palos-Sánchez e Correia (2017, p. 1342) “uma das diferenças
da economia digital que a torna diferente da economia tradicional é a
desintermediação, ou seja, o desaparecimento de intermediários, uma vez que os
consumidores e produtores podem se comunicar de forma direta e fácil”.
Cabanne (2017, p. 7) salienta que o setor de turismo é o mais impactado por
essa transformação, em virtude de ser o ramo no qual a Economia Colaborativa mais
cresce. Seguindo a mesma linha de pensamento, Juul (2015, p. 1) afirma que:
Os serviços turísticos têm sido tradicionalmente fornecidos por empresas
como hotéis, táxis ou operadores turísticos. Recentemente, um número
crescente de indivíduos está propondo compartilhar temporariamente com
turistas o que eles possuem (por exemplo, sua casa ou carro) ou o que eles
fazem (por exemplo, refeições ou excursões). Esse tipo de compartilhamento
é chamado de “economia compartilhada”. Não se limita ao turismo e pode ser
encontrado em muitas áreas de atividade social e econômica, embora o
turismo tenha sido um dos setores mais impactados.

Essas duas plataformas, Airbnb e Couchsurfing, são consideradas como peerto-peer ou P2P, de forma abreviada, que de acordo com o dicionário Cambridge online
(2020, s. p.) “envolvem o uso de sites especializados que reúnem credores e
devedores individuais adequados”. Nelas aqueles que desejam ser anfitriões criam
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um perfil oferecendo locais para que outras pessoas possam então se hospedar. Juul
(2015, p. 5) ressalta que:
A economia compartilhada está mudando o mercado turístico, dando às
pessoas novas opções de onde ficar, o que fazer e como se locomover. Na
economia compartilhada, qualquer um pode começar um negócio de turismo.
As plataformas online fornecem fácil acesso a uma ampla gama de serviços,
alguns deles de maior qualidade e mais acessíveis do que seus equivalentes
comerciais tradicionais. [...] Segundo a OCDE, empresas de
compartilhamento podem levar turistas para destinos que foram
anteriormente menos popular. Por exemplo, um estudo de 2016 do
Observatoire Valaisin du Turismo olhando para o impacto do Airbnb no
turismo na Suíça descobriu que o Airbnb expandiu o nicho de mercado da
“city-break” em algumas cidades suíças onde o alto custo de estadias de hotel
tinha anteriormente impedido alguns turistas de se hospedar lá.

As plataformas digitais de economia colaborativa que constituem um canal que
possibilita e facilita o acesso aos serviços e produtos sem que seja preciso recorrer a
consultoria de terceiros, tornando-se de fato uma forma distinta em todos os seus
aspectos, manifestam-se.
Devido a esse alto crescimento dessas plataformas e na forte busca por elas,
nota-se que a população está mais propensa a planejar viagens com a ajuda da
internet e suas ferramentas. Jesus (2018, p. 120) afirma que “a confiança entre tais
usuários é estimulada por meio de um sistema público de recomendações e resenhas
são oferecidas após a troca de hospitalidade”.
Com base em comentários, avaliações e relatos de experiência, decisões são
tomadas a todo momento quando é feito um planejamento de viagem, seja qual for, a
oportunidade de trabalho não pode faltar na sua experiência assim como a melhor
oferta de hostel vegano em uma determinada cidade. Ressalta-se o fator segurança
com a finalidade de erradicar os riscos aos quais os viajantes serão expostos, através
de avaliações, nas quais também é possível o contato com o avaliador para
constatação e detalhamento das informações dispostas. A comodidade presente na
tecnologia que, por sua vez, faz parte da contemporaneidade e propicia aos viajantes
meios que condizem com o estilo de vida dos millennials.
As avaliações feitas e os feedbacks dos usuários lançados no perfil contribuem
para o crescimento e fortalecimento do estabelecimento e sua respectiva
credibilidade.

As

informações

tornam-se

cada

vez

mais

fidedignas

e,

consequentemente, o anfitrião e seu estabelecimento adquirem mais exposição,
resultando na forte capacidade de alcançar voluntários e viajantes na plataforma.
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Lauterbach et. al. (2009, p. 1) afirmam que:
[...] embora essas comunidades permitam a troca de bens e serviços entre
partes que não se conhecem, essas transações muitas vezes têm maior risco
do que aquelas baseadas em relacionamentos offline de longo prazo. Isso faz
da confiança e da reputação um fator crucial para os usuários que estão
decidindo com quem interagir. Os sistemas de reputação abordam esse
problema coletando informações sobre o histórico de interação de um usuário
em um site e tornando-os visíveis para outros usuários. Isso tem dois
benefícios: permite que os usuários julguem a confiabilidade dos outros com
base em seu comportamento passado e feedback dos outros, e também
fornece incentivos para que os usuários sejam honestos, pois ter uma
reputação ruim provavelmente impedirá que outros interajam positivamente
com eles no futuro.

Portanto, assim como outras plataformas digitais, que vão desde intercâmbios
de trabalho até serviços de hospitalidade online, e que, consequentemente se
estendem até os aplicativos mais comuns de delivery de comida como o Ifood ou Uber
Eats, utilizam um sistema de reputação.
O sistema de reputação funciona como ótima ferramenta para as empresas e
clientes. É nele que os indivíduos expressam sua satisfação ou desapontamento e,
assim como outras ferramentas utilizadas para opinar sobre determinado produto ou
serviço, auxiliam no crescimento do desempenho de um estabelecimento, de forma
que se um restaurante possui um comentário negativo sobre certo prato, a postura
correta a ser adotada é buscar melhorar aquele produto para que quando houver outra
oportunidade e aquele cliente retornar, o restaurante possa entregar o esperado ou
pode acontecer também que o restaurante melhore o seu produto, a fim de que outros
clientes o recomendem. É importante também que as empresas tenham em mente
que a fidelidade do cliente é essencial para o seu desenvolvimento, garantindo a sua
recomendação e consequentemente o famoso “boca a boca”.
Com isso, o planejamento de uma viagem é elaborado exclusivamente online,
baseado nas críticas que permanecem disponíveis nas avaliações encontradas no
perfil dos estabelecimentos e respectivos anfitriões. Bowen e Whalen (2017) citado
por Valente et al. (2019, p. 1-2) reiteram que:
Numa sociedade em plena evolução, as tecnologias de informação e
comunicação (TIC) são um fator chave para o desenvolvimento económico.
A combinação deste com as TIC, a indústria e gestão hoteleira e o
planejamento ao nível estratégico e de marketing deu origem a um novo
campo de atuação, o turismo eletrônico, vulgarmente designado como eturismo. Assim, torna-se cada vez mais difícil a separação entre o turista e os
seus dispositivos eletrônicos numa viagem por mais breve que seja. Por outro
lado, a ligação à Internet proporciona um auxílio ao turista na procura de
informação cultural e a partilha da sua experiência em plataformas sociais
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(Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, entre outros) através de vídeos,
fotos, comentários ou mesmo a classificação de serviços de acordo com o
grau de satisfação.

Em síntese, a Worldpackers exerce um papel significativo no planejamento
online de uma viagem, realizando a intermediação entre o viajante e a oportunidade
de intercâmbio de trabalho que um anfitrião oferece, encurtando o caminho do
indivíduo no processo decisivo, por meio desse sistema de reputação, que contribui
para que a escolha seja de acordo com determinadas preferências, aumentando as
chances para uma experiência de intercâmbio única, memorável e transformadora.

2.3 WORLDPACKERS
A origem da Worldpackers é contada pelo CEO e co-fundador Ricardo Lima em
seu instagram2. Riq; como se autodenomina; em uma sequência de vídeos curtos
comumente conhecidos como stories, explica o surgimento da empresa e a sua
história. Em síntese, Ricardo narra brevemente sua trajetória promissora em uma
empresa do ramo bancário e como a posição que ocupava, atrelado à sua forma de
enxergar a vida, ocasionou uma mudança repentina em seu percurso. Loiola (2009)
em uma matéria para a Revista Galileu a respeito da geração Y, discorre sobre a
busca de significado presente no comportamento desses jovens, cujo pensamento
vem acompanhado de fortes valores morais e anseio de mudar o mundo, pois
enxergam as antigas normas como antiquadas e inutilizáveis. Desse olhar de
insatisfação surgem novas regras.
Em suma, essa geração não vê sentido em coisas que não acrescentam nada
em sua vida pessoal e não possuem propósito. Ela está em busca da realização
pessoal e dá prioridade ao equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Segundo
Mendes (2003, p. 6), conforme citado por Guimarães (2005, p. 40) a realização se
refere a um “sentimento de gratificação, orgulho e identificação com um trabalho que
atende às necessidades profissionais”. Assim como muitos jovens da geração
millennials, apesar de identificarem grandes oportunidades e uma carreira próspera,
Ricardo Lima buscou uma motivação pessoal que acabou por tornar-se um propósito
profissional alinhando ao seu desejo de viajar e conhecer o mundo.

2 Disponível em: https://www.instagram.com/riqlima
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Por conseguinte, tomou a decisão de juntar dinheiro e pediu demissão do seu
trabalho. Logo após, passou três anos viajando. Neste período conheceu mais de
sessenta países e relata que viveu experiências incríveis. Certo dia, ele decidiu que
queria se firmar por mais tempo em um só lugar e foi voluntário, em San Diego,
juntamente ao CEO e co-fundador Eric Faria, com quem deu o pontapé inicial a
Worldpackers.
Eric, por sua vez, é um contador certificado que viajou para os Estados Unidos
com o objetivo inicial de aprender inglês e isso acabou se transformando em quatro
anos de permanência no país. Ele também ajudou a fundar a International Travellers
House, rede de albergues localizada na Califórnia, cuja equipe era composta apenas
por voluntários (WORLDPACKERS, 2020, s. p.). A figura 7 traz a imagem de Ricardo
Lima e Eric Faria, em San Diego, ao lado da van que foi sua casa por alguns meses
no início da Worldpackers.
Figura 7: Ricardo Lima e Eric Faria em San Diego.

Fonte: https://www.instagram.com/p/CFr0_zCANBx/?igshid=1qxrfhtczxt5c

Assim nasceu o fruto da experiência de dois amigos, a Worldpackers, uma
plataforma digital brasileira idealizada por Ricardo Lima e Eric Faria, que conecta
viajantes que possuem o desejo de vivenciar experiências diferenciadas, com a
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prática de imersão cultural, possibilitando-lhes fazer parte de determinada
comunidade juntamente a anfitriões e donos de hospedagens que oferecem estada e
outros benefícios em troca de trabalho. A empresa acredita que “viajar é um direito
universal” e expressa essa mensagem através dos valores que foram a ela atribuídos.
Figura 8: Logo Worldpackers.

Fonte: https://www.worldpackers.com/

Figura 9: Sobre nós.

Fonte: https://www.worldpackers.com/pt-BR/about-us

47

Figura 10: Valores da Worldpackers.

Fonte: https://www.worldpackers.com/pt-BR/about-us

A troca da hospedagem por uma habilidade abrange diversas áreas como:
administração, organização, limpeza ou até mesmo a criação de conteúdo, fotografia,
marketing e promoção do estabelecimento. É possível preencher os campos de
acordo com o que o viajante realmente procura e está disposto a oferecer.
Com o surgimento da Worldpackers, em 4 de fevereiro de 2014, a plataforma
que se destina a “democratizar experiências de viagem significativas por meio de uma
mentalidade colaborativa” (WORLDPACKERS, 2019, s. p.), os usuários que aderem
a ela possuem necessidade de viajar de forma personalizada, com foco na imersão
cultural, de modo que a experiência seja produtiva e consequentemente fuja dos
padrões existentes em uma viagem comum.
Corroborando com tal sentido, Souza e Lemos (2016) afirmam que além da
experiência alternativa, esses aplicativos permitem que os viajantes se hospedem em
partes das cidades que não são consideradas áreas turísticas. Os autores acreditam
que ao aumentar as possibilidades de hospedagem, os aplicativos não só
disponibilizam uma experiência alternativa àquela proporcionada pela rede hoteleira
tradicional, como também possibilitam que os viajantes se hospedem em partes das
cidades que não são consideradas como áreas turísticas.
A Worldpackers conta com usuários majoritariamente pertencentes à geração
Y. De acordo com Ricardo Lima (2015, s. p.):
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com 242 milhões de millennials viajando pelo mundo em 2015, isso
representa um mercado quase intocado de US $ 2,2 com um serviço que
cresce igualmente em tempos de crise e floração. Sem mencionar os spinoffs e oportunidades para programas de afiliação.

Em uma entrevista para o site Dinheirama sobre intercâmbio, Eric Faria
reconhece que:
A sociedade faz esse tipo de troca há milhares de anos, o ser humano sempre
trocou seu tempo e energia por algo. Com a chegada da internet e a
segurança nas informações online o público millennial passou a viajar mais e
consequentemente a fazer mais trocas ao redor do mundo. Hoje existem
diversas formas de se fazer work exchange (FARIA, 2018, s. p.).

Ressalta-se também o fato de que 60% dos viajantes da comunidade são
mulheres,

segundo

um

levantamento

divulgado

no

facebook

da

startup

(WORLDPACKERS, 2020). Além de ser uma das plataformas de viagens mais
utilizadas, a Worldpackers também acumula diversos prêmios. A sua conquista mais
recente realizou-se no dia 29 setembro de 2020, conquistando o primeiro lugar, no 1º
Desafio de Inovação do Ministério do Turismo (MTur), em 2020 (MINISTÉRIO DO
TURISMO, 2020, s. p.).
Em 2014, conquistou o primeiro lugar no Prêmio Estadão PME - Startup de
potencial e no IBM Startup Farm, o CEO Ricardo Lima foi eleito pela Veja como um
dos dez jovens mais inspiradores do Brasil; no ano de 2015, ganhou o segundo lugar
no prêmio Global Youth Travel Awards - Best travel technology product. Já em 2018,
a plataforma alcançou o marco de um milhão de viajantes e anfitriões
(WORLDPACKERS, 2020).
De acordo com as modalidades presentes na plataforma, é possível realizar o
intercâmbio e voluntariado em: hostel; pousada; camping; homestay; guest house;
centro holístico; ONG; escola; comunidade; ecovila; sítio e fazenda e projeto de
permacultura. Essa variedade permite ao voluntário escolher a forma que mais se
adequa ao seu estilo, o que possibilita ao viajante evitar frustrações ao preferir um tipo
de trabalho que mais combina com seu perfil a outro escolhido aleatoriamente.
Um dos fatores que mais atraem os indivíduos que procuram esse tipo de
viagem e que após longas pesquisas dão preferência para essa plataforma, são a
segurança e o cuidado que expõem ao sinalizar e oferecer garantia para os anfitriões
e viajantes. É o que um dos fundadores do Worldpackers revela em entrevista para o
site UOL:
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Recomendamos que as pessoas se conheçam antes por uma chamada de
vídeo via internet, mas pode acontecer de chegar ao local e não dar certo.
Nestes casos, encontramos outro lugar para o viajante e outra pessoa para o
estabelecimento (LIMA, 2015, s. p.).

No site da Worldpackers, a equipe faz um levantamento anual no qual escolhe
os melhores anfitriões para voluntariar, baseado nas avaliações da comunidade e nas
deixadas pelos viajantes e também no número de viagens fechadas durante o ano
(WORLDPACKERS, 2019). Em síntese, a plataforma expõe com clareza, que no final,
quem escolhe os melhores anfitriões são os usuários.
No cenário da pandemia do Covid-19, Ricardo Lima criou o podcast intitulado
“Abrindo Caminhos”, no qual entrevista pessoas de referência em empreendimento,
arte, espiritualidade, ciência e saúde. Para lidar com essa situação imprevisível que
afetou diretamente o setor de turismo, a empresa precisou trazer algumas inovações
que renderam ótimos resultados (LIMA, 2020).
Em uma publicação, em seu LinkedIn, em outubro de 2020, o CEO relatou sua
experiência diante do susto ocasionado pela pandemia, quais foram as soluções
encontradas e como foi o processo até a retomada efetiva das atividades na
plataforma. Primeiramente, a preocupação foi direcionada aos viajantes e anfitriões,
estes receberam todo o apoio possível; a equipe de suporte auxiliou aos viajantes que
estavam em viagem, assim que a pandemia foi decretada e, para que ninguém fosse
prejudicado, a validade da assinatura foi ampliada.
Foram realizadas também pesquisas para entender a necessidade dos
anfitriões, a fim de contribuir com soluções que colaborassem na retomada e estreitar
laços. Ademais, a equipe também trabalhou para estar presente no mundo online e
procuraram estar bem posicionados quando o momento da retomada do turismo
chegasse. Destacam-se três inovações que surgiram nesse período e são elas: de
produto; de canal e de geografia.
No que diz respeito ao produto, partindo do princípio que a plataforma já se
destinava a mais do que promover viagens colaborativas, sendo também de
informação e aprendizado, contém um número significativo de artigos em três idiomas
e muito conteúdo sobre viagens. Em outras palavras, foi criado a Worldpackers
Academy, uma plataforma que conta atualmente com mais de 90 cursos para ajudar
pessoas em sua jornada, com materiais criados por experts em cada assunto. De
março até o momento atual, já foram contabilizadas mais de 300 mil inscrições. Os
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usuários têm acesso a todo o conteúdo no período de seis meses pagando apenas
uma taxa. Existem três planos detalhados, como os especificados figura 11.
Figura 11: Planos Worldpackers Academy.

Fonte: https://www.worldpackers.com/pt-BR/get_verified

Com relação ao canal, notou-se a diminuição dos acessos orgânicos por meio
dos mecanismos de busca e a saída foi o marketing de afiliados. Uniram-se aos
produtores de conteúdo de viagens no Brasil e em outros países. Através das
recomendações deles, conseguiram o alcance de muitos novos usuários. Destaca-se
aqui que uma das inovações mais importantes foi começar a trabalhar com
personalidades importantes no Tik Tok. Os novos usuários dessa rede foram os
responsáveis por resultados muito expressivos.
Por último, a geografia. Nos últimos meses a presença da plataforma na
América Latina foi ampliada, principalmente, com o auxílio do marketing de afiliados.
O resultado é que hoje a Worldpackers é a maior plataforma de viagens colaborativas
do continente.
Apesar da situação na qual o mundo inteiro se encontra, a equipe não mede
esforços para que o negócio se mantenha prosperando, além de buscar sempre
apoiar os membros da comunidade. Foi observado o retorno das viagens com toda
segurança possível e as pesquisas realizadas revelam que a tendência é que as
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viagens sejam para lugares mais próximos de casa, de maior duração e com maior
contato com a natureza.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA
A presente pesquisa é de abordagem qualitativa e exploratória a respeito da
geração millennials e sua relação com a plataforma Worldpackers, tema que até o
momento encontra-se pouco difundido no Brasil, a fim de obter novas percepções,
aprofundar-se em alguns aspectos específicos e promover o conhecimento acerca
dessa geração, sua importância para o fenômeno do turismo e a adesão de novas
plataformas digitais do setor de viagens e turismo. Os dados foram analisados por
meio de uma análise qualitativa, descritiva interpretativa e temática.
Sampieri, Collado e Lucio (2010) apontam que os estudos exploratórios,
geralmente, são realizados quando o objetivo é examinar um tema ou problema de
pesquisa pouco estudado ou não abordado antes. Isto posto, a escolha por este
método foi considerada a mais apropriada para esta pesquisa. Assim como os estudos
exploratórios estão interessados, principalmente, em descobertas, estudos descritivos
se concentram em medir com a maior precisão possível (SAMPIERI; COLLADO &
LUCIO, 2010).
A coleta de dados se deu por meio de entrevistas em profundidade, realizadas
no período do dia 14 de fevereiro de 2020 a 09 de abril de 2020. As informações foram
coletadas por meio de entrevistas no Hangouts do google e chamada de vídeo e
áudios enviados pelo WhatsApp. As entrevistas foram gravadas com o aparelho de
celular smartphone para que, após o seu término, fossem transcritas sem que as falas
e posicionamentos dos participantes fossem alterados, com o intuito de transcrever
textualmente tudo o que foi dito nas entrevistas sem sofrer modificações que
pudessem alterar as diferentes perspectivas. Todos os voluntários autorizaram a
gravação das entrevistas por meio do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, o
TCLE.
Em média, as entrevistas tiveram a duração entre 30 minutos e 1 hora. Dentre
os fatores que contribuíram para que, em determinadas entrevistas, o tempo fosse
estendido estão: a) conexão instável da internet, fazendo com que o participante
levasse mais tempo para ficar online e conectasse a vídeo-chamada e b) o desenrolar
das entrevistas. Quando um participante sentia afinidade com uma questão e o
sentimento de compartilhar experiências surgia, a tendência era que ele
compartilhasse essas experiências com mais detalhes, o que tornava mais rica
determinada abordagem.
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O roteiro de entrevista semiestruturado foi elaborado baseando-se no objetivo
da pesquisa e visando atendê-los. É composto por questões que abordam desde o
perfil dos entrevistados; a preferência pelo uso da plataforma estudada; as dimensões
motivacionais; a percepção de risco com relação à plataforma, o destino e os hosts; a
relação dessa geração com compras até o suporte oferecido pela Worldpackers, com
o objetivo de avaliá-la como sendo eficaz ou não. O roteiro está detalhado no Apêndice
A – Roteiro semiestruturado de entrevista.
Os participantes desta pesquisa foram selecionados segundo o método bola
de neve, por meio de uma das entrevistadas que foi encontrada em uma busca no
Instagram e que estava terminando o seu período de intercâmbio com a plataforma.
Isabela, a primeira entrevistada deste estudo, foi convidada a indicar novos contatos
compatíveis com critérios apresentados a seguir, a partir de sua rede de contatos
pessoal. Dessa forma, também foi feito com os demais participantes que, por sua vez,
não tinham contatos que correspondiam às características solicitadas.
O tipo de amostragem nomeado como bola de neve é uma forma de
amostra não probabilística, que utiliza cadeias de referência. Ou seja,
a partir desse tipo específico de amostragem não é possível
determinar a probabilidade de seleção de cada participante na
pesquisa, mas torna-se útil para estudar determinados grupos difíceis
de serem acessados (VINUTO, 2014, p. 203).

Neste estudo, fez-se o uso das Redes Sociais Virtuais, ou RSV, no processo
de coleta de dados. Dessa forma, o método empregado no presente estudo
compreende a junção do método conhecido como Bola de Neve à viralidade
possibilitada pela RSV, configurando então como método Bola de Neve Virtual,
conforme apresenta Costa (2018, p. 31).
Segundo Costa (2018, p. 17) “utilizar as RSV pode demonstrar que o
pesquisador está acompanhando as tendências sociais e isso influi não somente na
imagem do seu estudo, mas, também, na visão da amostra”.
A internet e, mais especificamente, as RSV possibilitam não só a divulgação
dos estudos, mas também permitem a comunicação entre os diversos
agentes sociais – pesquisador e pesquisados –, a troca de informações –
cientistas e/ou acadêmicos –, a observação de situações, comportamentos e
temas, a distribuição de diretrizes, o campo para a coleta de dados, a
divulgação dos resultados e a disseminação dos conhecimentos (COSTA,
2018, p. 20).

Os critérios utilizados para a escolha dos entrevistados foram: a) terem
utilizado, pelo menos, uma vez a plataforma Worldpackers; b) pertencerem à geração
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Y; c) terem experiências relevantes por meio da Worldpackers; d) estarem aptos a
compartilharem suas experiências e perspectivas.
Por fim, a figura 12 contém o perfil dos entrevistados participantes deste
estudo.
Figura 12: Perfil dos entrevistados
NOME

SEXO

IDADE

FORMAÇÃO

OCUPAÇÃO

NÚCLEO
FAMILIAR

RENDA

Isabela
(Entrevistado
nº 1)

Feminino

21 anos

Ensino
Superior
Completo

Desempregada

Mora
sozinha

B1

Camila
(Entrevistado
nº 2)

Feminino

26 anos

Ensino
Superior
Completo

Desempregada

Mora com
os pais

B1

Cecília
(Entrevistado
nº 3)

Feminino

29 anos

Ensino
Superior
Completo

Mochileira

Mora com o
marido

B2

Luísa
(Entrevistado
nº 4)

Feminino

21 anos

Ensino
Superior
Cursando

Estagiária em
Agência de
Marketing Digital

Mora com
os pais e a
irmã

B2

Coordenador de
Customer
Success na
GeekHunter

Mora com
os pais e
mais duas
irmãs

B1

Estudante de
Odontologia

Mora com
os pais

Lucas
(Entrevistado
nº 5)

Masculino

23 anos

Ensino
Superior
Incompleto

Paula
(Entrevistado
nº 6)

Feminino

25 anos

Ensino
Superior
Cursando

B2

Fonte: Elaboração própria.
Observação: os nomes dos participantes foram modificados para preservar a privacidade.

A renda familiar dos participantes desta pesquisa foi analisada com base no
Critério de Avaliação Econômica Brasil, conforme mostra a figura 13.
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Figura 13: Critério de Avaliação Econômica Brasil.

Fonte: Critério de Avaliação Econômica Brasil. ABEP - Associação Brasileira de Empresas de
Pesquisa – 2019.

Diante da metodologia apresentada neste capítulo, os dados coletados foram
analisados e investigados para a obtenção de resultados posteriormente discutidos,
mais precisamente, no capítulo a seguir (Capítulo 4). Vale ressaltar que, para este
estudo, não foi necessária a análise da renda dos entrevistados.
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS
Neste capítulo, encontram-se os resultados das pesquisas qualitativas e
exploratórias desempenhadas acerca do tema proposto. Manifesta-se também a
análise e discussão dos resultados tendo como base os autores apontados como
referência no assunto em questão.

PREFERÊNCIA PELO USO DA WORLDPACKERS
Segundo dados levantados pela Revista Época Negócios (2019, s. p.), a
geração do milênio já corresponde a maior fatia da população brasileira, sendo 34%
da população total e 50% da força de trabalho e estima-se que até 2030 essa geração
ocupe 70% dos postos de trabalho. No cenário mundial os millennials são “a parcela
majoritária em idade produtiva, que já está ditando o modo de pensar, viver, trabalhar
e consumir e continuará a fazê-lo por décadas” (ERNESTO; CERQUEIRA, 2020, s.
p.).
A geração Y é a maioria no número de usuários da plataforma, para se ter uma
ideia, em 2015, a Worldpackers contou com 242 milhões de millennials viajando pelo
mundo, isso representa um mercado quase intocado de US $ 2,2 com um serviço que
cresce igualmente em tempos de crise e floração (LIMA, 2015, s. p.).
Rojc (2015, p. 3-10) explica que os millennials procuram tudo o que é genuíno
e são repelidos do que é falso. São os únicos que estão definindo e configurando
novas tendências de consumo. Com isso, cada membro da geração Y se transforma
em um veículo importante na atual dinâmica dos negócios.
Dessa forma, decidiu-se examinar por que a Worldpackers é a plataforma
preferida entre os millennials brasileiros atualmente e reconhecer os fatores que
influenciam nesse processo decisivo. A escolha da plataforma baseou-se em
perspectivas interessantes. Os participantes da pesquisa chegaram a procurar por
outras plataformas e realizar comparações para que enfim tivessem a certeza em
seguir com a Worldpackers. O site, as informações que contém e o fato de ser
constantemente atualizado com postagens e quaisquer tipos de conteúdo que muito
se é pesquisado a respeito de viagens colaboraram para a sua preferência. Ademais
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é uma plataforma que acompanha fortemente as tendências de consumo desses
jovens que estão conectados a todo o momento.
Para comprovar tais informações, Lucas explica o que o fez eleger a
Worldpackers “a ferramenta é intuitiva, com diversas oportunidades e filtros e passa
confiança”. Já Isabela comenta deu preferência à plataforma “por conta do layout do
site, fácil navegação, site brasileiro, tá em português o site, achei bem mais confiável,
tem muitas opções, informações e sempre está bem atualizado, eu acho isso
importante”.
Cecília, por sua vez, acrescenta que além de todos os fatores em comum com
os descritos por Isabela, o fato de ser uma plataforma brasileira contribuiu para a sua
escolha:
Acredito que a qualidade das oportunidades nessa plataforma seja melhor
que nas demais - ex: os membros estão mais ativos nela do que em
plataformas que existem há mais tempo e têm muitos anúncios de
voluntariados esquecidos por lá (não existem mais, mas a pessoa não tirou
do ar). Além disso, gosto de apoiar uma plataforma que seja brasileira.

A resposta de Cecília reforça uma das características dessa geração. Ela
afirma que gosta de apoiar uma plataforma que seja brasileira, e com isso, corrobora
a definição de Rojc (2015) que a geração a qual pertence valoriza a autenticidade e
criatividade e prefere adquirir/comprar produtos locais produzidos por membros da
comunidade, nesse caso, os brasileiros.
Camila teve experiência com duas plataformas no período em que viajou, a
Work a Way e a Worldpackers, e estabeleceu comparações entre elas. O resultado
foi a favor da Worldpackers, que segundo ela, possui mais estrutura e oferece mais
segurança com relação aos anfitriões e as experiências, já que estão disponíveis para
ajudar a todo momento.
Eu acho que eu gostei mais do Worldpackers, mas eles têm propostas
diferentes. O Work a way eu achava mais trabalho em casa de família, umas
coisas meio rurais, do que em hostel propriamente. O Worldpackers eu
achava bem mais trabalho em hostel e uns trabalhos talvez um pouco mais
variados assim nessa coisa do hostel, tipo trabalhar como fotógrafo ou
trabalhar na limpeza, trabalhar como promoter, o Worldpackers tinha um
pouco mais disso, enquanto o Work a way, o único trabalho que consegui foi
numa fazenda para colher maçã, então ele é uma coisa um pouco mais
diferente. Eu acho o Work a way um pouco mais amplo com relação à
experiências. O Worldpackers ele dá um pouco mais de ajuda, de estrutura,
se você tivesse algum problema com o host ou alguma coisa assim, você
podia entrar em contato com o Worldpackers e eles te ajudavam, o Work a
way não tem isso, é meio cada um por si e você se vira se der alguma coisa
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errada. Então eu prefiro o Worldpackers, eu me senti um pouco mais segura
viajando pelo Worldpackers.

O suporte da Worldpackers mostrou-se também um fator decisivo para a
escolha da plataforma. A entrevistada Paula ressaltou que, para a sua primeira viagem
sozinha, ela optou por uma plataforma na qual se sentiria mais segura.
Eu pesquisei um pouco, o Worldpackers já tava assim na manga, mas eu dei
uma pesquisada e me senti mais segura em relação ao Worldpackers por
causa do “seguro Worldpackers”, parece que não é nada, tu vê assim “seguro
Worldpackers não é o seguro”, mas já ajuda porque já vi casos de pessoas
que precisaram acionar porque estavam em uma situação que não era muito
legal no hostel e aí como era minha primeira viagem 100% sozinha, não
conhecia ninguém lá no Canadá, ninguém foi comigo, fui muito sozinha
mesmo, eu queria ter um pouco esse pé atrás sabe? Se eu precisar de
alguma coisa ter o suporte do Worldpackers. Eu vi que às outras plataformas
não tem isso, nenhuma delas, e aí esse foi um dos motivos também que eu
optei pelo Worldpackers, porque eu sabia que tinha esse suporte.

Dessa forma, percebe-se que, para Paula, o suporte oferecido pela plataforma
foi uma condição crucial no seu processo de escolha.

EXPERIÊNCIAS
Essa categoria de análise surgiu em decorrência da procura dos millennials
pelo turismo de experiência e, coincidentemente, em conformidade com a pesquisa
divulgada pela Revista Veja (2020) em que é apontada, após observações
sistemáticas nos perfis dos millennials, a adesão ao lema “só se vive uma vez”,
encapsulado na sigla YOLO, e que viagens e novas experiências são o sonho de
consumo da geração Y.
Segundo o Sebrae (2015, p. 8) o turismo de experiência se constitui como:
Uma nova forma de fazer turismo, onde existe interação real com o espaço
visitado, mesmo que não seja o ideal, é o real e é o que o turista está em
busca. Esta prática turística está relacionada com as aspirações do homem
moderno, cada vez mais conectado e em busca de experiências que façam
sentido.

O mundo atual do turismo vem se expandindo de acordo com os anseios e
necessidades de diferentes tipos de viajantes que buscam por experiências em que
ocorra um contato com paisagens e a imersão no estilo de vida dos locais (RITCHIE;
TUNG; RITCHIE, 2011). A palavra-chave, que hoje em dia acrescenta valor a qualquer
oferta turística é, sem dúvida, "experiências" (PÚBLICO PT, 2018, s. p.).
A entrevistada Camila explica a sua busca por experiência:
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Eu acho que na viagem foi uma coisa de cultura, eu queria conhecer novos
lugares, conhecer novas pessoas, conhecer pessoas com o mesmo
pensamento que eu assim dessa coisa de viajar, de sempre tá a procura de
uma coisa nova. Eu acho que essa questão de viajar foi para conhecer o
mundo e de certo modo acabar me conhecendo melhor.

Cecília estabelece pontos em comum com a resposta anterior, destacando o
que buscou em seu voluntariado:
Para mim, fazer voluntariado é uma forma de entrar mais em contato com os
locais e conhecer mais da cultura do país. Além disso, acho que é uma ótima
oportunidade para desenvolver novas habilidades, descansar um pouco do
ritmo de viagem (ao invés de ficar pingando de um lugar para o outro) e
economizar.

O entrevistado Lucas destaca, além do autoconhecimento e fuga da rotina, a
sua busca pela fluência no idioma, “busquei aprimorar a língua e me conhecer melhor.
Precisava de um tempo da rotina em Floripa”. Dessa forma, conforme foi apresentado
no capítulo 2, o aprimoramento de um idioma faz associação direta com a experiência
de viagem. Mayer (2019) apresenta o olhar dos diretores das instituições que afirmam
que a vivência, essa proposta da experiência de viagem, é a chave para aprender um
idioma.
Isabela, por sua vez, apresenta um ponto de vista interessante. Ela discorre
sobre a primeira experiência de viagem que teve na vida, na Costa Rica, aos 18 anos
e que, após isso, afirma que “o bichinho” a picou, apaixonou-se por viajar e estar
sozinha, pela sensação de liberdade e autonomia e desde então quis continuar
viajando. Porém aponta um problema e este é reconhecido por ela como um ciclo, a
linhagem de estudo, ensino médio, faculdade e trabalho. Porém, até o momento, ela
não tinha um emprego e enxergou aquela oportunidade como se fosse a hora certa.
Essa viagem foi assim, foi pra ter essa experiência na minha vida, de ser
totalmente livre e não ter nenhum outro impedimento, porque daqui a pouco
né eu engato em alguma outra faculdade, sabe-se lá em quantos anos vou
ter um filho, alguma coisa assim, sabe? começo a trabalhar… Então eu vi
isso como uma chance única pra ter essa experiência, ser livre, saber o que
é que tem lá fora, conhecer a Europa, porque eu tinha ido ano passado, em
2018 com o meu pai e meu primo e eu me apaixonei, porque dos lugares que
eu tinha ido, nossa é muito globalizado sabe? Muita gente de todos os
lugares, todas as línguas e aquilo eu me apaixonei, então eu falei “vou voltar
pra cá com um amigo e vou me divertir realmente aqui” e eu queria isso, eu
queria buscar o novo, eu queria não saber fazer algo de novo, então toda
essa experiência de trabalhar e ter que servir eu nunca tinha feito e pra mim
foi muito legal sabe.. Ver o outro lado da moeda, trabalhar em hostel, saber
como funciona, porque sempre sou eu que sou servida e acho muito
interessante ter essa experiência, ver os dois lados pra gente ter empatia até.

A forma como Isabela descreve a experiência que buscou vivenciar, estar do
outro lado, servir em vez de ser servida, reflete o modo de pensar desses jovens que,
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através dessas experiências, procuram de fato ocupar a posição contrária da que
estão inseridos, realizando tarefas que, normalmente, são atribuídas a terceiros e
desenvolvem assim diversos sentimentos, como o de empatia, o que contribui para
que enxerguem essas funções que para muitos é a única realidade, com outro olhar
e valorize verdadeiramente aqueles que exercem.
Sabe-se que a Worldpackers destina-se a “democratizar experiências de
viagem significativas por meio de uma mentalidade colaborativa” (WORLDPACKERS,
2019, s. p.). Dessa forma, por ser uma plataforma com base na economia colaborativa,
esse é o aspecto que torna a Worldpackers mais acessível, configura-se como um
modo de realizar intercâmbio de trabalho com um baixo custo, em vista disso Luisa
afirma que:
Então, minha maior motivação pra fazer Worldpackers foi viajar barato. Só
que viajar em julho na Europa é muuuito caro, é altíssima temporada lá né,
então assim, mesmo com o dinheiro que eu tinha juntado não tinha como,
cada passagem era 200 euros, enfim, era fora da realidade, aí eu lembrei que
minha amiga tinha falado desse site e aí assim, um dia à noite eu resolvi
entrar e me inscrevi e foi mesmo com essa mentalidade de viajar gastando
pouco e também um pouco essa ideia de me imergir em outra cultura né,
porque assim, por exemplo, eu fui pra um lugar no interior da Irlanda e tipo,
cara que outra chance eu iria ter de conhecer a cultura deles tão bem a fundo
sabe? Nunca teria como turista e tive isso como voluntária lá.

Dentre todas as características apontadas no decorrer dos capítulos 1 e 2 do
presente trabalho, a busca pelo autoconhecimento; a imersão cultural proporcionada
pelo intercâmbio de trabalho; o desenvolvimento das habilidades e o desenvolvimento
pessoal; o aprimoramento de um idioma e a acessibilidade proporcionada pela
plataforma, por ser um meio mais barato e econômico de realizar viagens dessa
proporção, foram os mais citados no que diz respeito aos que buscam em suas
experiências de viagem.
Segundo Ricardo Lima, “viajar é o jeito mais fácil de despertar a consciência,
de estar presente e de iniciar a jornada do autoconhecimento” (WORLDPACKERS,
2019, s. p.). Torna-se importante a ênfase no autoconhecimento, característica
comumente presente nas respostas de todos os participantes da pesquisa e que, de
certa forma, tornou-se uma das mais identificadas em diversos estudos quando o
assunto em questão era experiências.
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MOTIVAÇÃO
A fim de empreender uma análise mais aprofundada, nesta categoria foi
implementada a Escala de Motivação de Lazer desenvolvida por Beard e Ragheb
(1993) e aplicada ao turismo. A Escala de Motivação de Lazer “é um dos quadros
teóricos mais aceitos para a compreensão da motivação do lazer” (YUSOF; SHAH,
2008). A escala abrange quatro dimensões, sendo elas, em tradução livre: dimensão
social; relaxamento; intelectual e competência - domínio, é possível visualizar sua
divisão e a qual dimensão cada item pertence na figura 11. Vale ressaltar que se fez
o uso da mesma imagem apresentada no estudo de Richards e Morrill (2019, p. 131),
que, por sua vez, já apresenta as adaptações necessárias para o presente estudo.
Segundo Maslow (1970) citado por Yusof e Shah (2008), cada dimensão compreende
a:
(1) intelectual (até que ponto um indivíduo é motivado a viajar para se
envolver em atividades como explorar, descobrir ou criar), (2) social (na
medida em que um indivíduo viaja por causa da necessidade de amizade e
relações interpessoais), (3) competência-domínio (na medida em que um
indivíduo se envolve em atividades turísticas que são desafiadoras,
orientadas para conquistas ou competitivas por natureza) e (4) estímulos de
evasão (na medida em que um indivíduo precisa escapar e fugir de situações
super estimulantes).

Assim, os participantes foram perguntados sobre as suas motivações para
utilizarem a plataforma, incorporada em um contexto de turismo de experiência;
prática essa que teve a adesão bastante positiva dos millennials. A escala em questão
foi utilizada com o objetivo de investigar os possíveis motivos dos viajantes que
utilizam a Worldpackers em suas experiências de viagem, o que auxiliou no processo
de precisão das respostas obtidas, já que, em cada item os participantes respondiam
se sim ou não (Figura 14).
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Figura 14: Escala de Motivação de Lazer de Beard e Ragheb

Fonte: RICHARDS, G.; MORRILL, W. Motivations of global Millennial travelers. 2020

No que diz respeito à dimensão social, quatro dos seis entrevistados disseram
que as suas motivações abrangiam: conhecer outros viajantes; ter um tempo bom com
os amigos de casa, que neste caso, compreende aos voluntários com os quais
trabalharam juntos no mesmo local. Construir amizades com pessoas de outros
países e interagir com a população local foram assinalados como motivação para
todos os entrevistados. Nenhum dos entrevistados afirmou que visitar amigos ou
parentes que vivem fora do país era um dos motivos. Cecília, que está em viagem
com seu marido, respondeu que conhecer outros viajantes e ter um tempo bom com
os amigos de casa não foram motivos para realizar essa experiência.
Na dimensão que engloba o relaxamento e, que segundo Maslow (1970),
compreende aos estímulos de evasão, cinco dos entrevistados afirmaram que dentre
as suas motivações estavam os seguintes itens: relaxar mentalmente; estar em uma
atmosfera calma; relaxar fisicamente e evitar a agitação. Apenas um dos seis
participantes afirmou que não tinha como motivo relaxar fisicamente e estar em uma
atmosfera mais calma. Quanto a estar em uma atmosfera calma, Isabela afirma que
“meio a meio”, ela explica que “gosta do agito, mas é muito importante ter esses
momentos bem calmos”. Luisa também nega que suas motivações eram estar em um
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ambiente mais calmo, fugir da agitação e relaxar mentalmente ou fisicamente, os
motivos eram justamente opostos.
A dimensão intelectual abrange as características que são manifestadas nas
respostas dos entrevistados acerca da experiência, por isso, todos os entrevistados
afirmaram terem sido motivados pelo aumento de seu conhecimento; aprender mais
sobre si mesmo (autoconhecimento); desenvolver a criatividade; explorar novas
culturas e experimentar a vida cotidiana em outro país.
Já na dimensão de competência-domínio, todos os participantes afirmaram que
tinham como motivação testar e desenvolver habilidades psicológicas e ajudar
pessoas em seu destino.
É possível observar que as motivações são, na maioria das vezes, conhecer
outros viajantes; construir amizades com pessoas de outros países; interagir com a
população local - ter a experiência de imersão cultural; relaxar mentalmente e
fisicamente; fugir da agitação; aumentar o conhecimento; autoconhecer-se;
desenvolver a criatividade; explorar novas culturas e experimentar a vida cotidiana em
outro país, aqui, mais uma vez, aparece a imersão cultural.

PERCEPÇÃO DE RISCO: ANÁLISE DA SENSAÇÃO DE SEGURANÇA
Buscou-se compreender a percepção de risco que essa geração apresenta e
realizar uma análise da sensação de segurança por meio das respostas dos
participantes. Segundo Di Giulio et al. (2015), essas percepções abarcam
considerações qualitativas, como temor, potencial catastrófico, caráter controlável dos
acontecimentos, equidade, incerteza, risco para as gerações futuras e confiança,
assim como os fatos descritivos na equação do risco.
Dessa forma, os participantes da pesquisa foram questionados com relação a
segurança: se foi estabelecido um critério para a seleção dos locais nos quais
realizaram as trocas ou até mesmo se o destino foi avaliado e escolhido em virtude
da segurança.
A entrevistada Paula tinha opções de destino: Irlanda do Norte e Bósnia. Ela
precisava sair de dentro do espaço Schengen porque seu visto estava prestes a
vencer. Para decidir para qual lugar daria continuidade à experiência do intercâmbio
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pela Worldpackers, ela priorizou o país que oferecia mais segurança e, por isso,
preferiu o Reino Unido.
Um lugar era esse lugar na Irlanda do Norte que eu fui e o outro lugar era a
Bósnia, eu queria muito, sinceramente deve ser um país super legal, super
diferente do que a gente está acostumado, mas eu como mulher e sozinha
tive um pouco de receio. Então eu preferi escolher a Irlanda por ser uma
opção mais segura, apesar de ser uma opção um pouco menos diferente.

Da mesma maneira, Isabela explica que a escolha pelos destinos foi realizada
no Brasil, apesar de ter viajado com seu amigo e ter a companhia dele em todas as
experiências, como foi combinado pelos dois previamente, ela explica que:
Bom, eu fiquei basicamente ali na Europa Central né, na principal parte e
depois no Reino Unido, é sabido assim né que são regiões bem seguras, pra
quem é do Brasil, né? De continente mesmo eu só fui, sem medo porque
sabia que tava de boa. Foi mais por proximidade que eu escolhi os destinos,
o primeiro destino na verdade tava vendo de duas formas, uma qual
passagem é mais barata, para qual local e depois qual oportunidade do
Worldpackers eu iria achar nesse local.

Porém, Isabela afirma que ela e seu amigo sentiram-se ameaçados em duas
experiências. As duas tinham relação com os anfitriões, na primeira ela afirma que
eles eram meio agressivos e nessa ocasião, ela revela, que os voluntários se
rebelaram, devido à falta de paciência dos anfitriões. Eles estavam sempre tensos e
com medo de fazer algo errado e levarem um “xingão”. Na segunda situação, eles
estavam em um lugar remoto e o host era bipolar, de forma que era sempre um clima
ruim ficar perto dele. Apesar de terem ficado lá apenas por duas semanas, ela afirma
que foi tenso a todo o momento.
E era numa pousadinha assim, como se fosse e o dono era um homem assim
de meia idade, solteiro que cuidava do lugar e ele era bipolar, ele tinha que
ser bipolar, porque a gente tava conversando de boas assim e ele do nada
brigava e falava que a gente não se esforçava não sei o que e a gente não
sabia mais o que fazer pra agradar, sabe?

E foi exatamente nessa situação que Isabela recorreu ao suporte oferecido pela
Worldpackers para avisar o que estava acontecendo e perguntar se caso eles não
quisessem mais permanecer ali, se haveria um suporte. E foi dito que eles tinham o
apoio para procurarem um hotel para ficarem, que eles dariam a hospedagem até que
encontrassem outra oportunidade. Por fim, eles acabaram não precisando, mas só de
ter esse retorno da plataforma ela se sentiu segura e acolhida.
No caso da Luísa, assim como o da Isabela, ela já sabia que o local para onde
iria era seguro e afirma que pesou sim na hora da decisão o fator da segurança.
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Eu fui pro Canadá né, que é um lugar bem seguro, ainda mais em Montreal.
A questão de segurança, de andar na rua foi muito tranquilo, teve até um dia
que eu andei às quatro da manhã, só eu e uma amiga que eu fiz lá no hostel
e foi muito de boas, mas também eu fui pra lá pensando já, contando que
fosse seguro, porque como eu tava indo sozinha e não conhecia ninguém no
país, se eu precisasse de ajuda ninguém ia poder me ajudar porque ia tá todo
mundo no Brasil, eu já optei em ir pro Canadá porque eu sabia que ia ser
mais tranquilo nesse aspecto da segurança.

Ela ainda acrescenta que se fosse para um lugar mais perigoso, não arriscaria
ir sozinha e explica como foi o processo para que ela decidisse ir para um determinado
lugar, já que, de início, admite que ficou preocupada com a segurança da plataforma.
A segurança da plataforma foi uma coisa que eu fiquei preocupada no início,
porque apesar de eles terem um suporte muito bom no e-mail e tal, eu fiquei
preocupada porque não tem a garantia. Então o que eu fiz: eu vou para
lugares, eu pesquiso pessoas que foram para esse lugar sabe, por exemplo,
eu fui pro Albergue de Bishop porque eu vi que tinha uma amiga de uma
amiga que tinha ido pra lá, então eu sabia que o lugar existia e que era legal,
sabe? Tipo, era seguro, minimamente pelo menos né e foi assim, esse foi o
meu método de segurança.

A entrevistada Cecília, por sua vez, foi acompanhada de seu marido. O casal
decidiu que, em vez de um casamento, eles teriam um “mundamento” e afirma que
escolheram os lugares pensando na segurança e na cultura.
A gente escolheu os países que a gente queria passar pensando também em
segurança e culturas que a gente queria conhecer, mas quando a gente
pensa no voluntariado, a gente escolhe fazendo aí como se fosse um “match”
né? Entre lugar pra onde a gente tá indo e as opções que existem naquele
lugar.

Vale ressaltar que, recentemente, foi adicionado na Worldpackers um novo
recurso e agora existe um plano para duas pessoas, que podem ser casal ou dois
amigos que estejam viajando juntos. Cecília e seu marido pagaram por esse plano.
Então eles sempre se inscrevem para as oportunidades juntos e, por isso, ela nunca
se sentiu ameaçada em relação à segurança, no que diz respeito a violência. Em
contrapartida, em um voluntariado que realizaram no interior da Tailândia, onde
chegaram para ajudar na construção de uma home stay, foram informados pelo
anfitrião que eles estavam construindo uma cozinha. Ao chegar ao local, perceberam
que a construção estava em uma etapa de construção de uma casa na árvore e eles
se sentiram muito inseguros, por notarem que não havia nenhum equipamento de
segurança. Percebera, também que a estrutura em que estava sendo construída a
casa estava meio frouxa, os outros voluntários se apoiavam nela. O marido de Cecília
é engenheiro civil e, ao se deparar com aquela situação, decidiu falar com os donos
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que eles não estavam se sentindo confortáveis para fazer aquele tipo de trabalho e
explicou dos riscos técnicos a respeito da estrutura.
[...] explicamos o porquê e eles aceitaram numa boa assim, entenderam,
inclusive os riscos que o Caio apontou falando tecnicamente falando pra eles
da estrutura ali e aí botaram a gente para fazer outra atividade, a gente ficou
rastelando folhas, mas também era rastelando sem luvas sem nada, mas tudo
bem tava debaixo do sol e tal, mas já era um risco bem diferente de você tá
em cima do pilar que tá super frouxo, carregando coisa pesada como era o
caso ali, ou então por exemplo, tinha um garoto lá que tava usando uma
máquina pra cortar concreto com chinelo, sabe do lado, sem máscara
nenhuma pro pó que tava vindo na cara dele. Enfim, então segurança no
sentido de violência a gente não se sentiu ameaçado em nenhum momento,
agora esse tipo de segurança sim.

Dentre os entrevistados, Cecília foi a única que viveu uma experiência em que,
apesar de não oferecer um risco com relação à sua segurança, no sentido de
violência, ela esteve em uma situação na qual os anfitriões ofereciam um certo risco
de vida para os voluntários, ao colocarem os mesmos para construir uma home stay,
mas sem a utilização de equipamentos de segurança e sem estrutura para tal.

SISTEMAS DE REPUTAÇÃO
O sistema de reputação consiste em uma ferramenta de avaliação que está
presente nas diversas plataformas digitais e sites. Com ele, é possível avaliar um
serviço ou produto por meio de comentários, notas e relatos de experiências dos
usuários, o que torna mais confiável a qualidade daquele produto ou serviço e também
auxilia o indivíduo em seu processo de escolha. Jesus afirma que “a confiança entre
tais usuários é estimulada por meio de um sistema público de recomendações e
resenhas são oferecidas após a troca de hospitalidade” (2018, p. 120).
No caso do Worldpackers, as oportunidades também são avaliadas pelos
usuários depois de serem vivenciadas, o que facilita e contribui com o próximo
indivíduo que tem interesse em realizar aquela experiência. A entrevistada Cecília,
quando perguntada sobre o sistema de reputação presente na plataforma responde
que:
Acho bem bom porque ali você tem as avaliações e aí você consegue
conversar também com quem avaliou, isso é muito legal porque se tiver
alguma coisa que você precise saber, que seja legal você saber a pessoa vai
te falar ou você vai conseguir às vezes pescar ali nas avaliações, enfim, então
eu também acho isso bem legal porque você consegue ver se isso pode ser
uma experiência bacana ou não pra você. Porque eu acho que precisa ser
uma bom pros dois lados né, é uma troca ali, então é isso.
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Luísa conta que, antes de realizar o intercâmbio, esclareceu dúvidas com sua
amiga Isabela a respeito da plataforma, por sinal, foi devido à indicação da própria
Isabela que Luísa conheceu a Worldpackers e durante algumas conversas, ela
recebeu algumas dicas. A viajante conta sobre a possibilidade que existe na
plataforma de ver as pessoas que já realizaram a troca no local. Sabe-se também que
é possível conversas com eles para obter mais informações, porém a dica que ela
compartilhou é considerada de ouro, principalmente para as mulheres que desejam
viver essa experiência sozinhas.
Uma das dicas que eu recebi e que inclusive foi da Isabela foi ver se, por
exemplo, o anfitrião só aceita mulheres, tem como ver na carinha que aparece
na Worldpackers de quem já fez; já esteve naquele lugar realizando a troca;
se só aparece mulher. Porque né, é uma tendência e poxa só aceita mulher
para trabalhar na vaga? Tem alguma coisa estranha né. Então quando tem
um pessoal mais diverso, essas são as vagas que eu fico mais interessada.

Compreende-se, a partir das experiências vivenciadas pelos participantes, que
os sistemas de reputação são eficientes para esses jovens, no sentido de que
contribuem e auxiliam nas suas escolhas. Isso consequentemente torna a plataforma
mais segura ao fornecer ferramentas que possibilitam analisar o perfil dos anfitriões e
também dos usuários, já que os comentários são uma via de mão dupla, nos quais os
anfitriões também podem deixar avaliações nos perfis dos voluntários que já
conheceram. Dessa maneira, os sistemas de reputação facilitam o processo, de forma
que os usuários alinhem suas preferências com as informações disponíveis sobre
cada oportunidade, fazendo com que no fim escolham o local que mais se adequa à
experiência que estão buscando.

EXPERIÊNCIA X GANHO PROFISSIONAL
Os millennials são adeptos ao turismo de experiência. Este, por sua vez, é
responsável por proporcionar experiências memoráveis e transformadoras, que, de
alguma forma, impactam a sua vida e consequentemente o seu modo de pensar,
colaborando para sua visão de mundo que se difere dos antigos ideais e tradições das
gerações anteriores.
Sabe-se que esses jovens têm relações diferentes com o mercado de trabalho.
Loiola (2009) discute sobre a busca de significado existente no comportamento
desses jovens, cujo pensamento vem acompanhado de certos valores morais e
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anseios de mudar o mundo. Eles enxergam as antigas normas antiquadas e como
resultado dessa insatisfação estão constantemente inventando novas.
Em síntese, a geração do milênio não vê sentido em coisas que não
acrescentam nada em sua vida pessoal e não possuem propósito, eles estão em
busca da realização pessoal e dão prioridade ao equilíbrio entre a vida pessoal e o
trabalho. Segundo Mendes (2003, p. 6), conforme citado por Guimarães (2005, p. 40)
a realização se refere a um “sentimento de gratificação, orgulho e identificação com
um trabalho que atende às necessidades profissionais”. Propôs-se então analisar a
hipótese de que os millennials consideram que adquiriram um ganho profissional com
a experiência obtida no intercâmbio utilizando a Worldpackers.
A entrevistada Isabela acredita que essa experiência possui ganho profissional.
Ela ainda demostra o interesse em trabalhar em um cruzeiro e afirma que em sua vida
ela tem a ideia de que deseja colecionar o máximo de experiências que conseguir.
Acho. Ultimamente eu venho cogitando muito a ideia de trabalhar num
cruzeiro, não pelo resto da vida, mas eu queria ter a experiência de trabalhar
num cruzeiro porque além de fazer uma grana legal é tudo experiência, na
minha vida sabe eu tenho essa de que eu quero colecionar o máximo de
experiências possíveis e tudo que me traz empolgação, assim de imaginar,
eu gostaria de tentar, então cruzeiro é uma dessas, tenho curiosidade, nunca
fui num cruzeiro também.

Isabela comentou com uma amiga próxima sobre seu interesse e informa que
essa amiga disse a ela que para trabalhar, ela teria que ter experiência, e foi nesse
momento que ela parou para pensar e se deu conta de que possui muita experiência.
Aí eu falei “mas eu tenho muita”, eu parei pra pensar “putz eu tenho muita
experiência”, porque né? eu consegui lidar, eu trabalhei em lugares assim,
que eram bem arrumadinhos também sabe, não só hostel, eu trabalhei em
pousadas justamente que as pessoas pagam mais caro pra ter um conforto,
ter uma privacidade e pra isso o nível tem que elevar também e eu consegui
atender isso né, seja na limpeza ou na recepção, então eu acho que eu sou
qualificada sim pra trabalhar nisso.

Assim como Isabela, Camila crê que também adquiriu ganho profissional em
sua experiência de intercâmbio de trabalho. Ela desenvolveu suas habilidades em
resolução de problemas e adquiriu novas capacidades.
Acredito que sim, porque é uma coisa muito diferente, prova que você é uma
pessoa que sabe se virar, que sabe resolver problemas no spot sabe?
Consegue resolver problemas rápido. Não tem medo de trabalho duro,
porque a gente trabalhou muito duro. Pelo que eu vi eu acho que sim, vou
descobrir agora né.
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O entrevistado Lucas compartilha a crença que obteve um ganho profissional
e reconhece que não foi só em questão do idioma, “acredito que sim, não só pela
língua, mas porque essa experiência é muito bem-vinda para pessoas em papéis de
liderança”.
Em contrapartida, Luísa afirma que, em função da sua tarefa relacionada à
limpeza, ela sente que não acrescentou profissionalmente. Porém reconhece que a
questão da fluência com o inglês foi aprimorada, já que chegou falando inglês no nível
avançado e afirma que hoje pode dizer que tem fluência no idioma.
Eu acho que, assim, a minha tarefa foi relacionada a limpeza e tal, então eu
acho que profissionalmente não muito por causa da atividade que eu
desenvolvi, mas a questão da fluência em inglês foi bom. Eu cheguei lá com
o inglês avançado e eu considero que eu sou fluente agora. Eu fui “obrigada”
a falar inglês por dois meses, então eu acredito que me enriqueceu sim
profissionalmente.

Devido ao fato de que Luísa possui mais experiência no mercado de trabalho
que os demais entrevistados, partindo do ponto de vista que alguns ainda não
passaram pela experiência de trabalho, seja ele formal ou informal, em sua cidade
natal, ela acredita que, talvez, em um processo seletivo, ao concorrer a uma vaga, a
experiência de intercâmbio possa contar como um diferencial.
[...] não sei se na hora de concorrer a uma vaga, talvez se a pessoa tivesse
um perfil exatamente igual ao meu e eu tivesse feito intercâmbio e a outra
não, eu conseguisse. Certamente isso interessa sim na hora de uma
entrevista, mas não sei se na minha área é um fator decisivo.

Por fim, Paula sente que a experiência que viveu não fará muita diferença em
sua vida profissional.
Eu acho que dependendo da sua área sim, a minha área assim, dentista, eu
acho que não faz muita diferença, sinceramente, eu provavelmente vou
trabalhar num consultório ou numa clínica e não acho que vai ser um grande
diferencial, mas acho que como pessoa eu cresci muito.

Quanto ao ganho profissional obtido por meio da experiência que vivenciaram
e alguns estão ainda vivenciando, somente a entrevistada Paula se posicionou
negativamente, porém a sua área profissional cooperou para tal, já que a mesma é
estudante de odontologia e acredita que aquela vivência, apesar de ter acrescentado
muito em sua vida pessoal, como dentista não considera que possa ser um diferencial
ou que auxiliará na sua profissão em processos seletivos futuros.
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SUPORTE DA WORLDPACKERS
Quando perguntados acerca do suporte oferecido pela Worldpackers, os
entrevistados que utilizaram essa ferramenta obtiveram boas experiências e aqueles
que não precisaram recorrer ao suporte compartilharam do sentimento de que, só dele
existir, já era um grande alívio, o que em alguns casos contribuiu para que essa
plataforma fosse escolhida. Dessa forma, Camila esclarece que “nunca precisei contar
com o suporte do Worldpackers, nunca tive a experiência de mandar mensagem para
eles pra ver como que funciona, mas pelo simples fato disso existir me deixa mais
tranquila de viajar com eles”.
Paula afirma que, mesmo tendo um breve contato com eles devido ao
preenchimento errado de seu CPF teve uma boa experiência, “foi bem bom porque
apesar de que eu mandei o e-mail em inglês, eles me responderam em português.
Foram bem legais e responderam rapidamente”.
Isabela foi a única entrevistada que precisou recorrer ao suporte da
Worldpackers durante sua viagem e reconhece sua eficácia.
Eu considero bem eficaz porque nessa experiência maldita” ela ressalta,
referindo-se a experiência que teve com o host bipolar em um hostel na
Irlanda, “a gente entrou em contato com o Worldpackers pra saber se caso a
gente não aguentasse mais, quer dizer, a gente deu um aviso que essas
coisas estavam acontecendo e que não estavam legais e, se caso a gente
não quisesse mais ficar, se eles dariam uma hospedagem né, porque tem um
seguro né, se o host comete algum crime e tal, se eles dariam esse seguro,
se estaria ativo e eles super entenderam e falaram assim “pode ir, pode
procurar e não sei o quê”, e a gente acabou não precisando, mas eles
estavam bem assim abertos, super dispostos, então eu considero super
eficaz.

A declaração, apresentada pela entrevistada Isabela, ratifica a eficácia do
suporte oferecido pela plataforma em questão, sendo os responsáveis por esse
suporte rápidos e eficientes, preparados para os possíveis problemas que podem
surgir pré-viagem e durante a viagem, oferecendo todo o apoio necessário aos seus
usuários.

A RELAÇÃO DOS MILLENNIALS COM COMPRAS DURANTE AS VIAGENS
Esta seção discorre sobre o consumo dos millennials com o objetivo de
identificar como ocorre a relação dessa geração com as compras durante as viagens,
tendo em vista que essas viagens são realizadas por intermédio da Worldpackers, na
qual seus usuários realizam a troca de sua habilidade pela acomodação.
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Esses jovens possuem um estilo de vida diferenciado, priorizam as
experiências, não costumam se contentar com empregos nos quais não enxergam um
propósito na função que exercem e são aqueles que procuram sentido em tudo o que
fazem, o que também reflete no que eles consomem. Por exemplo, de acordo com
Guadelli (2009), conforme citado por Vasconcellos (2017), um estudo realizado com
400 millennials, pela Generate Insigh, demostrou que 64% dos jovens, com uma faixa
etária entre 18 a 29 anos, estão dispostos a pagar mais por um produto se parte dele
for destinado para causas ambientais.
Com as entrevistas, percebe-se então que, para que um produto seja
finalmente consumido por esse jovem, existe uma reflexão por trás daquilo, ou seja,
os produtos que são ligados a causas que eles apoiam possuem mais chance de
serem consumidos e aqueles produtos que são vistos como uma necessidade são
deixados em segundo plano, já que avaliam que realmente não precisam. Isso foi
observado na entrevista com a Isabela, que relata ser praticante do minimalismo que
ela decidiu adotar para o seu estilo de vida, e esse “lema”, como ela descreve, serve
para tudo, desde bens materiais até o que ela costuma vestir e a sua aparência, ela
declara que:
Eu não tinha que comprar roupa pra tá na moda, eu sei que muitas vezes eu
não combinava o tipo de roupa que eu deveria estar usando no local, eu só
tinha uma corta vento sabe e ela me acompanhou do começo ao fim, nove
meses e eu fui pra tudo quanto é lugar, eu fui pra festas, fui pra trilha, fui pra
tudo, caminhar na cidade com ela, então a relação com compra eu não sentia
a necessidade de comprar.

A única vez que a entrevistada comprou algo foi quando sentiu que de fato
estava precisando. Investiu em roupas confortáveis para trabalhar como leggings e,
mesmo assim, ela afirma que só tinha duas leggings, não necessitava de mais, porque
era só intercalar entre uma e outra, enquanto uma estava lavando, a outra era usada.
[...] essa foi minha relação com o consumismo, eu não tinha necessidade
nenhuma de comprar coisas, nem pra mim nem pros outros, eu acho que
minha família e meus amigos estavam muito felizes em ver as fotos, ver os
meus relatos e eu me comunicar com eles e demonstrar realmente como eu
tava feliz, eu acho que é isso que vale na vida sabe?!!

A entrevistada Luísa expressa que só faz compras quando está viajando em
ocasiões especiais, que se constituem, basicamente, das vezes em que é
verdadeiramente necessário a aquisição de uma nova coisa:
Quando eu tô viajando assim, eu não compro muita coisa, eu costumo no
máximo comprar lembrancinha para as pessoas, mas pra mim é muito raro
eu comprar. Nessa viagem, excepcionalmente, eu comprei mais coisa porque
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como eu tava de fato morando lá tinha coisas que eu não tinha, tipo roupa
térmica e tal então eu comprei necessidades, só o que era realmente
necessário.

Lucas se mostra indiferente quando o assunto é consumo e ressalta que sua
relação com compras durante suas viagens é “mínima, no máximo lembrancinhas
para a família, mas sempre que possível não compro também”.
O preço das mercadorias também influencia na decisão de compra. Paula
afirma que “as coisas lá não eram muito baratas, então isso foi bom porque, assim,
tinham umas coisas que eram muito baratas, mas sei lá, eu me limitei a não comprar
porque minha mala já estava cheia”.
Cecília expressa que a prioridade é gastar dinheiro com as experiências
inumeráveis que podem viver.
Hoje, no período da viagem, a gente praticamente não compra nada assim, a
gente gasta dinheiro com as experiências nos lugares por onde a gente
passa, com a visita em algum ponto turístico que a gente queira fazer ou uma
atração que a gente queira ir ou alguma coisa específica que a gente queira,
uma experiência que a gente queira ter.

A entrevistada Camila declara que é preciso desmistificar esse consumo, já
que, de certa forma, ela explica que:
No início a gente precisa se acostumar, porque a gente tem muito essa mania
de viajar e fazer comprinhas, é muito comum de você sair e viajar e aí comprar
coisinhas, mas eu fiquei muito consciente de que tudo que eu comprasse eu
ia ter que carregar comigo pelos próximos sei lá quanto tempo, sabe?

Como resultado dessa reflexão, Camila e sua amiga, então companheira de
viagem, criaram três regras, são elas:
1ª é se eu quero muito, eu tenho que realmente querer, não é uma coisa do
tipo “aí, que bonitinho, acho que eu vou levar” não rola, tem que ser uma coisa
que eu quero muito; 2ª tem que ser uma coisa que eu preciso, eu posso
querer muito, mas se eu não tô precisando não adianta e 3ª cabe na mala.
Então são as minhas três regras, se eu quero, se eu preciso e se cabe na
mala.

Diante do exposto, é possível associar a relação da geração do milênio com
compras durante as viagens ao ponto de vista manifestado por Lancaster e Stillman
(2010, p. 21), citado por Blasco et al. (2016, p. 5), de que “essa geração não está
apenas reinventando os modos de comunicação, como também está redefinindo os
parâmetros das relações pessoais e de consumo”. As informações demonstram que
os millennials refletem, cada vez mais, sobre suas práticas de consumo durante as
viagens.
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ACESSIBILIDADE: QUAL A POSSIBILIDADE DE REALIZAR A VIAGEM SEM
O USO DA WORLDPACKERS?
Sabe-se que a Worldpackers é uma plataforma de economia compartilhada,
também conhecida como economia colaborativa, assim como outros aplicativos como
Uber, Airbnb. A economia compartilhada é descrita por Botsman e Rogers (2011)
como “um conjunto de práticas comerciais que possibilitam o acesso a bens e
serviços, sem que haja, necessariamente, a aquisição de um produto ou troca
monetária entre as partes envolvidas”, constitui-se então em um modelo econômico
de compartilhamento de bens e serviços.
Semelhantemente é definida como “a prática de dividir o uso ou a compra de
serviços facilitada, principalmente, por aplicativos que possibilitam uma maior
interação entre as pessoas” (CAPOZZI; HAYASHI; CHIZZOLA, 2018, p. 4).
A Worldpackers é, por definição, uma comunidade baseada em colaboração e
relacionamentos honestos que tornam as viagens mais acessíveis para quem busca
uma experiência cultural profunda. Os fundadores da plataforma acreditam que “viajar
é um direito universal” (WORLDPACKERS, 2019, s. p.).
Partindo desse princípio, quando perguntados a respeito da possibilidade de
realizar essa viagem sem o uso da Worldpackers ou até mesmo das plataformas de
intercâmbios existentes, os entrevistados tiveram respostas parecidas, somente a
Cecília e seu marido teriam condições de realizar a viagem sem o intermédio da
plataforma, porém admitem que é de grande ajuda sua existência.
Eu acho a plataforma bem boa, por algumas razões né, porque isso facilita
muito, você não precisa chegar até o lugar nem nada pra poder conseguir já
ter esse contato e saber se eles estão dispostos ou não, então aí você já pega
ali um público que está disposto a fazer esse tipo de parceria.

Camila, por sua vez, revela que foi só descobrir a existência da plataforma que
se deu conta de que era o que ela realmente queria fazer, porque apesar de querer
muito viajar, ela ainda não sabia como transformar isso em realidade.
Não, com certeza não. Porque foi quando eu descobri o Worldpackers que
eu fiquei com vontade de fazer isso, eu sabia que eu queria viajar, eu sabia
que eu queria alguma coisa, eu queria sair do Brasil pra conhecer os lugares,
mas eu não tinha a menor ideia de como fazer isso e aí eu me lembro que eu
fiquei sabendo do Worldpackers, entrei, achei incrível.

A entrevistada Isabela enaltece a praticidade proporcionada pela plataforma.
Olha, assim, na minha vivência do meu ser eu não iria pra Europa sem saber
pra onde eu tô indo, sem saber onde ficar, sem saber se vou ter onde
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trabalhar e tal, eu não iria sabe? É muito fácil, é muito cômodo, prático,
perfeito o Worldpackers.

Ela ainda esclarece que muitas pessoas ainda desconhecem essa plataforma
e, de certo modo, por não encontrarem meios seguros como a Worldpackers, deixam
de ter essa experiência, no sentido de se jogarem, “eu acho que muita gente deixa de
fazer porque não conhece a plataforma e muita gente faria se conhecesse”.
A entrevistada Luísa afirma que não teria condições financeiras de realizar esse
intercâmbio sem o uso do Worldpackers. E acrescenta que, se não fosse pela
plataforma, ela nunca saberia de uma oportunidade para se voluntariar em um hostel
localizado em Montreal. Da mesma forma, Paula reconhece que também não seria
possível ter essa experiência sem essa possibilidade, “eu acho que não, pelo tempo
que eu fiquei com certeza não, teria que ter muuuito dinheiro guardado, com certeza
foi a uma forma muito mais viável de fazer”. O entrevistado Lucas acrescenta que “não
teria ido tão longe na minha programação para a viagem, com certeza não teria
realizado”.
As respostas apresentadas pelos entrevistados, mesmo que distintas,
comprovam que a plataforma exerce o que estabeleceu como sendo seu objetivo
“democratizar as viagens de experiências através da tecnologia e globalização”
(WORLDPACKERS, 2019, s. p.).
Por último, a coleta de dados apresentou resultados satisfatórios para a
presente pesquisa e, posteriormente, quando perguntados se viveriam a experiência
de viajar com a Worldpackers novamente, todos os participantes se posicionaram
positivamente. Além disso, afirmaram que assim que for possível retornarão à
plataforma em busca de novas oportunidades. Ademais, Camila acrescenta que,
apesar de querer utilizar a plataforma outra vez, estaria em busca de experiências um
pouco diferentes:
Eu iria de novo, mas eu acho que eu iria um pouco mais “procurando coisas
interessantes”, porque antes a gente tava meio “qualquer lugar tá ótimo e eu
vou”, sabe? Agora eu acho que eu procuraria sei lá, um lugar que eles estão
precisando de um fotógrafo, e aí eu consigo fazer meu trabalho enquanto eu
tô nesse lugar ou sei lá, um retiro budista, que aí eu vou poder ter essa
experiência cultural um pouco além do “tô só trabalhando num hostel”.

A figura 15 contém o resumo, em uma palavra, dos entrevistados para a
experiência que vivenciaram utilizando a Worldpackers.
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Figura 15: Nuvem de palavras.

Fonte: Elaboração própria.

Por fim, a análise dos dados coletados possibilitou captar diferentes
perspectivas acerca das experiências dos participantes, motivações e os outros temas
discutidos neste capítulo. Foi possível observar também que, apesar de terem
vivenciado

situações

completamente

distintas,

em

países,

cidades

ou

estabelecimentos diferentes, os entrevistados compartilham de sentimentos similares
com relação a alguns aspectos, como por exemplo, a relação com compras durante
as viagens e ao descrever a experiência em uma palavra, expressando sensações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Imersão cultural vivenciada por meio de plataformas digitais, experiências
transformadoras, diferenciadas e memoráveis. O que os millennials procuram,
segundo os dados obtidos neste trabalho, é conviver com os locais, participar do dia
a dia de uma comunidade, conhecer seus costumes e crenças, aprender sobre sua
cultura e o modo de enxergar o mundo. É também compartilhar histórias únicas de
vida e ampliar o leque de conhecimento, além de aprender ou aprofundar o uso de
outras línguas, já que se compreendeu, neste estudo, que a viagem é a chave para
aprender um novo idioma.
A atividade turística intermediada por agências de viagens é substituída pelas
plataformas de intercâmbio de trabalho, que proporcionam uma forma acessível de
realizar um intercâmbio por meio de trocas. Na Worldpackers, que tem por objetivo
democratizar experiências de viagem, os viajantes possuem diversas oportunidades
espalhadas pelo mundo. Podem escolher onde acontecerá a troca de suas
habilidades por estada e, desse modo, economizar com hospedagem durante o
intercâmbio.
Sendo assim, fez-se necessário fragmentar em quatro capítulos essa pesquisa,
a fim de analisar a geração Y, sua adesão ao turismo de experiência, a busca por
experiências diferenciadas e transformadoras proporcionadas por plataformas que
realizam o intermédio entre os viajantes e os anfitriões, mais especificamente a
Worldpackers, as motivações apresentadas por essa geração e o uso da plataforma
estudada. Realizou-se o levantamento bibliográfico para a formulação do referencial
teórico empregado na análise.
À vista disso, foi desenvolvido o objetivo geral da pesquisa de analisar a adesão
da geração dos millennials às plataformas digitais do setor de viagens e turismo, mais
precisamente a Worldpackers, investigando quais as motivações para realizar um
intercâmbio de trabalho utilizando-a como influência em suas experiências. Dessa
forma, estabeleceu-se quatro objetivos específicos para atingir o objetivo geral.
Informações sobre a geração Y, suas características e os reflexos dessa
geração nas atividades turísticas foram levantadas por meio de uma pesquisa
bibliográfica a respeito das gerações e mais especificamente sobre a geração do
milênio e o seu estilo de vida, conforme descrito no capítulo um.
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Através das entrevistas realizadas com seis viajantes e usuários da
Worldpackers, foi verificada a preferência e a experiência proporcionada pela
plataforma em questão aos entrevistados e foi possível alcançar o segundo objetivo.
Como resultado dos dados obtidos na entrevista, percebeu-se que os usuários
preferem utilizar a Worldpackers pelo fato da plataforma ter um site constantemente
atualizado, com informações completas sobre viagens e quaisquer assuntos dessa
natureza. Além disso, a preferência ocorre também por ser uma plataforma brasileira
e oferecer um suporte que transmite confiança. A respeito da experiência, os
millennials buscam por experiências de imersão cultural, querem aprimorar o idioma,
conhecer novas pessoas e o autoconhecimento ganha ênfase na experiência de todos
os entrevistados.
Por meio das dimensões motivacionais foi possível compreender, com o auxílio
da Escala de Motivação de Lazer desenvolvida por Beard e Ragheb (1993), aplicada
ao turismo, as principais motivações da geração Y para realizarem o intercâmbio de
trabalho utilizando a Worldpackers.
A percepção de risco é compreendida por meio da análise da sensação de
segurança demostrada pelos participantes e a confiança que possuem nos sistemas
de reputação que foram discutidos no decorrer do capítulo dois. Diante disso, o último
objetivo é alcançado.
A atividade turística tem um papel importante, manifestando-se de modo
irrefutável na vida dos millennials. Observou-se que o fenômeno do turismo vem se
expandindo devido aos novos anseios dos diferentes tipos de viajantes. Notou-se a
forte procura desses jovens por experiências que possibilitam o contato com a
comunidade local e a imersão cultural tão desejada. Dessa forma, as contribuições
desse estudo para o campo do turismo englobam os reflexos da geração do milênio
na atividade turística.
Foram encontradas algumas limitações decorrentes da pandemia do Covid-19,
como por exemplo, o fato de que uma das entrevistadas estava e atualmente ainda
se encontra realizando seu intercâmbio pela plataforma e, pouco depois de marcar a
entrevista, o local em que ela estava entrou em lockdown e ela teve que resolver para
onde iria de forma rápida naquele momento, se não ficaria presa no lugar que estava,
o que resultou em correria. A solução que se encontrou foi responder às perguntas da
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entrevista por áudios e assim foi feito. As questões foram respondidas no decorrer de
dois dias sempre que ela tinha acesso à internet.
Como conclusão, pode-se afirmar que o turismo se constitui como uma ponte
para novas experiências, conhecimento de novas culturas, idiomas e um modo
interessante de estabelecer conexões ao redor do mundo e a Worldpackers cumpre
seu papel de “democratizar experiências de viagens” ao proporcionar diferentes
oportunidades em sua plataforma. Os resultados da pesquisa também indicam que os
millennials são adeptos às novas tecnologias e possuem uma intenção contínua de
utilizar a plataforma Worldpackers. Além disso, essa pesquisa comprova o que foi
previsto em 1997, pela Organização Mundial de Turismo (OMT), na qual foi apontada
a tendência do turista para a década seguinte e que correspondia a “viajar para
destinos onde, mais do que visitar e contemplar, fosse possível também sentir, viver,
emocionar-se e ser personagem de sua própria viagem” (MINISTÉRIO DO TURISMO,
2010, p. 23).
Para pesquisas futuras, sugere-se a abordagem dessa plataforma no cenário
pós-pandemia do Covid-19, a fim de compreender se a busca pelo turismo de
experiência cresceu entre essa geração ou se houve mudanças no estilo de vida e
consequentemente no estilo de suas viagens.
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APÊNDICE A – Roteiro semiestruturado de entrevista
1) Informações sobre o perfil: nome, idade, sexo, formação, ocupação atual,
núcleo familiar, renda familiar.
2) Qual plataforma de intercâmbio você já utilizou?
3) Você prefere viajar utilizando a Worldpackers? Por qual motivo?
4) O que busca em sua experiência de viagem?
5) Sobre segurança, você escolhe os destinos baseados em sua segurança ou
cultura? Utiliza algum critério para a escolha do local que realizará a troca?
6) Na sua opinião, o sistema de reputação, que consiste nos comentários
deixados por usuários da plataforma, nos perfis dos anfitriões é uma boa forma
de avaliar o perfil do anfitrião? Se baseia neles para escolher onde realizará o
intercâmbio?
7) Você acha que essa experiência tem ganho profissional, ou que abre portas
para um possível emprego?
8) Você considera o suporte da Worldpackers eficaz?
9) Qual a sua relação com compras durante a viagem?
10) Você acha que, se não existisse as plataformas de intercâmbio de trabalho,
você teria condições de realizar essa viagem?
11) Resuma em uma palavra a sua experiência com a plataforma Worldpackers.

