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RESUMO 

 

O trabalho voluntário é uma atividade que pode ser praticada junto com o turismo. 
Essa união do trabalho voluntário com o turismo resulta em uma segmentação 
turística nomeada turismo voluntário, ou volunturismo. Essa segmentação é 
caracterizada por ser um turismo responsável e gerador de benefícios para a 
comunidade local. Atualmente, os turistas possuem mais informação e não se 
preocupam apenas em visitar destinos e atrativos turísticos. Existem organizações 
que promovem o turismo voluntário, inclusive agências de intercâmbio.  Baseado 
nesse contexto, o presente trabalho tem por finalidade analisar a relação das 
agências de intercâmbio com o trabalho voluntário. Buscou-se realizar um estudo de 
caráter descritivo sobre a intermediação da agência de intercâmbio no trabalho 
voluntário no exterior. A metodologia adotada foi quantitativa e qualitativa, contendo 
dois tipos de pesquisa: aplicação de formulário online e entrevista com um gerente 
de agência de intercâmbio. Buscou-se compreender o papel da agência de 
intercâmbio do ponto de vista da própria agência e de voluntários. A pesquisa 
procura trazer contribuições a respeito do turismo voluntário e sugestões para 
futuras pesquisas.  

 

Palavras-chave: Trabalho voluntário. Turismo voluntário. Agência de intercâmbio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The volunteer work is an activity that can be practiced along with tourism. This union 
of volunteer work with tourism results in a tourist segmentation named volunteer 
tourism, or voluntourism. This segmentation is characterized by being a responsible 
tourism and benefits generator for the local community. Currently, tourists have more 
information and do not care just to visit destinations and tourist attractions. There are 
organizations that promote volunteer tourism, including interchange agencies. Based 
on this context, this study aims to analyze the relationship of interchange agencies 
with volunteer work. It was attempted to carry out a descriptive study on the 
intermediation of interchange agency in voluntary work abroad. The methodology 
adopted was qualitative and quantitative, containing two types of research: online 
application form and interview with an interchange agency manager. It was sought to 
understand the role of interchange agency's point of view the agency itself and 
volunteers. The research seeks to bring about voluntary contributions to tourism and 
suggestions for future research. 

 

Keywords: Volunteer work. Volunteer tourism. Interchange agency. 
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INTRODUÇÃO 

 

O turista pode ser motivado a realizar atividades turísticas por diversos 

fatores, visto que o mercado turístico apresenta segmentações. Uma das atuais 

segmentações do turismo é o Turismo Voluntário, uma prática que não é voltada 

somente para benefício próprio, mas também para a comunidade receptora. O 

turismo voluntário pode ser uma ramificação de outros segmentos, como: turismo 

social, turismo de experiência e turismo de intercâmbio. 

O turismo voluntário é caracterizado pela atividade turística associada ao 

trabalho voluntário. O seguinte trabalho tem como temática o trabalho voluntário no 

exterior, mediado por agências de intercâmbio. Algumas agências de intercâmbio 

comercializam o turismo voluntário assim como outras organizações.   

A motivação para este trabalho partiu do interesse pessoal da autora, pela 

área de agenciamento e pelo segmento turismo voluntário, devido a experiências 

anteriores deste segmento mediadas por diferentes organizações. A partir destas 

experiências foi estabelecida a questão problema: “Existe diferença na 

intermediação do trabalho voluntário realizado no exterior mediado por agências de 

intercâmbio e por outras organizações? ”. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho consiste em realizar um estudo sobre a 

intermediação da agência de intercâmbio no trabalho voluntário no exterior.  

Os objetivos específicos são: Identificar possíveis diferenças no trabalho 

voluntário mediado por agência de intercâmbio; verificar quais são os principais 

procedimentos que uma agência de intercâmbio realiza na comercialização do 

programa de trabalho voluntário; e por fim, analisar se a agência de intercâmbio 

interfere na experiência do intercambista em seu trabalho voluntário no exterior.  

O estudo teórico do trabalho baseou-se em livros, artigos e monografias com 

temas semelhantes aos temas presentes neste trabalho. Destacam-se os autores: 

Braga (2007); Candioto (2012); Dantas (2008); Ansarah e Netto (2009) que foram 

citados para informar questões sobre agenciamento, estratégias e segmentação de 

mercado.  
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Os conceitos dos autores Cunha (1997) e Andrade (1999) sobre o Grand Tour 

foram utilizados para uma breve apresentação histórica do turismo de estudos, 

possibilitando a associação da prática ao turismo de intercâmbio. A autora Tavares 

(2007) foi citada para melhor esclarecimento das características do segmento 

turismo de intercâmbio. O artigo dos autores Silveira e Weihermann (2009) foi 

utilizado para melhor compreensão do processo de choque cultural do intercambista.  

Para a conceituação de trabalho voluntário utilizou-se o artigo “Turismo e 

Voluntariado” dos autores Makanse e Almeida (2014), além de autores com Barbosa 

e Carvalho (2015) e Costa (2014), para a caracterização do segmento. Esses e 

outros autores fazem parte das referências, além de sites como: Ministério do 

Turismo, Panrotas, BELTA, ABAV, Braztoa e sites comerciais de agências e outras 

organizações.   

Este trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo é 

apresentado um panorama geral de agências de turismo em âmbito nacional, 

estabelecendo conceitos e características. É conceituada a segmentação do 

mercado turístico e são trazidos alguns exemplos. Finaliza-se com a definição de 

agências de intercâmbio e um mapeamento pelas regiões do Brasil, estados do 

Sudeste e cidades do estado do Rio de Janeiro das agências associadas a Brazilian 

Educational & Language Travel Association, BELTA.  

No segundo capítulo busca-se ter um maior entendimento a respeito do 

turismo de intercâmbio. É apresentado o desenvolvimento da atividade, assim como 

o conceito e a importância para o setor turístico. São informadas algumas 

características do perfil do intercambista brasileiro, como: motivação, principais 

países que este público procura e se apresentam algum tipo de choque cultural. O 

capítulo termina com as principais tipologias de intercâmbio que as agências 

comercializam, incluindo o trabalho voluntário.  

O terceiro capítulo intitulado “Trabalho voluntário no exterior” traz as 

definições desta atividade e a caracterização de forma geral, como: os benefícios, 

malefícios, os principais destinos e as motivações escolhidas pelos voluntários. A 

intermediação desta prática também é apresentada e exemplificada. São nomeadas 

e caracterizadas algumas empresas e organizações sem fins lucrativos que 

comercializam esta atividade.  
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O quarto capítulo apresenta resultados e análises das pesquisas realizadas. 

Optou-se por um estudo descritivo com pesquisa quantitativa e qualitativa. Os 

estudos qualitativos permitem verificar a relação da realidade com o objeto de 

estudo (SILVEIRA et al., 2008). Já os estudos quantitativos buscam traduzir 

informações por meio de números. Foram feitas duas pesquisas além do 

levantamento bibliográfico: 

A primeira pesquisa trata-se de um formulário online, feito pela plataforma 

Google Forms, voltado para brasileiros que fizeram trabalho voluntário em outro 

país. O formulário permite identificar o perfil dessas pessoas, a motivação e o tipo de 

organização que mediou o voluntariado. O voluntário também avalia a organização a 

respeito dos aspectos: qualidade no atendimento, entrega de documentos, suporte 

durante a viagem, informações a respeito da viagem, do trabalho e da acomodação, 

auxílio à documentação, preço, pós-venda, agilidade nos processos comerciais, 

opções de pagamento e solução de problemas. O objetivo é analisar o papel da 

agência de intercâmbio do ponto de vista dos próprios voluntários e identificar as 

diferenças entre esta e as outras organizações.  

A segunda pesquisa é uma entrevista estruturada realizada com o gerente da 

agência de intercâmbio Central de Intercâmbio (CI) localizada em Icaraí, cidade de 

Niterói. O motivo da escolha desta agência está relacionado à pesquisa anterior. 

Dos voluntários identificados que viajaram por meio de uma agência de intercâmbio, 

a maioria viajou pela CI. O nome da empresa pode ser citado graças a uma 

autorização que esta forneceu e encontra-se no anexo deste trabalho, página 82. A 

entrevista tem por objetivo verificar o papel da agência de intercâmbio do ponto de 

vista da mesma e investigar se a teoria apresentada nos três primeiros capítulos e a 

opinião dos voluntários correspondem ao que foi informado pela empresa. 

A partir das pesquisas, foi feita uma análise dos dados para concluir os 

resultados.  Observa-se que existe diferença na intermediação do trabalho voluntário 

feito por meio de agências de intercâmbio e de outras organizações. Destaca-se o 

papel da agência de intercâmbio na intermediação e a capacidade dessa de interferir 

positivamente na experiência do voluntário.  
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1 AGÊNCIAS DE TURISMO  

 

Este capítulo aborda diferentes definições de agência de turismo, os 

processos de legalização, cadastro e órgãos responsáveis por essas empresas. São 

apontadas algumas tendências de segmentação, focando as agências de 

intercâmbio, suas características e alguns dados sobre suas localizações no Brasil.  

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO 

 

Para que as agências de turismo alcançassem a capacidade que possuem 

hoje, tais como: realizar diversos serviços e trabalhar com tecnologia e rapidez no 

atendimento, muitos fatores históricos ocorreram. Alguns destes fatores são: 

primeira viagem em grupo, organizada por Thomas Cook no ano de 1841 (DANTAS, 

2008); desenvolvimento de transportes no século XVIII; novas tecnologias e 

surgimento da internet no final da década de 90 (BRAGA, 2007). 

De acordo com o artigo 27 da Lei Geral do Turismo em vigor, nº 11.771/08, 

“Compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade 

econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de 

serviços turísticos ou os fornece diretamente” (BRASIL, LEI GERAL DO TURISMO, 

2008). 

Agências de turismo são empresas que podem intermediar serviços turísticos 

como: venda de passagem aérea, assistência viagem, hospedagem, traslado, 

locação de veículos, obtenção de ingressos, dentre outros (BRASIL, LEI GERAL DO 

TURISMO, 2008). A Lei Geral do Turismo autoriza que a agência receba sua 

remuneração por meio de uma comissão dada pelos fornecedores ou um valor 

agregado ao valor do serviço do cliente.  
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Existem muitas agências de turismo no Brasil e segundo o Cadastro dos 

Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), no estado do Rio de Janeiro são 

cerca de 2.600 agências de turismo cadastradas em 2016 (BRASIL, 2016) 1.  

O Cadastur é o sistema de cadastro das empresas e profissionais que 

integram a cadeia produtiva do turismo, como: agências de turismo, guias de 

turismo, empresas de eventos, acampamentos turísticos, transportadoras turísticas, 

parques temáticos e meios de hospedagem. O cadastramento é obrigatório para 

essas empresas e os objetivos são: promover a organização, formalização e 

legalização dos prestadores de serviços turísticos (CADASTUR, 2015)2. 

Desta forma entende-se que as agências de turismo no Brasil são empresas 

legalizadas e fiscalizadas, pois o Cadastur é administrado pelo Ministério do 

Turismo. 

Segundo Braga (2007), agências de turismo englobam as operadoras 

turísticas (produtoras) e as agências de viagens (distribuidoras). Para Candioto 

(2012, p.9) apesar do Cadastur atribuir apenas uma classificação de agência de 

turismo: 

 [...] é inegável que existem diferenças significativas entre empresas que 
comercializam produtos e serviços turísticos, seja por sua abrangência 
(nacional ou internacional), pelo tipo de produto/serviço que oferecem, ou 
ainda pela demanda que atendem.  

Este trabalho aborda as diferenças existentes no mercado turístico, visto que 

agências de turismo possuem particularidades. Como na prática o próprio mercado 

brasileiro utiliza as denominações “agência de viagem” e “operadora”, o seguinte 

trabalho passará a utilizar essas denominações.  

Seguindo a definição de Braga (2007), as agências de viagens realizam os 

processos de compra de passagem aérea, hospedagem e os outros serviços. Ela 

conecta os produtos/serviços aos consumidores, por isso são chamadas também de 

agências distribuidoras.  

Outra particularidade das agências de viagem para as operadoras é que seus 

interesses são representados, dentre outros órgãos, pela Associação Brasileira de 

                                            

1 Fonte: Disponível em: <http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/index.action#>. Acesso em: 1 
de jun.  2016. 
2 Fonte: Disponível em: <http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/DuvidasFrequentes.mtur>. 
Acesso em: 2 de dez. 2015. 
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Agências de Viagens, conhecida como ABAV. A ABAV promove eventos para 

desenvolver o setor turístico, além de fomentar o desenvolvimento do Turismo. Em 

2015 foi realizada a sua 43ª feira na cidade de São Paulo (ABAV, 2015). Além desta 

associação existe a Federação Internacional das Agências de Viagens, FIAV e a 

Federação Universal de Associação de Agências de Viagens, FUAAV. 

As operadoras turísticas são as principais responsáveis pela montagem de 

pacotes turísticos e desenvolvimento de roteiros. O valor dos produtos comprados 

individualmente costuma ser maior do que o valor do pacote. Um pacote pode conter 

passagem aérea, traslado, city tour, guia de turismo, ingresso para museus, 

hospedagem, alimentação, entre outros (BRAGA, 2007). 

Este pacote representa a conjugação da parte terrestre mais a parte aérea, a 

operadora conjuga serviços de diversas empresas e segmentos, sendo responsável 

pelo planejamento, organização e execução dos serviços relacionados à operação 

(DANTAS, 2008). Vale ressaltar que o pacote pode não conter parte aérea. 

As operadoras funcionam como atacadistas, pois fornecem o pacote completo 

para as agências de viagens, que funcionam como varejistas. Porém, caso algum 

cliente queira uma viagem personalizada, a agência pode montar o pacote de 

acordo com as necessidades e desejos do cliente. É relevante a compreensão do 

que é um pacote, pois o trabalho voluntário, tema deste trabalho, pode ser 

comercializado como um pacote pelas agências.  

Quanto ao órgão de representação das operadoras, a Associação Brasileira 

das Operadoras de Turismo, Braztoa, reúne empresas e as representa em 

interesses comuns. Além de ser responsável pela comunicação das empresas com 

a sociedade, estimular o hábito de viajar e estar associada à Organização Mundial 

do Turismo (OMT) e aplica a sustentabilidade em seus projetos e atividades 

(BRAZTOA, 2015). 

No Brasil, uma das maiores operadoras é a CVC. Ela também é uma agência 

de viagens e está localizada em várias cidades. A CVC trabalha com turismo 

nacional e internacional e se inseriu no mercado de intercâmbio, um dos assuntos 

deste trabalho. Seus pacotes de intercâmbio são realizados em diversos países e 

direcionados para cursos de idiomas (CVC, 2015). 



18 
 

Quando uma agência vende um produto ou serviço turístico ao seu cliente, 

ela deve comprovar seus serviços com a da entrega de uma cópia do contrato e 

voucher. Também é importante entregar um recibo ou nota fiscal constando a 

realização do pagamento do produto ou serviço.  

O contrato deve descrever detalhadamente o que o pacote inclui, deve conter 

a identificação do contratante e contratado, suas devidas obrigações, multas e 

assinaturas. O voucher é um documento que apresenta o nome dos envolvidos: 

cliente, prestador de serviço e agência, junto com as demais informações, como 

data do serviço. Ele serve como comprovação dos serviços. 

Diferente da CVC, empresas como Decolar.com e Submarino Viagens não 

atendem clientes em lojas físicas, além de não comercializarem pacotes de 

intercâmbio. Com o surgimento da comercialização de viagens on-line as pessoas 

se sentem cada vez mais à vontade para planejar suas viagens sem uma agência. 

Elas podem comprar a passagem aérea direto do site, reservar o hotel em 

programas de sites de compra coletiva por um preço mais baixo, além de outros 

serviços. Os viajantes também encontram facilmente dicas de viagens em blogs e 

aplicativos para celular. 

A tecnologia é um fator importante, em especial a internet. Por ser capaz de 

eliminar a intermediação do cliente com a agência, muitos agentes de viagem se 

sentem ameaçados. Contudo, a internet oferece benefícios por ser uma grande fonte 

de informação para os profissionais do setor. Além disso, as melhores ofertas 

podem não estar na internet (CANDIOTO, 2012). 

O importante para qualquer agência, inclusive na era digital, consiste em não 

ignorar fatores externos à empresa. Esses fatores externos fazem parte do 

macroambiente e apesar de incontroláveis, a empresa é capaz de intervir 

positivamente em seus resultados, desde que aprimore suas estratégias. 

Segundo Kotler (2000, p.162): 

Em um cenário global em rápida alteração, a empresa deve monitorar seis 
forças importantes: a demográfica, a econômica, a natural, a tecnológica, a 
político-legal e a sócio cultural. Essas forças serão descritas 
separadamente, embora os profissionais de marketing devam prestar 
atenção a suas ameaças. 
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Conforme apresentado na página 18, uma agência é influenciada por fatores 

externos, como problemas de clima, epidemias e guerras. É fundamental que a 

equipe se mantenha atualizada para não cometer erros imperdoáveis do ponto de 

vista do cliente, como vender pacotes para um local com a praia poluída ou em 

período de furacões, visto que os turistas, em especial os de intercâmbio, viajam o 

mundo inteiro.  

Candioto (2012) afirma que as agências devem investir na equipe e em si 

próprias. 

De acordo com Certo et al. (2005, p.11), 

[...] estratégia é definida como um curso de ação para garantir que a 
organização alcance seus objetivos. Formular estratégias é, portanto, 
projetar e selecionar ações que levem à realização dos objetivos 
organizacionais.  

O mercado está altamente competitivo, por isso as estratégias são 

fundamentais. Algumas estratégias são comuns na maioria das agências, como a 

pesquisa de demanda, capaz de analisar quais os interesses dos consumidores e o 

benchmarking, processo de comparação de desempenho com outras empresas. 

O aperfeiçoamento do profissional também é uma estratégia primordial e 

destaca-se que uma das formas de aperfeiçoamento é o famtour para agentes de 

viagens, que segundo o Ministério do Turismo (2010): 

Essa forma de promoção tem como objetivo familiarizar e encantar o agente 
de comercialização do produto turístico. Consiste em convidar agentes de 
viagem para visitar o destino, para que conheçam o local e possam oferecer 
o destino ao cliente com maior conhecimento e propriedade.  

O famtour traz a possibilidade de qualificar o profissional. Segundo Oliveira 

(2015) estes profissionais devem ser extremamente qualificados e educados, além 

de informados quanto a tecnologias e tendências mercadológicas. Os objetivos 

destas atitudes são: captar e manter clientes, permanecer no mercado, agir de forma 

sustentável e garantir a qualidade no atendimento. 

Os funcionários de uma agência podem ter diversas formações como: 

turismo, administração e marketing, assim como podem não ter ensino superior. A 

formação acadêmica tem a capacidade de auxiliar, porém são as características e 

habilidades do profissional que fazem a diferença. Mas destaca-se que este 

mercado pode oferecer diversas oportunidades para bacharéis em turismo.  
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Estes profissionais precisam ter um bom relacionamento com os prestadores 

de serviços.  Dantas (2008) destaca que o agente de viagens indica o prestador de 

serviços para o cliente em troca de comissão, sendo assim, o prestador de serviços 

não precisa necessariamente ter lojas, já que a própria agência faz a divulgação.  

Os guias de turismo são exemplos de prestadores de serviços. Segundo a Lei 

número 8.623 o guia acompanha, orienta e transmite informações, além de ter 

acesso gratuito à atrativos, como museus e bibliotecas (BRASIL, 1993).  

Um dos principais papéis da agência é facilitar a viagem ou compra de 

qualquer serviço do cliente. Os funcionários devem realizar os serviços e poupar os 

clientes de qualquer trabalho ou transtorno. Quando problemas relacionados à 

viagem acontecem, o cliente costuma entrar em contato primeiro com a agência, não 

com o prestador de serviço. 

O agente de viagens é um realizador de sonhos para muitas pessoas: é ele 

que indica as melhores opções de serviços, traça o perfil do cliente para indicar o 

destino turístico ideal, faz todas as intermediações necessárias e resolve os 

problemas antes, durante e depois da viagem (BRASIL, 2015b). 

Segundo o Ministério do Turismo, existem mais de 18.000 agências de 

viagens no Brasil. Graças às agências, cerca de 55 mil pessoas estão empregadas 

neste setor e mais de 35 bilhões de reais são movimentados (BRASIL, 2015a). 

Estas agências se diferenciam em diversos aspectos e algumas trabalham 

com determinado segmento turístico. A seguir apresentam-se características de 

segmentação turística para melhor compreensão do trabalho.  

 

1.2 SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 

A segmentação do mercado turístico constitui-se na identificação de pessoas 

com afinidades e desejos semelhantes determinadas a consumir o mesmo produto. 

As empresas turísticas fazem esse tipo de identificação para conhecer melhor seus 

clientes e oferecer melhor seus produtos e serviços (NETTO; ANSARAH, 2010). 

Segundo o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010c, p.65), 
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[...] a segmentação é entendida como uma forma de organizar o turismo 
para fins de planejamento, gestão e mercado. Os segmentos turísticos 
podem ser estabelecidos a partir dos elementos de identidade da oferta e 
também das características e variáveis da demanda. 

O Ministério do Turismo definiu em 2006 os segmentos prioritários para 

desenvolvimento no Brasil. São eles: Turismo cultural, rural, de pesca, aventura, sol 

e praia, saúde, esportes, estudos e intercâmbio, náutico, ecoturismo, negócios e 

eventos (BRASIL, 2010a). Como o turismo de intercâmbio é um segmento relevante 

e está relacionado a este trabalho, ele será estudado mais adiante. Porém, entende-

se que para melhor compreensão de determinado segmento é preciso esclarecer a 

relevância da segmentação.  

A segmentação é importante para os destinos receptivos, visto que é quase 

impossível um destino abarcar todo um público interessado em consumir seus bens 

e produtos. Logo, a segmentação é necessária para captar o público desejado. Esse 

público representa uma demanda diversificada que exige da oferta uma adaptação. 

Caso o destino não se adapte à demanda, ele falha. Quanto mais experiências os 

consumidores obtêm, mais exigentes se tornam, desejando que suas vontades 

específicas sejam atendidas (NETTO; ANSARAH, 2009). 

O mesmo que acontece com os destinos acontece com as empresas, pois o 

empresário precisa se preocupar com as necessidades e desejos dos clientes. A 

partir da postura dos consumidores, as empresas podem buscar algo mais 

específico e personalizado. Existem diversos fatores que levam à especialização, 

alguns deles são: concorrência cada dia maior e mais complexa, alcançar o 

consumidor por meio de um marketing diferenciado, mudança fácil do 

comportamento do turista e necessidade de ser diferente (NETTO; ANSARAH, 

2009).   

O leque de opções de segmentação de mercado é grande, alguns exemplos 

de segmentos em turismo são: idade, desde turismo infantil até o turismo para 

pessoas idosas; econômica, desde turismo social até turismo de luxo; meios de 

transporte, como caminhada, cicloturismo e náutico; tipo de grupo, single, família, 

casais e grupo; sentido do fluxo, emissivo ou receptivo; entre outros (NETTO; 

ANSARAH, 2009). 
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Existem segmentos que podem ser prejudiciais (nocivos) ao destino e outros 

que podem trazer benefícios (proveitos). Um exemplo de segmento que pode causar 

problemas aos destinos turísticos é o turismo de massa.  

O turismo de massa é realizado por pessoas interessadas nos atrativos e 

manifestações culturais de um destino turístico. O público tem interesse no que há 

de mais simples e planejado no destino. Esse tipo de turismo é caracterizado como 

um turismo que esgota os recursos do local (URRY, 1996). Além disso, não têm 

relação com o turismo de intercâmbio.  

Já segmentos como turismo social, turismo cultural e ecoturismo, quando 

explorados de maneira correta, podem causar impactos positivos para o turista, para 

a comunidade local e para o destino.  

O turismo social tem como propósito a inclusão das classes com menor poder 

monetário e a ascensão sociocultural dos indivíduos (ALMEIDA, 2001). O turismo 

social é promovido principalmente pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) no Brasil.   

Já os turistas culturais têm a motivação da viagem relacionada à cultura. 

Turismo cultural abrange o turismo associado a elementos do patrimônio histórico e 

cultural e eventos culturais, de forma que os bens materiais e imateriais da cultura 

sejam valorizados (BRASIL, 2010a). Segundo o Ministério do Turismo (2010a, p.16), 

“Considera-se patrimônio histórico e cultural os bens de natureza material e imaterial 

que expressam ou revelam a memória e a identidade das populações e 

comunidades”.  

O ecoturismo utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, 

incentiva sua conservação, promove o bem-estar das populações e acontece em 

áreas naturais (BRASIL, 2010d). De acordo com o IPHAN (2016) as áreas de 

patrimônio natural: “são sítios com áreas de excepcional diversidade biológica e da 

paisagem. Neles, a proteção ao ambiente, ao patrimônio arqueológico, o respeito à 

diversidade cultural e às populações tradicionais são objeto de atenção especial ”. 

É relevante esclarecer que até o turismo de massa pode se tornar 

responsável. Turismo responsável não é um segmento e sim uma forma de realizar 

o turismo. Ele existe a partir do engajamento de todos os envolvidos no processo e 

na postura em prol do outro (SOUZA; DUARTE, 2015).  
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A partir da existência destes e outros segmentos, as agências de viagens 

podem se dedicar a determinado segmento. Como existem diversas opções de 

segmento, selecionar um deles torna-se uma estratégia de sobrevivência da 

empresa no mercado que se encontra altamente competitivo. Além disso, os nichos 

de mercado são atendidos de melhor maneira pelas agências que optam por este 

tipo de especialização (ASTORINO, 2007).  

Como foi dito, este trabalho tem como princípio esclarecer qual o papel da 

agência de intercâmbio no trabalho voluntário. Para que isso seja possível, 

apresenta-se a seguir a caracterização das agências especializadas no segmento de 

intercâmbio. 

 

1.3 AGÊNCIAS DE INTERCÂMBIO 

 

O turismo de intercâmbio e estudos é responsável por proporcionar uma 

vivência diferenciada, seja pessoal ou profissional em alguém. O objetivo é 

desenvolver uma qualificação que amplie o conhecimento de quem pratica a 

atividade do intercâmbio (SEBRAE, 2014).  

Segundo Mota (2009, p.392),  

O turismo de intercâmbio (cultural ou de estudos) é um segmento muito 
antigo e de amplo espectro, pois pode envolver várias modalidades 
turísticas. Por ser encontrado em praticamente todos os países do mundo, 
uma vez que seu maior fator motivador é a diversidade cultural, matéria-
prima do turismo. 

A agência de intercâmbio tem o papel de vender produtos e serviços 

vinculados à educação e à formação educacional e orientar os praticantes do 

intercâmbio, conhecidos como intercambistas. Viagens de intercâmbio são mais 

complexas, por essa razão a agência se especializa nesta área (TAVARES, 2007). 

Os intercambistas buscam um intercâmbio de qualidade e em função disso 

costumam procurar agências de intercâmbio para intermediar a viagem. São as 

agências que apresentam os programas de intercâmbio, os tipos de escolas, 

trabalhos e os direcionam. 
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As agências também podem ser responsáveis pela documentação dos 

clientes. Caso precise de visto é preciso informar o tipo de visto necessário para o 

programa escolhido. Além de ser a própria agência que envia ao consulado ou 

despachante as confirmações de reservas, passagem aérea, dentre outros 

(TAVARES, 2007). Alguns dos países que recebem intercambistas exigem vistos 

diferenciados dos demais turistas, no caso dos Estados Unidos existem vistos para 

turismo, estudos, au pair, entre outros (EMBAIXADA, 2016a). Já na África do Sul, o 

visto é apenas para os que ficam mais de 90 dias no país (EMBAIXADA, 2016b). 

Diferente do visto, a África do Sul exige vacinação para qualquer turista. Para 

entrar em países que exigem vacinação é preciso possuir o Certificado Internacional 

de Vacinação e Profilaxia, CIVP (EMBAIXADA, 2016b). A agência de intercâmbio 

deve informar ao cliente se é necessário apresentar o CIVP para entrar no país em 

que fará intercâmbio. 

Além disso, a agência também é responsável pela intermediação entre o 

intercambista e o local em que o intercâmbio será realizado. Caso algum problema 

aconteça com a escola, instituição ou trabalho, a agência será a responsável pela 

comunicação e algumas vezes pela solução do problema. O mesmo pode acontecer 

com a acomodação.   

Cabe ressaltar que existem associações que trabalham com o turismo de 

intercâmbio. A Brazilian Educational & Language Travel Association, BELTA, é uma 

associação fundada em 1992, conhecida no Brasil e no exterior. Ela reúne as 

principais instituições brasileiras que trabalham nas áreas de cursos, estágios e 

intercâmbios (BELTA, 2015c).  

São mais de 70 agências de intercâmbio associadas no início de 2016 e 

contando com as franquias são 417 em todo o Brasil. Na Figura 1, página 25, é 

apresentada a distribuição das agências associadas pelas regiões do Brasil. 
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Figura 1 - Gráfico de porcentagem de agências de intercâmbio associadas à BELTA nas regiões do 

Brasil 

 

Fonte3: Elaboração própria, 2016. 

Nota-se que 60,67% das agências de intercâmbio estão localizadas na região 

Sudeste, concentrando no total 253 agências. Já a região Norte possui uma 

quantidade pequena de agências de intercâmbio, são 10 agências, 2,39% das 

agências do país (Figura 1).  

Figura 2 - Gráfico de porcentagem de agências de intercâmbio associadas à BELTA na região 
Sudeste 

 

Fonte4: Elaboração própria, 2016. 

 

                                            

3 Dados obtidos por meio de e-mail enviado pela BELTA dia 8 de jan. 2016. 
4 Dados obtidos por meio de e-mail enviado pela BELTA dia 8 de jan. 2016. 



26 
 

Na Figura 2, as porcentagens são referentes às agências associadas à 

BELTA em toda a região Sudeste. Existem 253 agências de intercâmbio associadas 

no Sudeste, 65% concentram-se no estado de São Paulo, totalizando 165 agências, 

seguido por Minas Gerais com 42 agências, Rio de Janeiro com 37 e Espírito Santo 

com nove.  

Quanto às cidades do estado do Rio de Janeiro: 

Figura 3 - Gráfico de porcentagem de agências de intercâmbio associadas à BELTA por cidades do 
estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte5: Elaboração própria, 2016. 

 

A Figura 3 refere-se à porcentagem de agências de intercâmbio associadas 

por cidades do estado do Rio de Janeiro, são 37 agências conforme apresentado na 

Figura 2. Na capital do estado existem 26 agências associadas, em Niterói existem 

seis, Macaé e Petrópolis, duas e Volta Redonda apenas uma.  

As 37 agências de intercâmbio associadas à BELTA estão presentes em 

apenas cinco cidades do estado do Rio de Janeiro conforme apresentado na Figura 

3. São 15 empresas no total localizadas no estado. Elas contam com franquias para 

formar o total de 37 agências. As empresas são: AFS, Bex, Canadá Intercâmbio, CI, 

Cp4, EF, Experimento, ICCE, IE, International Schools, Master Intercâmbio, S7 

Study, Student Travel Bureau (STB), Travelmate e World Study. Na cidade do Rio de 

                                            

5 Dados obtidos por meio de e-mail enviado pela BELTA dia 8 de jan. 2016. 
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Janeiro, cidade com mais agências do estado, algumas empresas possuem mais de 

uma franquia. As empresas presentes na cidade apresentam-se abaixo na Tabela 1: 

Tabela 1 - Relação agências de intercâmbio com o município do Rio de Janeiro 

Empresas Quantidade de Empresas 

AFS 1 

Canadá Intercâmbio 1 

CI 4 

CP4 1 

EF 2 

Experimento 1 

ICCE 1 

IE 4 

International Schools 3 

Master Intercâmbio 1 

S7 Study 1 

STB 4 

World Study 2 

Total 26 

Fonte6: Elaboração própria, 2016. 

Observa-se na Tabela 1 que a CI, IE e a STB possuem quatro lojas 

distribuídas pela cidade, uma quantidade grande comparada às cidades de Niterói, 

Volta Redonda, Petrópolis e Macaé, conforme apresentado na Figura 3.  

  Com relação a Tabela 2, página 28, percebe-se que não existem filiais das 

mesmas empresas na cidade de Niterói, mas esta cidade concentra o segundo 

maior número de agências associadas à BELTA do estado.  

 

 

 

 

 

 

                                            

6 Dados obtidos por meio de e-mail enviado pela BELTA dia 8 de jan. 2016. 
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Tabela 2 - Relação agências de intercâmbio com o município de Niterói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte7: Elaboração própria, 2016. 

 

Todas essas agências apresentadas na Tabela 2 ficam localizadas no bairro 

Icaraí, área nobre da cidade de Niterói. Nas cidades de Petrópolis e Macaé, as 

agências presentes são: IE e World Study. Em Volta Redonda a única agência 

associada da cidade é a CI.  

Apesar de todas essas empresas serem agências de intercâmbio, elas podem 

oferecer diferentes produtos. O segmento de intercâmbio é complexo, diferenciado e 

pode se aplicar de várias maneiras. Faz-se necessário melhor compreensão do 

tema intercâmbio que será apresentado no próximo capítulo.  

 

                                            

7 Dados obtidos por meio de e-mail enviado pela BELTA dia 8 de jan. 2016. 

Empresas Quantidade de Empresas 

Bex 1 

CI 1 

IE 1 

STB 1 

Travelmate 1 

World Study 1 

Total 6 
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2 TURISMO DE INTERCÂMBIO E SUAS PARTICULARIDADES 

  

 O presente capítulo trata da caracterização do segmento intercâmbio, 

contém uma breve contextualização da atividade com o Grand Tour e é apresentado 

como o intercâmbio cresceu nos últimos anos. No segundo subcapítulo o perfil dos 

intercambistas brasileiros é descrito. Por último, as práticas de intercâmbio mais 

comercializadas pelas agências são apresentadas. 

 

2.1 INTERCÂMBIO: DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO 

 

A prática do intercâmbio é antiga e de relevante agregação cultural, porém 

era restrita a pessoas com alto poder aquisitivo. Com o tempo esta prática se 

desenvolveu e se expandiu, tornando-se cada vez mais interessante e mais 

procurada. Pode-se compreender melhor esta prática por meio de alguns dados 

históricos, conforme apresentado a seguir.  

O Grand Tour foi uma atividade iniciada na Inglaterra e realizada por jovens 

estudantes, diplomatas e pessoas com alto poder aquisitivo em meados do século 

XVIII, constituindo-se na utilização do tempo livre para realizar viagens pela Europa, 

visitando principalmente as cidades Paris, Florença, Roma e Veneza. O tempo de 

duração do Grand Tour costumava durar três anos e foi a partir desta atividade que 

surgiu o conceito de turismo (CUNHA,1997).  

Essas viagens tinham a educação como propósito, os jovens aprendiam 

idiomas, estudavam outras sociedades, compreendiam o governo de outros povos e 

adquiriam cultura por meio de visitas à museus e locais históricos. Com o passar do 

tempo cada vez mais pessoas, inclusive as que não possuíam alto poder aquisitivo e 

de outros continentes, puderam ter acesso a esta prática (ANDRADE,1999).  

O Grand Tour é um marco importante na história do turismo. Com o avanço 

da tecnologia e globalização, os meios de transporte, comunicação e hospedagem 

avançaram, o que facilitou as viagens e atraiu cada vez mais pessoas. Como era 
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uma atividade que visava o aumento do conhecimento das pessoas e proporcionava 

novas experiências, o Grand Tour pode ser considerado um intercâmbio de estudos. 

O intercâmbio possui a principal característica do Grand Tour, se deslocar 

para outro país em busca de conhecimento. O intercâmbio constitui-se em 

experiência turística, cultural e educacional (TOMAZZONI; OLIVEIRA, 2013). Ele 

proporciona benefícios, como: desenvolvimento pessoal (amadurecimento, 

liberdade, autonomia, autoconhecimento), reconhecimento de diferenças culturais e 

desenvolvimento de perspectiva global mais ampla (TAVARES, 2007). Trata-se de 

um segmento turístico em que uma pessoa, normalmente sozinha, viaja para outro 

país em busca de novas experiências e não apenas visitar atrativos turísticos. 

O Ministério do Turismo (2010b, p.15) define a atividade de Turismo de 

Estudos e Intercâmbio da seguinte maneira: “ [...] constitui-se da movimentação 

turística gerada por atividades e programas de aprendizagem e vivências para fins 

de qualificação, ampliação de conhecimento e de desenvolvimento pessoal e 

profissional ”. Ao contrário do turismo de massa, as pessoas que fazem intercâmbio 

costumam ter contato com a comunidade local e proporcionar benefícios 

semelhantes aos moradores.  

O perfil da demanda que realiza o intercâmbio costuma ser de jovens, mas o 

intercâmbio não é uma prática restrita para uma determinada faixa etária, visto que o 

objetivo geral desta atividade turística e educacional é agregar conhecimento 

(GIARETTA, 2003). Por ter conquistado tantas pessoas, medidas foram tomadas 

para facilitar a prática dessa atividade.  

Uma medida que pode facilitar a realização do intercâmbio é a distribuição de 

bolsas de estudo. O governo distribui determinado número de bolsas de estudo no 

exterior para universitários de diversos cursos e de diversas universidades, assim 

como o Banco Santander. A procura por esses programas é grande, já que muitos 

estudantes não teriam condições de fazer intercâmbio sem auxílio financeiro.  

As agências de intercâmbio também criam possibilidades de mais pessoas 

viajarem, fazendo parcelamentos dos valores de seus produtos e serviços e 

oferecendo opções de pagamento diferenciadas. Além disso, podem dar descontos, 

fazer compra de passagem aérea por programa de milhas e não oferecer traslado, 

city tour e outros serviços para baratear o pacote.  
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Como exemplo de que mais pessoas estão fazendo intercâmbio, a BELTA 

declarou no ano de 2015, que apesar da alta do dólar e da economia instável, a 

procura por cursos de idiomas com foco em áreas específicas, passou de 21% para 

40% em relação ao ano de 2014 (PANROTAS, 2015). No mesmo ano, a BELTA 

lançou uma notícia revelando que o intercâmbio cresceu 15% entre os anos de 2013 

e 2014. Em 2014, o setor movimentou cerca de US$ 1,4 bilhão em negócios 

(BELTA, 2015b). O intercâmbio é uma prática que pode movimentar a economia do 

país receptivo, inclusive no período de baixa temporada. 

Um dos motivos para essa movimentação na economia deve-se ao fato do 

turista de intercâmbio passar mais tempo no destino escolhido que o turista de lazer. 

Isso acontece porque os programas de intercâmbio duram pelo menos uma semana. 

A partir das opções disponíveis, o intercambista pode escolher o tempo de 

permanência, destino, data da viagem e tipo de acomodação. Esses fatores podem 

se inter-relacionar, um exemplo é reduzir o tempo de intercâmbio para gastar menos 

com mensalidade da escola, alimentação e hospedagem.  

Ao contrário dos turistas de lazer, que costumam escolher primeiro o local da 

viagem, o intercambista normalmente se interessa pelo objetivo de sua viagem 

(TAVARES, 2007). Os objetivos variam, pois diversas pessoas podem fazer 

intercâmbio e existem muitas modalidades desta atividade.  

Na seção a seguir, são apresentadas as características dos turistas de 

intercâmbio. 

 

2.2 INTERCAMBISTA BRASILEIRO 

 

O intercambista é um turista com características próprias e diferenciadas. A 

OMT classifica turismo como o movimento de pessoas a um lugar por um período 

inferior a um ano (BRASIL, 2010b). Mas intercâmbios relacionados ao ensino podem 

ultrapassar esse período.  

Percebe-se que existe uma contradição referente ao conceito de turismo e a 

prática do turismo de intercâmbio. Como o objetivo deste trabalho não é identificar 
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diferenças conceituais, entende-se o conceito da OMT, porém, entende-se também 

toda discussão acadêmica referente ao turismo de intercâmbio.    

Conforme apresentado na seção anterior, o turista de intercâmbio costuma 

permanecer mais tempo que o turista de lazer e negócios. Com maior tempo de 

permanência no local é possível que o consumo do intercambista seja maior. Além 

disso, ele não frequenta apenas locais turísticos. É comum o intercambista se 

deslocar para locais próximos de onde está hospedado, por mais que não seja um 

destino turístico (BRASIL, Ministério do Turismo, 2010b). 

Para Tomazzoni e Oliveira (2013, p.392), “O turista de intercâmbio, ou 

intercambista, faz parte de demanda turística, que reúne pessoas com necessidades 

e desejos de consumir serviços e produtos e de vivenciar experiências em destinos 

turísticos ”. Estas experiências envolvem as sensações e sentidos das pessoas. 

Segundo o Ministério do Turismo (2010b), o perfil e a idade dos 

intercambistas possuem variações. Essa atividade pode ser praticada por diversas 

pessoas, como estudantes, professores, pesquisadores e aposentados. Adquirir 

experiência internacional está nos planos de muita gente (BRASIL, 2010b).  

Uma pesquisa realizada pela BELTA no ano de 2015, revela que a maioria 

dos intercambistas tem entre 18 e 30 anos. Além da melhoria curricular, o 

intercambista aprende uma nova língua, uma nova cultura e aprende a solucionar 

problemas em outro país, por isso o intercâmbio deve ser visto como um 

investimento com alto retorno (BELTA, 2015a).  

Como os intercambistas podem ter experiências em diversos países, a 

BELTA selecionou os locais mais procurados por este público, são eles: Canadá, 

Estados Unidos e Reino Unido. Países como Irlanda, Austrália, Espanha e Nova 

Zelândia também são muito procurados. A maioria das pessoas se interessa por 

programas estudantis de língua de inglesa, seguido da língua espanhola (BELTA, 

2015a). 

O país é apenas um fator de decisão na escolha do intercâmbio, pois os 

intercambistas apresentam diferentes propósitos que os motivam a realizar esta 

atividade. O Ministério do Turismo aponta como motivações: explorar outros países, 

descanso e diversão, visita a parentes e amigos, estudar fora, voluntariado e curso 
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de línguas (BRASIL, 2010b). O intercambista também pode ter mais de um motivo 

para fazer o intercâmbio.    

Diversas análises precisam ser feitas pelo futuro intercambista antes da 

viagem, como uma análise dos gastos, o período ideal e o programa de intercâmbio. 

O destino é um fator importante, afinal, as pessoas estão acostumadas a uma 

temperatura, um tipo de alimentação e valores que variam de um lugar para outro. 

Até as leis mudam de um país para outro, por isso o ideal é analisar em livros, 

eventos (feiras de intercâmbio e palestras), internet e perguntar a opinião de 

pessoas que conhecem o destino desejado. 

Quando os turistas de intercâmbio iniciam a atividade sofrem um choque 

cultural, que é a principal fase do processo de ajustamento no exterior (SILVEIRA; 

WEIHERMANN, 2009, p.88): 

O choque cultural acontece devido a uma série de indicadores, entre eles o 
auditivo, o visual e o olfativo, que inicialmente confundem o indivíduo 
(HERNANDES; MACHADO, 2003). Este choque cultural tende a ser maior 
quanto maior for a distância cultural entre o país do expatriado e o país de 
expatriação (BLACK; MENDENHALL; ODDOU, 1991). 

O turismo de intercâmbio vai além de uma viagem comum, afinal, o 

intercambista tem e proporciona um choque cultural nos moradores por ter maior 

envolvimento com a cultura do país visitado. Quando o intercambista aprende a 

gerenciar conflitos, ele passa a enxergar outros pontos de vista, criando 

aproximação e respeito entre os indivíduos (SILVEIRA; WEIHERMANN, 2009). 

Este segmento é amplo, possui uma demanda variada e diversos programa. 

Os principais programas de intercâmbio que as agências comercializam serão 

apresentados a seguir.  

 

2.3 PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO 

 

Uma pessoa que viaja para um país em busca de novas sensações, 

experiências satisfatórias e ampliação do conhecimento, pode fazer isso de diversas 

formas. Uma delas constitui-se em escolher um tipo de intercâmbio que se 

identifique com sua personalidade. Existem diversos tipos de intercâmbio que 
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possuem características próprias, como: tempo de duração, acomodação, idade 

mínima ou máxima e custo. 

Cabe ao intercambista decidir qual o programa mais apropriado e que 

combine melhor com seu perfil, orçamento, disponibilidade e objetivos. O 

intercambista não precisa necessariamente fazer apenas um programa na mesma 

viagem, pois é possível combinar as atividades de intercâmbio. A agência CI é uma 

agência que faz este tipo de combinação. Uma possibilidade é unir um curso de 

inglês a aulas de surfe na Austrália ou um curso de francês combinado com 

gastronomia na França.  

 Quem deseja realizar um intercâmbio precisa verificar quais são os 

programas de intercâmbio disponíveis e quais são os requisitos para praticá-lo. Os 

principais programas disponíveis em agências de intercâmbio no Brasil são: curso 

de idiomas, high school, au pair, programa de estágio, work and study e voluntário. 

As características destes programas são distintas, conforme apresentadas a seguir: 

Os cursos de idiomas são voltados para o estudo de línguas em diversos 

níveis de conhecimento, idade, condições econômicas e disponibilidade de tempo. 

Pode durar de uma semana a um ano e variar na carga horária. Os cursos de 

idiomas também apresentam segmentos, podem ser voltados para negócios, 

executivos, estar associado à prática de algum esporte ou interesse específico 

(VICTER, 2009). 

O programa de High School é voltado para adolescentes de 15 a 18 anos. 

Trata-se de fazer o ensino médio em outro país. Não são todas as instituições que 

aceitam estrangeiros e é necessário ter convalidação da Secretaria da Educação ou 

delegacia de ensino da cidade (TAVARES, 2007).  

O Au pair é um programa para jovens, normalmente mulheres, de 18 a 26 

anos cuidarem de crianças fora do país. Para realizar este intercâmbio é preciso ter 

carteira de motorista, ensino médio completo, experiência com crianças e ter um 

nível intermediário do idioma (TAVARES, 2007). O intercambista trabalha em troca 

de acomodação em casa de família, podendo receber bolsa de estudos, ajuda de 

custo ou salário (VICTER, 2009). 

Os programas de estágio podem ser remunerados ou não, são voltados para 

estudantes universitários ou profissionais que estão iniciando a carreira. O estagiário 
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pratica o idioma e ganha experiência ao vivenciar uma situação autêntica de 

trabalho em sua área, além de poder combinar o estágio com um curso de idiomas. 

A duração é de três a 18 meses (TAVARES, 2007). 

Work and Study é um programa que conjuga trabalho com curso de idiomas. 

O trabalho auxilia o intercambista nas despesas e experiência profissional (VICTER, 

2009).  O intercâmbio de trabalho também pode ser feito sem o curso de idiomas. O 

trabalho de férias é voltado para jovens acima de 18 anos, que possuem noção do 

idioma (TAVARES, 2007). 

Trabalho voluntário é um programa diversificado em que o turista pode optar 

em trabalhar com crianças, adolescentes, idosos, animais, portadores de deficiência, 

órfãos, entre outros (COSTA, 2014).  Segundo a agência Experimento8 (2015), os 

pré-requisitos para realizar este tipo de trabalho são: ter mais de 18 anos, ter 

conhecimento intermediário do idioma do país escolhido e ter desejo de trabalhar 

seriamente no projeto escolhido. Os programas têm duração mínima de duas 

semanas.  

Mota (2009) afirma que intercâmbios podem ser atividades de grande 

aprendizado pessoal e profissional, capazes de agregar valor teórico-prático e 

contribuir para uma nova conduta do saber-fazer do turismo. Por isso, torna-se um 

segmento turístico de alto valor educacional. Esta atividade é capaz de fomentar a 

criatividade, além de apurar o senso crítico, oportunizando reflexões sobre a 

realidade mundial (JORDÃO et al., 2014). 

Conforme apresentado neste capítulo, o trabalho voluntário é um dos 

programas comercializados por agências de intercâmbio. Por ser o tema deste 

trabalho, o próximo capítulo apresentará mais informações sobre essa atividade.  

 

 

 

 

 

                                            

8 Fonte: Disponível em <http://www.experimento.org.br/trabalho/trabalho-voluntario/>. Acesso em: 5 
de dez. 2016. 
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3 TRABALHO VOLUNTÁRIO NO EXTERIOR 

 

O trabalho voluntário no exterior não é uma atividade recente, entretanto 

ainda existem poucos estudos e poucas pesquisas sobre o assunto no Brasil. Neste 

capítulo são apresentadas definições, características e as intermediações desta 

prática.  

 

3.1 VOLUNTURISMO: DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

 

No Brasil o serviço voluntário é organizado e regulamentado por lei. Apresenta-

se a seguinte definição de acordo com o Artigo 1 da Lei nº 9.608/98,  

Considera-se serviço voluntário a atividade não remunerada, prestada por 
pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição 
privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive 
mutualidade (BRASIL, 1998). 

 A pessoa que realiza um trabalho voluntário doa seu tempo livre por vontade 

própria visando o benefício de terceiros. Essas pessoas são chamadas de 

voluntárias, não recebem remuneração e são movidas pela vontade de ajudar o 

próximo (MAKANSE; ALMEIDA, 2014).  

 Segundo Sin (2009) não há apenas uma motivação para realizar um trabalho 

voluntário. Além de “querer contribuir”, o voluntário pode ser motivado pela vontade 

de viajar, por ter interesse em saber se é capaz de realizar um trabalho voluntário ou 

por ser conveniente, visto que os gastos são menores que uma viagem de lazer.  

 Os voluntários podem realizar a atividade do trabalho voluntário tanto em 

localidades próximas de suas residências quanto em locais distantes, como outros 

países.  O trabalho voluntário combinado a prática do turismo resulta em um 

segmento chamado turismo voluntário. Mendes e Sonaglio (2013) afirmam que 

turismo voluntário é “o ato de viajar para um destino com o objetivo principal de 

desenvolver serviços voluntários no âmbito social e/ou ambiental, sejam estas 

viagens motivadas por altruísmo ou por interesses pessoais [...] ”.  
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Segundo com Costa (2014), apesar do voluntariado acontecer desde o século 

XII, o turismo voluntário, também chamado de volunturismo, é um novo segmento de 

turismo que pode ser uma ramificação do turismo de experiências ou do turismo 

alternativo.   

 O turismo de experiências é voltado para os turistas que desejam vivenciar 

algo novo e diferente e não querem apenas contemplar paisagens (SOARES, 2009). 

Já o turismo alternativo busca locais menos explorados e acomodações mais 

simples, fugindo dos roteiros tradicionais (COSTA, 2014).  

Segundo o Sebrae (2016), turismo voluntário pode ser chamado de turismo 

solidário e turismo de causas sociais e trata-se de um segmento derivado do turismo 

social, voltado para a integração interpessoal, enriquecimento cultural, educacional e 

histórico.  

Conforme apresentado anteriormente, o turismo voluntário está ligado a 

outros tipos de turismo. Para melhor compreensão a autora Campaniço (2010) utiliza 

uma adaptação de Callanan e Thomas (2005) para representar os segmentos 

ligados ao turismo voluntário. 

Figura 4 – Tipos de turismo e turismo voluntário 

 

Fonte: (CAMPANIÇO, 2010) 
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Para Butcher (2005), turismo moral envolve o desejo de preservar os destinos 

turísticos em nome da diversidade cultural e conservação ambiental. Conforme 

apresentado na Figura 4, o turismo voluntário está relacionado com atividades de 

lazer, segmentos e características de turismo. 

Campaniço (2010) declara que turismo voluntário pode ser considerado uma 

forma de lazer associado à missão social, que permite aos turistas obter 

desenvolvimento pessoal e autodescoberta: 

O Turismo de Voluntariado procura ser uma alternativa sustentável de 
turismo, que permite o desenvolvimento de uma comunidade, pesquisas 
científicas ou recuperação ecológica, aproveitando os turistas que se 
voluntariam para financiar e trabalhar em projetos sociais ou ambientais, em 
todo o Mundo. Este tipo de turismo procura, não só, contribuir positivamente 
e diretamente para os meios sociais, ambientais e/ou econômicos das 
comunidades em que ocorre mas, também, proporcionar ao turista 
voluntário a vivência de uma experiência turística que contribua para o seu 
desenvolvimento pessoal (CAMPANIÇO, 2010, p. 3). 

Apesar do deslocamento de pessoas para diferentes destinos em busca de 

ajudar o próximo não ser uma atividade recente, somente a partir da década de 90 

as agências aderiram ao trabalho voluntário como produto (MAKANSE; ALMEIDA, 

2014). 

Alguns exemplos de agências que aderiram ao trabalho voluntário como 

produto são: CI, IE, World Study e STB. Essas agências promovem diversos tipos de 

intercâmbio, mas o trabalho voluntário no exterior costuma ser mais barato que os 

outros tipos. Segundo Eduardo Frigo9 (2015), gerente de produtos da CI, este tipo de 

intercâmbio pode custar até 30% menos que viagens convencionais.  

Essas agências podem oferecer opções de trabalho voluntário no exterior em 

diferentes países e projetos, além de serviços complementares (assistência viagem 

e transporte). Segundo o site da agência CI10: 

O voluntário ganha a experiência de atuar em prol de uma causa especial e 
volta com uma das vivências mais emocionais da sua vida! E se quiser 
aproveitar ainda mais a viagem, é possível fazer um curso de idioma 
combinado com o programa (CI, acesso dia 30 de março de 2016). 

                                            

9 Disponível em: <http://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,intercambios-combinam-turismo-e-
voluntariado,10000003556>. Acesso em: 6 de abr. 2016. 
10 Disponível em: <http://www.ci.com.br/trabalhar-no-exterior/trabalho-voluntario>. Acesso em: 30 de 
mar. 2016. 

http://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,intercambios-combinam-turismo-e-voluntariado,10000003556
http://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,intercambios-combinam-turismo-e-voluntariado,10000003556
http://www.ci.com.br/trabalhar-no-exterior/trabalho-voluntario
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 O voluntário que faz este tipo de viagem não tem interesse em recompensas 

financeiras, mas tem interesse em obter uma experiência significativa e fazer a 

diferença em outras localidades.  

O público-alvo do volunturismo é muito específico, afinal a maior parte deste 

público busca sentir-se útil. Segundo Andereck et al. (2010) citado por Makanse e 

Almeida (2014), o turista voluntário se difere de outros tipos de turistas por se 

envolver mais com a comunidade local.  

Além disso, o turista voluntário geralmente sabe como se portar em razão de 

se deslocar a trabalho, consequentemente antes mesmo da viagem há consciência 

de que existem regras a se seguir. Já os outros turistas costumam ter atitudes mais 

permissivas (COSTA, 2014).  

O público do volunturismo procura locais em que possa ajudar de alguma 

forma, por esse motivo o trabalho voluntário costuma acontecer em lugares que 

precisam de auxílio. O Sebrae (2016) aponta os principais destinos que os turistas 

voluntários selecionam, são eles: África do Sul, Gana, Guatemala, Índia, México, 

Namíbia, Nepal, Peru e Quênia. Também existem projetos em locais no Brasil, como 

Rio de Janeiro, São Paulo, Amazônia e Nordeste.  

A prática do volunturismo possui benefícios, em função disso deveria ser 

estimulada. Os benefícios que mais se destacam são: as potencialidades para a 

comunidade, para o voluntário e para as organizações sociais. Apesar dos 

benefícios o volunturismo também possui aspectos negativos, como perda de 

identidade, graças à influência dos voluntários sobre a comunidade local, 

comercialização dos destinos e impacto ambiental gerado por vôos (BARBOSA; 

CARVALHO, 2015).  

Outra característica apontada por Barbosa e Carvalho (2015) é que o turismo 

voluntário é um turismo ativo, pois o voluntário intervém na cultura a fim de realizar 

mudanças. Ele constitui-se na heterogeneidade, já que esta atividade não pode ser 

repetida em qualquer parte do mundo.  

Devido a prática deste segmento ser sustentável e gerar impactos positivos, 

entende-se que o volunturismo apresenta-se como um mercado promissor para os 

próximos anos (MENDES; SONAGLIO, 2013). 
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No Brasil, o trabalho voluntário no exterior pode ser intermediado por diversas 

organizações11, como: agências de intercâmbio, outros tipos de agências e 

organizações sem fins lucrativos. Apresentam-se a seguir essas formas de 

mediação para melhor entendimento.  

 

3.2 A INTERMEDIAÇÃO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO 

 

O trabalho voluntário no exterior virou um produto comercializável, podendo 

ser encontrado em diversas cidades. Os preços dos programas variam, assim como 

os projetos, a duração e o local de trabalho. Além desses fatores, o voluntário 

precisa definir como este trabalho voluntário será realizado.  

A pessoa interessada em fazer um trabalho voluntário no exterior, pode 

realizar esse trabalho por conta própria. Sendo assim, terá que comprar sua 

passagem, seguro e entrar em contato com a instituição que pretende trabalhar. 

Nesse caso não há intermediação, em função disso o voluntário resolve tudo 

diretamente com a organização que irá trabalhar.  

Quando não há intermediação o voluntário não possui algumas orientações 

básicas, como saber qual a documentação necessária e informações sobre os 

projetos e acomodação. Processos de pagamentos ou doações também precisam 

ser feitos diretamente com a organização que receberá o voluntário, o que pode 

resultar certa insegurança.  

Caso o voluntário não tenha interesse em realizar a atividade por conta 

própria, ele pode recorrer a uma agência de intercâmbio que venda esse tipo de 

produto. A agência fica responsável pelos serviços que o cliente tem interesse e por 

receber o pagamento. Por essa razão os consultores de venda precisam apresentar 

todas as informações de forma clara, como: o que está incluso no pacote, as formas 

de pagamento, as opções de trabalho e quais são as mais indicadas.  

Dependendo da agência pode haver grande variedade. O voluntário pode 

escolher o tipo de programa em que deseja atuar, o tempo de permanência e o local 

                                            

11 “Organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos 
coletivos [...]” (MAXIMIANO, 1992). 
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do trabalho. Estas agências oferecem programas de trabalho voluntário com 

animais, com pessoas e comunidades necessitadas. A agência World Study, por 

exemplo, oferece 12 países com opções de trabalho voluntário.  

Já a STB oferece seis países com opções de trabalho voluntário. No site é 

possível encontrar o projeto pela preferência do consumidor (idosos, crianças, 

comunidades carentes, entre outros). Após a seleção, os programas de intercâmbio 

disponíveis são apresentados, além de informações sobre o projeto, pré-requisitos, 

valor médio, dentre outros.  

Figura 5 - Trabalho voluntário pela STB 

 

Fonte: (STB, 2016). 

 

A Figura 5 é um exemplo tirado do site da agência STB. A imagem de uma 

idosa representa o tipo de trabalho voluntário e a imagem da cidade Kathmandu, 

Nepal, o local do projeto. O site apresenta informações sobre o trabalho e os 

requisitos para participar deste programa, são eles: duração mínima de duas 
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semanas, custo a partir de 545 euros, idade a partir de 18 anos e nível de inglês 

intermediário.  

Diferente da STB, o site da CI apresenta os programas de trabalho voluntário 

por país ou por tipo de projeto (social ou ambiental). São oito países disponíveis e 

vários projetos, como de ensino de língua inglesa, esportes, cuidado com crianças, 

animais, entre outros. São apresentadas informações e fotos do projeto, mas não o 

preço médio. 

 

Figura 6 - Trabalho voluntário pela CI 

 

Fonte: (CI, 2016). 
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 A Figura 6 também foi retirada do próprio site da agência CI para 

exemplificação. Nota-se a presença de fotos do projeto, a maioria de animais por ser 

um projeto com animais. Além de fotos são apresentadas informações relacionadas 

ao trabalho, como: localização na cidade de Windhoek, Namíbia, duração mínima de 

duas semanas, possibilidade de extensão, acomodação e alimentação inclusas, tipo 

de acomodação, quais refeições inclusas e que toalhas e roupas de cama são 

disponibilizadas. Observa-se também a presença de uma espécie de selo com a 

informação: não apoiamos projetos que criem leões para caça.  

Informações como as apresentadas nos sites da CI e da STB esclarecem 

possíveis dúvidas das pessoas interessadas em realizar um trabalho voluntário. As 

agências possuem particularidades, como diferentes projetos, preços e formas de 

pagamento, porém, elas costumam assessorar o cliente de forma similar. Essas 

empresas oferecem outros serviços além do projeto para que possam lucrar, como 

passagem aérea e assistência viagem.  

Além das agências de intercâmbio, existem agências de viagens 

especializadas no segmento turismo voluntário, como a Volunteer Vacations. 

Diferente das agências de intercâmbio que trabalham com diversos programas, essa 

empresa trabalha apenas com o turismo voluntário. Ela possui parcerias com 

algumas Organizações Não Governamentais (ONGs) para que voluntários possam 

ter experiências de curto prazo nessas ONGs. O objetivo da empresa é aliar férias a 

experiências que possam ajudar o próximo, promovendo o volunturismo em 13 

países, incluindo o Brasil (VOLUNTEER VACATIONS, 2016).  

 Para participar é preciso acessar o site da empresa, escolher a ONG (as 

opções ficam separadas por países), preencher um formulário, dentre outros 

procedimentos comuns nas agências de intercâmbio, como pagamento de taxas de 

inscrição e serviço, aprovação no projeto e recebimento do manual. No site alguns 

projetos possuem valor médio e informação do que está incluído. A empresa afirma 

em seu site que auxilia o voluntário com passagem, visto e hospedagem. 

 Outra opção para realizar um trabalho voluntário no exterior é por meio de 

alguma organização sem fins lucrativos, como a Associação Internacional de 

Estudantes de Ciências Econômicas e Comerciais (AIESEC) e ActionAid. Assim 

como as agências, essas organizações possuem características próprias e se 
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diferenciam em muitos aspectos. Para melhor esclarecimento, apresentam-se 

algumas dessas características.  

 A AIESEC não promove apenas experiências com trabalhos voluntários, 

promove também experiências profissionais. É uma associação civil voltada apenas 

para jovens de 18 a 30 anos. O objetivo desta organização é desenvolver o potencial 

de liderança de jovens por meio de experiências. Existem projetos de trabalho 

voluntário na América Latina, Leste Europeu, Ásia, África e Mundo Árabe (AIESEC, 

2016). 

 Para realizar um trabalho voluntário mediado pela AIESEC é preciso fazer um 

cadastro no programa Cidadão Global, disponível no próprio site da AIESEC, passar 

por uma entrevista e apresentação do Programa de Intercâmbio Voluntário, pagar a 

taxa administrativa e escolher um dos programas por meio de um Sistema 

Internacional do Banco de Dados (MyAIESEC.net12), o acesso só acontece após a 

assinatura do contrato.  O papel da AIESEC é cadastrar e auxiliar o voluntário em 

relação ao sistema MyAIESEC.net e manter contato durante o intercâmbio (AIESEC, 

2016). 

 Diferente da AIESEC, a ActionAid é uma organização que atua em 19 países 

além do Brasil, seu principal objetivo é reduzir a pobreza. Causas como segurança 

alimentar, direitos da mulher, educação, participação democrática, entre outras são 

apoiadas por esta organização sem fins lucrativos. A ActionAid ajuda comunidades 

com doações e a organização do Brasil oferece um programa chamado Mão na 

Massa para os doadores: 

O Mão na Massa é uma oportunidade do doador conhecer a realidade das 
comunidades que apoiamos e compreender como sua contribuição é 
essencial para mudar vidas. A viagem combina um roteiro turístico 
sustentável com alguns dias passados na comunidade para uma ação 

solidária (ActionAid, acesso em abril de 2016) 13. 

 Conforme apresentado, o trabalho voluntário no exterior pode ser 

intermediado por diversas organizações. Algumas possuem mais restrições, outras 

têm procedimentos mais complexos. O voluntário pode analisar e decidir qual se 

adequa melhor com seu perfil.  

                                            

12 Disponível em: <http://www.myaiesec.net>. Acesso em: 30 de abr. 2016. 
13 Fonte: Disponível em < http://www.actionaid.org.br/fa%C3%A7a-parte/m%C3%A3o-na-massa>. 
Acesso em: 30 de abr. 2016.  
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 O voluntário pode ser influenciado não só pela organização, mas por 

informações disponíveis na internet a respeito de viagens e voluntariado. Algumas 

postagens em blogs, revistas, entre outras mídias, podem atrair pessoas que não 

estão motivadas a ajudar o próximo. Os títulos “Quer viajar de graça pelo mundo14? ” 

e “5 oportunidades de trabalho voluntário para viajar de graça (ou quase)15” são 

alguns exemplos. 

 Assim, entende-se que nem todos os voluntários viajam com intenção de 

ajudar, apesar do principal objetivo do turismo voluntário ser a contribuição do turista 

para a comunidade local ou ONG. Conforme apresentado nesta seção, o voluntário 

pode viajar por conta própria ou por meio de organizações. 

As diversas formas de mediações do trabalho voluntário foram conceituadas a 

fim de responder a questão problema “Existe diferença na intermediação do trabalho 

voluntário realizado no exterior mediado por agências de intercâmbio e por outras 

organizações? ” Além da teoria, realizou-se uma pesquisa quantitativa que será 

apresentada no capítulo a seguir. 

No próximo capítulo serão apresentados os resultados das pesquisas realizadas 

para este trabalho. Além dos resultados, apresenta-se o método, a técnica de coleta 

de dados e a análise desses resultados.  

 

                                            

14 Fonte: Disponível em <http://nomadesdigitais.com/quer-viajar-de-graca-pelo-mundo-saiba-como/>. 
Acesso em: 30 de abr. 2016. 
15 Fonte: Disponível em <http://blog.dpbintercambio.com/5-oportunidades-de-trabalho-voluntario-para-
viajar-de-graca-ou-quase>. Acesso em: 30 de abr. 2016. 

http://nomadesdigitais.com/quer-viajar-de-graca-pelo-mundo-saiba-como/
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4 O PAPEL DA AGÊNCIA DE INTERCÂMBIO NO TRABALHO 

VOLUNTÁRIO NO EXTERIOR 

  
Este capítulo contém os procedimentos metodológicos e seus resultados. A 

pesquisa foi realizada de forma quali-quanti descritiva. Ela foi dividida em duas 

etapas: aplicação de formulários online para pessoas que foram voluntárias no 

exterior (seções 4.1 e 4.2) e entrevista com um gerente de uma agência de 

intercâmbio que comercializa programas de trabalho voluntário (seção 4.3).  

O objetivo deste capítulo é identificar, por meio de voluntários e da própria 

agência, o papel da agência de intercâmbio no trabalho voluntário no exterior.  

 

4.1 PERFIL E EXPERIÊNCIA DOS VOLUNTÁRIOS 

 

Um dos procedimentos metodológicos adotados foi a aplicação de um 

formulário online de caráter semiaberto. O formulário foi aplicado no mês de maio de 

2016 e encontra-se no apêndice B, página 78.  

O objetivo foi analisar características dos voluntários (gênero, faixa etária e 

motivação), suas experiências (tipo de projeto, país de destino, tempo de 

permanência, se houve benefícios tanto para a comunidade local quanto para o 

voluntário, se houve realização de atividades turísticas) e por fim, identificar e avaliar 

as organizações que intermediaram a viagem.  

Buscou-se pessoas que fizeram trabalho voluntário no exterior nos sites: 

Facebook16, Google17 e Youtube18. Após identificá-las, direcionou-se o formulário. 

Também houve divulgação do formulário online no Facebook.  

Após o encerramento do formulário, obteve-se 32 respostas de pessoas com 

características distintas, como será apresentado adiante. Os dados obtidos são 

apresentados nas tabelas a seguir: 

                                            

16 Disponível em <https://www.facebook.com/> Acesso em: 6 de maio de 2016. 
17 Disponível em <https://www.google.com.br/> Acesso em: 6 de maio de 2016 
18 Disponível em <https://www.youtube.com/> Acesso em: 6 de maio de 2016. 

https://www.facebook.com/
https://www.google.com.br/
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Tabela 3 - Gênero 

Gênero Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Feminino 24 75 
Masculino 8 25 

Total 32 100 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Percebe-se na Tabela 3, que a maior parte dos respondentes é do gênero 

feminino, um total 75% representado por 24 pessoas, enquanto o público masculino 

é representado por um total de 25%, oito pessoas.  

Tabela 4 - Faixa Etária 

Faixa Etária Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

15 – 25 19 59 

26 – 36 12 38 

37 – 47 0 0 

48 – 58 1 3 

A partir de 59 0 0 

Total 32 100 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Na Tabela 4, percebe-se que dos respondentes 59% tem idade situada entre 

15 a 25 anos, seguido pelo público de 26 a 36 anos com 38%. Apenas uma pessoa 

tem a idade situada entre 48 e 58 anos. Os projetos possuem uma idade mínima, 

normalmente de 18 anos, porém alguns aceitam menores de idade acompanhados 

dos pais.  

Também existem organizações e projetos que estabelecem uma idade 

máxima, como a organização AIESEC (página 43). A grande quantidade de jovens 

também pode estar relacionada à faixa etária dos intercambistas, que costuma ser 

de 18 a 30 anos (página 32). 

Tabela 5 - Tempo de permanência 

Tempo de permanência Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Até um mês 14 44 

De um a dois meses 12 38 

Mais de dois meses 3 9 

Não informou 3 9 

Total 32 100 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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Observa-se na Tabela 5, que 82% dos voluntários permanecem até dois 

meses no local de trabalho. Uma possível justificativa é a realização do trabalho no 

período de férias. O tempo mínimo foi de 10 dias e o máximo de um ano.  

Referente aos países que os voluntários trabalharam: 

Tabela 6 - Países de realização do voluntário 

País Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

África do Sul 10 31,3 

México 3 9,4 

Tailândia 3 9,4 

Índia 3 9,4 

Colômbia 2 6,3 

Argentina 2 6,3 

Nepal 2 6,3 

Quênia 2 6,3 

Irlanda 2 6,3 

Gana 2 6,3 

Austrália 1 3,1 

Moçambique 1 3,1 

Turquia 1 3,1 

Vietnã 1 3,1 

Haiti 1 3,1 

Polônia 1 3,1 

Marrocos 1 3,1 

Venezuela 1 3,1 

Camboja 1 3,1 

Total 32 - 19 

Fonte: Elaboração própria, 2016.  

Nota-se na Tabela 6, que algumas das pessoas que participaram da pesquisa 

voluntariaram em mais de um país. Dos 19 países visitados nota-se que a África do 

Sul se destaca, sendo assim, das 32 pessoas que responderam ao formulário, 

31,3% visitou esse país. As possíveis razões são: a gama de projetos que a África 

do Sul possui (ONGs, orfanatos, projetos com animais), a maioria das organizações 

promover trabalho voluntário para esse país e ser um país com atrativos turísticos.   

É possível analisar também que a maior parte dos países que os voluntários 

escolheram para fazer trabalho voluntário é diferente dos países que a BELTA 

apontou como principais destinos que os intercambistas procuram, como Estados 

                                            

19 O valor ultrapassa 100% por se tratar de uma questão aberta, possibilitando que o respondente 
informe mais de uma resposta. 
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Unidos, Canadá, Espanha e alguns outros apresentados na página 32 deste 

trabalho.  

Tabela 7 - Intermediação 

Intermediação Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Agência de intercâmbio 14 43,75 

Agência de turismo voluntário 3 9,37 

Organização sem fins lucrativos 13 40,63 

Sem intermediação 2 6,25 

Total 32 100 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 Na Tabela 7, nota-se que 14 pessoas viajaram por meio de uma agência de 

intercâmbio. As empresas foram: CI, Experimento, Roda Mundo e Travelmate. Com 

exceção da agência Roda Mundo, que não possui escritório no Rio de Janeiro e não 

é associada à BELTA, as agências citadas aparecem nas Tabelas 1 e 2 no primeiro 

capítulo deste trabalho.  

Todas as três pessoas que viajaram por meio de uma agência de turismo 

voluntário viajaram pela Volunteer Vacation. Vale ressaltar que agências de 

intercâmbio possuem diversos produtos, conforme apresentado no capítulo 2, já a 

Volunteer Vacation, é dedicada apenas ao segmento de turismo voluntário.  

Dos voluntários que viajaram por meio de uma organização sem fins 

lucrativos, 11 foram pela AIESEC. Mas também houve voluntários da Actionaid e 

Junta de Missões Mundiais. Apenas duas pessoas viajaram sem uma organização 

mediadora.  

 Ainda sobre a Tabela 7, observa-se que 53,12% dos voluntários viajaram por 

agências de viagens. Por meio de agências de intercâmbio foram 43,75% dos 

voluntários e pela Volunteer Vacation foram 9,37%. 
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Tabela 8 - Organizações de intermediação da viagem 

Organizações Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Actionaid 1 3 

AIESEC 11 37 

CI 9 30 

Experimento 3 10 

Junta de Missões Mundiais 1 3 

Roda Mundo 1 3 

Travelmate 1 3 

Volunteer Vacation 3 10 

Total   30  100 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Percebe-se na Tabela 8, que a organização AIESEC é a que mais mediou 

viagens dos respondentes, um total de 11 pessoas, seguido pela CI, com nove.  

Tabela 9 - Contato com a comunidade local 

Contato com a 
comunidade local Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Sim 31 97 

Não 1 3 

Total 32 100 

Fonte: Elaboração própria, 2016.  

Na Tabela 9, nota-se que apenas uma pessoa afirma não ter tido contato com 

a comunidade local. Ter contato com comunidade local é uma das características do 

voluntariado conforme apresentado na página 39. Essa pessoa fez uma viagem 

mediada por uma agência de intercâmbio. A possível razão por não ter existido 

contato com a comunidade local deve-se ao tipo de projeto. No caso, a pessoa se 

voluntariou para cuidar de animais na África do Sul.  

Tabela 10 -  Benefícios para o voluntário 

Benefício ao voluntário Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Sim 31 97 

Não 1 3 

Total 32 100 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

A Tabela 10 apresenta se a realização do trabalho foi benéfica para o 

voluntário. Apenas uma pessoa informou que não. Essa pessoa viajou pela da 
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AIESEC. Compreende-se como benefícios para o voluntário: desenvolvimento 

pessoal, vivência com outra cultura e a possibilidade de adquirir experiências.  

Tabela 11 - Benefícios à comunidade por meio do voluntariado 

Benefícios a comunidade Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Sim 29 91 

Não 1 3 
Não sei 2 6 

Total 32 100 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Percebe-se na Tabela 11, que 29 voluntários declaram ter proporcionado 

benefícios à comunidade local. Apenas uma pessoa afirma que não proporcionou 

benefícios. Essa pessoa é a mesma que não obteve benefícios com o trabalho. 

Apenas duas pessoas afirmam não saber se proporcionaram benefícios, uma delas 

viajou pela da Volunteer Vacation e a outra por uma agência de intercâmbio.  

Conforme apresentado na página 38, Campaniço (2010) apresenta como 

benefícios para comunidade local o desenvolvimento da comunidade, pesquisas 

científicas, recuperação ecológica e a prática de um turismo sustentável. 

Quanto a realização de atividades turísticas:  

Tabela 12 - Realização de atividades turísticas 

Atividades turísticas Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Sim 31 97 

Não 1 3 

Total 32 100 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Na Tabela 12, nota-se que apenas um voluntário não realizou atividades 

turísticas. A organização mediadora foi a Junta de Missões Mundiais. Por ser uma 

organização missionária, consiste em propagar a religião. A razão pela qual o 

voluntário não ter praticado atividades turísticas, possivelmente, deve-se ao fato da 

organização mediadora ser diferente em diversos aspectos das outras organizações. 

Além das questões sobre o país de destino e o tempo de permanência, o 

formulário abordou questões abertas a respeito da motivação do voluntário e do tipo 

de projeto no qual o voluntário trabalhou. O objetivo das questões abertas é obter 

respostas com mais veracidade, já que a motivação e o tipo de projeto podem variar 

muito.  
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A respeito da motivação do voluntário, observou-se que algumas pessoas 

gostariam de contribuir, ajudar, causar impactos positivos, fazer o bem ou algo 

significativo para outras pessoas ou para o mundo. Porém, a teoria do autor Sin 

(2009), citada à página 36 deste trabalho, afirma que não existe apenas este tipo de 

motivação. Algumas respostas confirmaram essa teoria. 

Obteve-se respostas com as motivações: aprender/ praticar um idioma, viajar, 

viajar barato, vivenciar e compreender a cultura local, ter uma nova experiência, 

desenvolvimento pessoal e profissional, superar um desafio, conhecer pessoas, 

necessidade, vontade, ter contato animais silvestres e troca de conhecimento. 

Quanto ao tipo de projeto as respostas foram: trabalho com crianças, 

adolescentes, adultos e idosos (ensino ou cuidado), cuidado de animais, 

conservação ambiental, jardinagem, pintura, radiojornalismo e saúde. 

Após analisar as respostas, é possível perceber nessa amostra que a maioria 

é jovem, do gênero feminino e permanece até dois meses no local. Os países mais 

visitados por esse público foram: África do Sul, México, Índia e Tailândia. Com 

exceção da Tailândia, os países citados podem ser encontrados na página 39 deste 

trabalho como alguns dos principais destinos escolhidos pelos voluntários. 

Também é possível perceber que os voluntários, em geral, tiveram contato 

com a comunidade local, proporcionaram benefícios, foram beneficiados e ainda 

puderam realizar atividades turísticas.  

Após responder essas questões, o voluntário que viajou por meio de uma 

empresa ou organização sem fins lucrativos, deveria avaliar a organização 

mediadora. Na seção a seguir a avaliação é apresentada.   

 

4.2 AVALIAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

Para avaliar as organizações pelo formulário online, foi utilizada uma escala 

baseada no modelo Likert20 de seis pontos para facilitar ao voluntário a rapidez e 

                                            

20 Essa escala é usada para medir concordância de pessoas a determinadas afirmações relacionadas 
a construtos de interesse (COSTA; SILVA JÚNIOR, 2014). 
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precisão da maneira de responder. Como duas pessoas viajaram sem intermediação 

obteve-se 30 avaliações de organizações.  

Inicia-se com a questão qualidade no atendimento: 

Tabela 13 - Qualidade no atendimento 

Forma de intermediação Bom Muito bom Muito ruim 

Agência de intercâmbio 4 10 - 
 
Agência especializa em 
turismo voluntário 1 1 1 

Organizações sem fins lucrativos 4 6 3 

Total 9 17 4 
 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Observa-se na Tabela 13, que no quesito qualidade no atendimento quatro 

voluntários que viajaram por meio de uma agência de intercâmbio consideram o 

serviço “bom”, os outros 10 consideram “muito bom”. Já os que foram por meio de 

agência especializada em turismo voluntário, responderam de forma variada: “bom”, 

“muito bom” e “muito ruim”. Quanto as organizações sem fins lucrativos, observa-se 

que seis consideram a qualidade no atendimento como “muito bom”, três 

consideram “muito ruim” e quatro “bom”. Houve quatro avaliações de “muito ruim”.  

Conforme apresentado no primeiro capítulo deste trabalho, uma equipe 

atualizada, educada, empática e que já tenha realizado práticas de aperfeiçoamento, 

pode contribuir para a qualidade no atendimento ao cliente. Segundo Dantas (2008) 

o cliente pode ser considerado pelas empresas como um foco mercadológico e o 

atendimento é um dos instrumentos que as agências possuem para a execução 

dessa visão mercadológica.  

No seguinte comentário nota-se uma forma de qualidade no atendimento: “Fui 

a primeira pessoa a ir para Gana, então a agência não tinha tanta informação. Mas 

foram super atenciosos”. Apesar do despreparo devido à falta de informação da 

agência em relação ao projeto em Gana, a atenção que foi dada à cliente foi um 

ponto positivo.  
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A Tabela 14 é referente ao auxílio à documentação que a agência fornece ao 

cliente: 

Tabela 14 - Auxílio à documentação (passaporte, visto, certificado de 

vacinação) 

Forma de 
intermediação Bom 

Muito 
bom 

Muito 
ruim 

Não se 
aplica Regular Ruim 

Agência de intercâmbio 6 5 - 2 - 1 

Agência especializa em 
turismo voluntário 2 - - 1 - - 

Organizações sem fins 
lucrativos 2 4 1 -  3 3 

Total 10 9 1 3 3 4 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 Na Tabela 14, percebe-se que dentre as 14 pessoas que viajaram por agências 

de intercâmbio uma pessoa considera “ruim” o auxílio à documentação da empresa. 

Dos que viajaram por agência especializada em turismo voluntário, não houve 

respostas negativas. Já dos 13 que viajaram por organizações sem fins lucrativos, 

apenas seis consideram o serviço como “bom” ou “muito bom”.  

 As organizações não são responsáveis pela documentação (visto, passaporte e 

CIVP) do cliente, porém, elas podem auxiliá-lo informando qual a documentação 

necessária. Algumas agências realizam o processo de preenchimento de formulário 

de visto e passaporte, mas não são todas.   

 A Tabela 15 trata das avaliações a respeito das informações da viagem:  

Tabela 15 - Informações da viagem 

Forma de intermediação Bom 
Muito 
bom 

Muito 
ruim Regular Ruim 

Agência de intercâmbio 4 7 - 3 - 

Agência especializa em turismo 
voluntário 2 1 - - - 

Organizações sem fins lucrativos   3 4 1 4 1 

Total 9 12 1 7 1 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 Na Tabelas 15, dos que viajaram por agências de intercâmbio, 11 avaliações 

foram positivas, enquanto três foram “regular”. Dos que viajaram por agência de 

turismo voluntário, todos avaliaram de forma positiva. Já dos que viajaram por 

organizações sem fins lucrativos, avaliaram de forma variada.  
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 Nota-se que as agências de intercâmbio e de turismo voluntário têm melhor 

desempenho neste quesito. Nas Figuras 5 e 6 foram apresentadas informações de 

projetos de agências de intercâmbio. Essas informações disponíveis no site podem 

ser utilizadas como justificativa. Além disso, no caso da AIESEC, por exemplo, que é 

uma organização gerida por jovens com pouca experiência, o desempenho não foi 

bom.  Um dos voluntários trabalhou na AIESEC e afirmou:  

A AIESEC é uma organização gerida completamente por jovens! Que têm 
como uma das principais razões por estarem ali, se desenvolver e aprender. 
Não se deve esperar dela que promova um serviço com a qualidade de uma 
agência de viagens por exemplo, onde são diversas as facilidades, 
instruções, roteiros da viagem, etc. [...] 

Na Tabela 16 a avaliação da entrega de recibo, voucher e contrato é 

apresentada: 

Tabela 16 - Entrega de recibo, voucher e contrato 

Forma de intermediação Bom Muito bom Ruim 

Agência de intercâmbio 5 9 - 

Agência especializa em turismo voluntário 1 2 - 

Organizações sem fins lucrativos 4 8 1 

Total 10 19 1 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 Observa-se na Tabela 16, que 19 pessoas classificaram como “muito bom” a 

entrega de recibo, voucher e contrato. Das agências de intercâmbio e turismo 

voluntário, não houve classificação “ruim”.  

 É importante que o cliente receba contratos e recibos, pois eles comprovam a 

compra e pagamento do produto e serviço. Conforme a Lei nº 12.974/14 é obrigação 

da agência “cumprir rigorosamente os contratos e acordos de prestação de serviços 

turísticos firmados com os usuários ou outras entidades turísticas”. Já o voucher 

apresenta utilidade também para os prestadores de serviços (companhia aérea, 

traslado, entre outros). As organizações precisam entregar esses documentos aos 

clientes para evitar problemas tanto para os clientes quanto para elas mesmas.  

 A respeito da clareza nas informações nas informações sobre o trabalho 

voluntário: 
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Tabela 17 - Clareza nas informações sobre o trabalho voluntário 

Forma de intermediação Bom 
Muito 
bom 

Muito 
ruim Regular Ruim 

Agência de intercâmbio 5 7 - 2 - 

Agência especializa em turismo 
voluntário 1 1 - 1 - 

Organizações sem fins lucrativos 3 5 1 3 1 

Total 9 13 1 6 1 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 Na Tabela 17, as agências de intercâmbio foram bem classificadas com apenas 

duas classificações de “regular”. Os voluntários da agência de turismo voluntário 

classificaram de forma variada: “bom”, “muito bom” e “regular”. Dos voluntários de 

organizações sem fins lucrativas cinco avaliaram como “muito bom”, três como 

“bom”, três “regular”, um “ruim” e um “muito ruim”.   

 É extremamente importante que o voluntário saiba que tipo de trabalho ele irá 

realizar. Descobrir que o trabalho não é como descreveram pode interferir de forma 

negativa na experiência do voluntário. Após analisar as respostas, é possível 

perceber que houve um número de oito avaliações negativas (regular, ruim e muito 

ruim).  

 A Tabela 18 refere-se a clareza nas informações sobre a acomodação: 

Tabela 18 - Clareza nas informações sobre a acomodação 

Forma de intermediação Bom 
Muito 
bom 

Muito 
ruim Regular 

Agência de intercâmbio 6 7 - 1 

Agência especializa em turismo voluntário        - 1 - 2 

Organizações sem fins lucrativos 3 3 2 5 

Total 9 11 2 8 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 A acomodação é o local em que o voluntário pode ficar quando não está 

trabalhando, funciona como um alojamento e serve principalmente para o voluntário 

pernoitar. Na Tabela 18, percebe-se que há apenas uma classificação de “regular” 

vinda de uma agência de intercâmbio. Dos três que viajaram por agência de turismo 

voluntário, dois classificaram como “regular”. As organizações sem fins lucrativos 

apresentam uma variação.  
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 Os tipos de acomodação para programas de trabalho voluntário costumam ser 

na própria comunidade, em casas de família ou na organização em que o voluntário 

atua. Cabe às organizações mediadoras informar com antecedência como é o local. 

Além de informar, elas podem mostrar fotos e colocar o voluntário em contato com a 

família ou ONG. Como exemplo, apresenta-se a observação de uma voluntária: 

Quando cheguei na cidade do trabalho voluntário, havia outros voluntários 
do mundo todo e eles estavam reclamando muito que a empresa de 
intermédio de viagem deles não forneceu nenhuma informação sobre 
acomodação, o trabalho em si, etc. Tudo que a CI me informou no Brasil 
correspondia a realidade, não tive do que me queixar, tive um preparo muito 
bom, que os outros voluntários estrangeiros não tiveram.  

 O fato da empresa não fornecer informações deixa o voluntário despreparado e 

insatisfeito, o que não ocorreu com a voluntária que viajou pela CI.  

 Na Tabela 19 apresentam-se as avaliações a respeito das opções de 

pagamento:  

Tabela 19 - Opções de pagamento 

Forma de intermediação Bom 
Muito 
bom 

Não se 
aplica Regular 

Agência de intercâmbio 7 6 - 1 

Agência especializa em turismo 
voluntário 1 2        - - 

Organizações sem fins lucrativos 6 6 1  - 

Total 14 14 1 1 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 Na Tabela 19, percebe-se que um dos voluntários que viajou por agência de 

intercâmbio classificou as opções de pagamento como “regular”. Já os que viajaram 

por agência de turismo voluntário e organizações sem fins lucrativos responderam 

apenas “bom”, “muito bom” ou “não se aplica”. 

 Pode-se considerar que as organizações avaliadas, em geral, são boas quanto 

às opções de pagamento. Quanto a resposta “não se aplica”, supõe-se que a 

intermediação não tenha sido paga.  

 As opiniões a respeito de pagamento são variáveis, a observação de uma 

voluntária é um exemplo: “Não concordo com agências que cobram para 

proporcionar experiências de voluntariado. Na minha opinião, esse tipo de trabalho 

não pode ser considerado voluntariado, apenas uma experiência turística. ”  
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 As agências podem comercializar junto com o programa de voluntariado a 

assistência viagem, passagem aérea, traslado e passeios turísticos. Os valores 

cobrados pelas agências para esses programas costumam incluir acomodação e 

alimentação, por isso existem custos. Porém existem organizações, não só 

agências, que comercializam projetos classificados voluntários voltados apenas para 

experiências turísticas. Desta forma, não promovem benefícios a comunidade ou 

ONG.  

 A Tabela 20 mostra as avaliações relativas a agilidade nos processos 

comerciais: 

Tabela 20 - Agilidade nos processos comerciais 

Forma de intermediação Bom 
Muito 
bom 

Não se 
aplica Regular Ruim 

Agência de intercâmbio 5 8 - 1 - 

Agência especializa em turismo 
voluntário 1 2 -                        - - 

Organizações sem fins lucrativos 3 4 1 3 2 

Total 9 14 1 4 2 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 Verifica-se na Tabela 20, que não há avaliação de “muito ruim” nesse quesito. 

Como as agências precisam lucrar para continuar no mercado, entende-se que ter 

agilidade nos processos comerciais seja um fator importante, pois abrange a 

operação e a venda do produto. Essa é uma possível razão pela qual 8 pessoas de 

agências de intercâmbio e duas de agência de turismo especializado tenham 

considerado “muito bom”. Também houve quatro avaliações de “muito bom” para as 

organizações sem fins lucrativos. 

 Na Tabela 21 apresentam-se as avaliações do suporte durante a viagem: 

Tabela 21 - Suporte durante a viagem 

Forma de intermediação Bom 
Muito 
bom 

Muito 
ruim 

Não se 
aplica Regular Ruim 

Agência de intercâmbio 4 7 - 2 1 - 

Agência especializa em 
turismo voluntário 2 1 -        - - - 

Organizações sem fins 
lucrativos  - 5 3  -  2 3 

Total 6 13 3 2 3 3 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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 O suporte durante a viagem é responsável por fazer os voluntários se sentirem 

mais seguros. Se a organização oferece esse suporte, significa que ela pode auxiliar 

o voluntário enquanto está viajando. Um exemplo é o suporte 24 horas por dia para 

assessorar o cliente em caso de urgência. 

  Na Tabela 21, dos que viajaram por agências de intercâmbio houve avaliações 

“bom”, “muito bom”, “não se aplica” e “regular”. Dos que viajaram por agências de 

turismo voluntário houve apenas “bom” e “muito bom”. Quanto aos que viajaram por 

organizações sem fins lucrativos houve “bom”, “muito bom”, regular”, “ruim” e “muito 

ruim”.  

 Sem o suporte ideal o voluntário fica vulnerável. Caso as organizações não 

deem o suporte necessário, os voluntários podem ter problemas. No caso das 

agências, podem também perder os clientes.   

 Uma voluntária ao responder o formulário apresentou a seguinte informação: 

“Precisei de suporte urgente no Nepal porque fiquei doente e a agência foi 

maravilhosa. Só quem está sozinha em um país estranho que entende a importância 

desse suporte. ” 

 Percebe-se que o suporte é imprescindível, afinal imprevistos podem acontecer 

e o voluntário conta com a organização mediadora para auxiliá-lo.  

 Na Tabela 22 a avaliação é referente a solução de problemas: 

Tabela 22 - Solução de problemas 

Forma de intermediação Bom 
Muito 
bom 

Muito 
ruim 

Não se 
aplica Regular Ruim 

Agência de intercâmbio 3 7 - 3 1 - 

Agência especializa em 
turismo voluntário 1 2 -          - - - 
Organizações sem fins 
lucrativos 1 4 3 1 3 1 

Total 5 13 3 4 4 1 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 Na Tabela 22, dos voluntários que viajaram por agências de intercâmbio, sete 

consideram a solução de problemas como “muito bom”, apenas um como “regular”. 

Dos que viajaram por agência especializada em turismo voluntário, só houve “bom” 

e “muito bom”. Por fim, dos que viajaram por organizações sem fins lucrativos, as 

respostas variaram de “muito bom” a “muito ruim”. É possível perceber que existe 
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uma relação entre as Tabelas 21 e 22, pois se o suporte durante a viagem apresenta 

falhas, consequentemente a solução de problemas também apresentará.  

 É normal que ocorram problemas durante a viagem. Normalmente, o voluntário 

que procura uma organização para mediar sua viagem espera que a organização 

seja capaz de solucionar problemas. 

 Na Tabela 23 apresentam-se as avaliações de preço: 

Tabela 23 - Preço 

Forma de intermediação Bom 
Muito 
bom 

Não se 
aplica Regular Ruim 

Agência de intercâmbio 9 1 - 3 1 

Agência especializa em turismo 
voluntário     - 2 - 1 - 

Organizações sem fins lucrativos 2 7 1 1 2 

Total 11 10 1 5 3 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 Percebe-se na Tabela 23, que as organizações sem fins lucrativos possuem sete 

avaliações “muito bom”. Provavelmente o preço é menor comparado ao preço das 

agências. Dos três voluntários que viajaram por agência de turismo voluntário, dois 

consideram o preço “muito bom”, de agências de intercâmbio, apenas um considera 

“muito bom”.  

 É possível perceber que o preço que as agências de intercâmbio cobram 

agrada menos os voluntários. Uma voluntária fez a seguinte observação:  

É uma experiência única. Se tiver possibilidade financeira gostaria de 
voluntariar em outros projetos, porque não é nada barato para nós 
brasileiros... gastei mais de R$ 10.000... super bem investidos..., mas a 
gente leva tempo pra juntar essa grana, na situação econômica que o país 
se encontra principalmente.  

Apesar do valor investido ter sido alto, o custo benefício foi positivo, pois a 

voluntária informa que faria o trabalho voluntário novamente se tivesse a quantia 

necessária. Devido as mudanças cambiais, os preços dos programas promovidos 

por diferentes organizações não foram analisados. 
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Na Tabela 24 são apresentadas as avaliações sobre o pós-venda das 

organizações: 

Tabela 24 - Pós-venda 

Forma de intermediação Bom 
Muito 
bom 

Muito 
ruim 

Não se 
aplica Regular Ruim 

Agência de intercâmbio 3 8 1 1 1 - 

Agência especializa em 
turismo voluntário       - 2 - - 1 - 

Organizações sem fins 
lucrativos 4 3 2 1 2 1 

Total 7 13 3 2 4 1 

Fonte: Elaboração própria, 2016.  

 O pós-venda é uma atividade realizada quando o cliente retorna de viagem, 

funciona pela avaliação desse cliente a respeito de sua experiência e a organização. 

Graças ao pós-venda a organização tem um feedback (retorno) sobre a satisfação 

do cliente, podendo eliminar pontos fracos e fidelizar o cliente. Na Tabela 24, 

percebe-se que apesar de 13 voluntários considerarem o pós-venda das 

organizações como “muito bom”, houve respostas “regular” vindas de todos os tipos 

de intermediação.  

 Nota-se que as organizações apresentam certa falha no pós-venda. Essas 

organizações precisam fazer contato com os clientes assim que retornam de viagem. 

Além de procurar solucionar os pontos fracos apresentados por esses clientes. 

A partir dessa pesquisa, é possível verificar por mim das opiniões dos 

próprios voluntários, que existe diferença no trabalho voluntário mediado por 

agências de intercâmbio e por outras organizações. Vale ressaltar que os voluntários 

que viajaram pela Actionaid e Junta de Missões Mundiais não avaliaram de forma 

negativa nenhum dos quesitos. 

Porém, tanto as agências de intercâmbio quanto as outras organizações que 

fazem a mediação do trabalho voluntário promovem um turismo responsável que 

beneficia a comunidade local, o voluntário e possibilita que o turismo aconteça em 

países menos visitados pela maioria dos turistas.  

 Após verificar a opinião de alguns voluntários, será apresentada na seção a 

seguir uma entrevista feita com um gerente de agência de intercâmbio a respeito 

dos programas de trabalho voluntário no exterior. O objetivo é obter a visão da 

agência a respeito do seu papel nesse programa. 
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4.3 ENTREVISTA 

 

No dia 17 de maio de 2016 foi realizada uma entrevista21 de caráter qualitativa 

com o gerente de loja da agência CI, localizada no bairro Icaraí, Niterói-RJ. 

Conforme apresentado na introdução deste trabalho, a autorização da empresa 

consta no anexo. A entrevista tem por objetivo esclarecer o processo de mediação 

da agência de intercâmbio no trabalho voluntário no exterior, de forma que o papel 

da agência possa ser compreendido. Através das respostas pode-se comparar o que 

o gerente declara com a pesquisa quantitativa. 

A respeito da divulgação dos programas de trabalho voluntário que a agência 

adota: 

 A CI adota uma postura de não fazer uma divulgação em massa desse tipo 
de programa visando receber candidatos certos para o programa e não 
pessoas que não tem o verdadeiro intuito de ajudar. Somos muito 
procurados pela imprensa em geral para a elaboração de matérias e 
entrevistas. A divulgação é feita mesmo em nosso site e em outras mídias 
sociais, quando percebemos algum acontecimento importante relacionado 
(Ex. Príncipe Harry cerca de três meses atrás estava fazendo um trabalho 
voluntário). 

A agência não adota uma postura de divulgação em massa para os 

programas de trabalho voluntário. Sendo assim, existe uma diferença entre a 

divulgação do programa de trabalho voluntário para os outros programas, como: 

high school, work experience e curso de idiomas. 

Apesar de nem todos os voluntários terem sido motivados pelo intuito de 

ajudar, 91% deles afirmam ter proporcionado benefícios à comunidade local (Tabela 

11). Portanto, percebe-se que essa postura da agência é uma boa estratégia para 

evitar que muitas pessoas façam trabalho voluntário e poucas ajudem.  

Referente ao possível interesse de aderir como produto alguns dos 

programas que as empresas concorrentes comercializam: 

Depende da qualidade do programa, existem muitas empresas que vendem 
projetos que não queremos vender, por exemplo, projetos com bebês leões. 
A CI optou por não promover nem enviar nenhum voluntário para programas 
desse tipo, pois o que acontece de fato nesses projetos não é conservação 
e sim uma criação de leões para depois serem vendidos para caça, 

                                            

21 PESSANHA, Thiago. Entrevista. E-mail recebido por <lianabarcia@id.uff.br> em: 17 maio 2016.   
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inclusive existe um statement22 em nosso site falando sobre isso. Além 
disso, muitos projetos não tem a infraestrutura necessária para o voluntario 
da forma que precisamos. 

 Para essa empresa, não há necessidade de vender programas apenas para 

superar a concorrência. Caso não exista uma razão importante, como a conservação 

ambiental ou o projeto não tenha uma infraestrutura adequada para o voluntário, não 

há interesse na comercialização. 

Antes do candidato interessado comprar o produto, ele precisa ser avaliado 

pela agência. A avaliação é feita da seguinte forma: “O nível de inglês ou espanhol 

do cliente será avaliado, assim como uma entrevista é aplicada”. Avaliar o cliente é 

importante para evitar que pessoas não capacitadas ou que não tenham o perfil 

adequado realizem um trabalho voluntário. Como o voluntariado é feito em outro 

país, o idioma também precisa ser avaliado. Ao observar a Tabela 11 novamente, 

verifica-se que 91% proporcionou benefícios a comunidade local. Pode-se 

considerar que os voluntários foram bem selecionados pelas organizações. 

Ao analisar se há possibilidade de comprar serviços como passagem aérea e 

seguro sem a intermediação da agência: “Sim. Desde que não prejudique o trabalho 

voluntário no qual está inscrito, não há essa restrição”. Sendo assim, o cliente pode 

comprar apenas o programa de trabalho voluntário e não comprar os outros serviços 

com a agência. 

 A respeito da possibilidade de funcionários conhecerem os projetos de 

trabalho voluntário que a agência comercializa: “É possível participar de visitas 

oficiais aos projetos e até mesmo fazer o trabalho voluntário nas férias”. Tendo a 

chance de conhecer o projeto, o funcionário pode vivenciá-lo. Desta forma, pode 

fornecer mais informações aos clientes. Essa prática é capaz de aperfeiçoar o 

profissional e pode ser considerada uma espécie de famtour. 

 O fato do funcionário visitar o local do trabalho voluntário pode influenciar na 

qualidade do atendimento, nas informações sobre a viagem, trabalho e 

acomodação. A maioria das avaliações de agências de intercâmbio nesses quesitos 

foram positivas (Tabelas 13, 15, 17 e 18 respectivamente).  

 Com relação as visitas que já foram realizadas nos projetos: “Nossa gama de 

projetos é imensa, nem todos os projetos foram visitados, porém todas as empresas 

que trabalhamos já foram visitadas. Estimo que cerca de 20% dos projetos ainda 

                                            

22 Declaração (MICHAELIS, 2009). Exemplo na Figura 6. 
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não foram visitados”. A falta de visita a todos os projetos pode gerar problemas, 

como falta de informação referente ao trabalho e a acomodação. 

 Apesar de alguns voluntários terem classificado esses quesitos como 

“regular”, a maioria classificou de forma positiva conforme informado anteriormente.   

 Sobre o fornecimento de auxílio ao cliente a respeito da documentação para 

visto: 

Não fazemos o processo de visto. Apenas entregamos a documentação 
necessária. Exceto o visto para a Namíbia que é feito junto da CI, visto que 
a organização africana nos auxilia no processo, mas existe taxa para isso. 

A agência auxilia apenas no processo de visto para a Namíbia. Os clientes 

que precisam de visto para outros países devem realizar o procedimento por conta 

própria. 

 Referente ao auxílio por parte da agência ao cliente que viaja para um país 

que necessita de certificado de vacinação: “Indicamos os locais onde se pode tomar 

a vacina e obter o certificado internacional necessário”. A agência orienta o cliente 

nos dois processos necessários: local de vacinação e local para obtenção do 

certificado. Conforme apresentado na Tabela 14, apenas um voluntário avaliou como 

“ruim” o auxílio da agência de intercâmbio. Apesar da agência não realizar o 

procedimento de visto, o auxílio em geral agradou os voluntários.  

 Com relação ao cliente retornar da viagem com críticas sobre o projeto, a 

agência toma a seguinte posição: 

Existe um relatório que todo participante preenche ao voltar do programa. 
Usamos esse documento para que possamos melhorar qualquer ponto que 
seja questionado pelo cliente. Os pontos levantados serão investigados e 
corrigidos quando e se necessário.  

 
A agência obtém informações a respeito da viagem de todos os clientes por 

meio de um relatório. Caso o cliente apresente críticas, a agência verifica se é 

necessário corrigi-las. Se for necessário a agência toma as devidas providências. A 

importância em saber das críticas dos clientes é ter a chance de evitar que o mesmo 

problema ocorra novamente.  

Esse relatório tem relação com o pós-venda da agência. Na Tabela 24, um 

voluntário classificou como “muito ruim” e outro como “regular”, ambos viajaram pela 

CI. Supõe-se que registrar as críticas em um relatório não seja suficiente para os 
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voluntários.  Sendo assim, convidar o cliente para ir na agência e conversar sobre a 

viagem poderia ser mais apropriado. 

Durante a viagem, existe a possibilidade do voluntário desistir do trabalho. 

Com base nesse fato: “Cada caso deve ser cuidado individualmente, pois 

precisamos saber o motivo da desistência”. O voluntário pode não ter se adaptado, 

pode ter adoecido ou ter alguma urgência em voltar para o lugar em que vive. É 

possível que o voluntário abandone o projeto, porém, o consultor de viagens precisa 

ser informado sobre os motivos. 

O suporte durante a viagem e a solução de problemas podem auxiliar em 

situações de desistência. Nas Tabelas 21 e 22, verifica-se que houve apenas uma 

classificação de “regular” para cada. Dessa maneira, entende-se que o suporte e a 

solução de problemas que a agência oferece satisfaça grande parte dos voluntários.  

Assim como o voluntário pode querer encerrar o trabalho antes do tempo, ele 

pode querer trabalhar por um período maior. Para que a agência possa ajudá-lo: 

“Ele deve nos comunicar para que possamos tomar as providências necessárias, a 

fim de realizar todo o procedimento”. O voluntário pode ter gostado tanto do projeto 

a ponto de estendê-lo. Conforme informado na entrevista isso é possível, mas o 

voluntário precisa informar a agência antes.  

 Existem pessoas que não compreendem o motivo pelo qual algumas pessoas 

adquirem pacotes de trabalho voluntário. A respeito da existência de clientes que 

questionam o motivo pelo qual precisam pagar para realizar uma viagem de trabalho 

voluntário: 

O candidato que se propõe a fazer um trabalho voluntário geralmente já tem 
uma ideia estabelecida do que é ajudar ao próximo e entende que existem 
custos para se manter um projeto. É importante frisar que ninguém paga 
para fazer o trabalho e sim os custos de acomodação, alimentação e 
suporte. 

Observa-se que os gastos que o cliente deve arcar são referentes aos custos 

básicos para se manter no local. Porém, mostrou-se na Tabela 23 que algumas 

pessoas consideram os preços dos programas comercializados pelas agências de 

intercâmbio como regular ou ruim.  

Quanto à existência de pesquisas com a comunidade local, cuja finalidade é 

saber se o voluntário realmente está ajudando a comunidade: “Sim, todos os 

projetos são constantemente avaliados seja pelos voluntários quando voltam ou pela 

comunidade”.  
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Saber a opinião da comunidade é relevante para averiguar se o voluntário 

realmente tem contato e beneficia a comunidade. Conforme apresentado na Tabela 

9, apenas uma pessoa não teve contato com a comunidade local.  

A respeito da forma de contato da agência com as organizações dos projetos: 

“Contato feito por telefone ou e-mail”. Foi afirmado que não há dificuldade em 

contatá-las. Ter facilidade de entrar em contato com a organização também pode ser 

um facilitador na hora de solucionar algum tipo de problema.  

Identificou-se a partir da entrevista que os pontos positivos da agência são: 

não ter divulgação em massa do programa de trabalho voluntário; possibilidade dos 

funcionários realizarem o voluntariado; avaliação para aprovar o candidato 

interessado; pesquisas a respeito da comunidade local; comercialização de projetos 

com infraestrutura apropriada para o voluntário e que precisem realmente de auxílio; 

suporte durante a viagem e solução de problemas;  possibilidade do voluntário 

comprar apenas o programa de voluntariado. 

Apesar dos pontos positivos, nota-se que a agência apresenta falhas. 

Conforme informado pelo gerente, nem todos os projetos foram visitados, o que 

pode gerar falta de informação para os clientes. Houve voluntários que não 

avaliaram o pós-venda da empresa de forma positiva, possivelmente por se tratar de 

um relatório. De todos os tipos de organização, as agências de intercâmbio foram as 

que tiveram pior avaliação quanto ao preço. 

A partir dos resultados, nota-se que as agências de intercâmbio possuem 

pontos fortes e fracos. O papel delas consiste em outros fatores além da venda de 

pacotes, pois elas assessoram, ou seja, oferecem assistência e auxílio aos 

intercambistas.  Além disso, promovem um turismo responsável.  

Por existirem mais de 400 agências de intercâmbio no Brasil (página 24), a 

realização do trabalho voluntário pode crescer. Embora nem todas as agências 

comercializem esta modalidade de intercâmbio, boa parte delas comercializa. 

Utilizando a Tabela 2 (página 28) como exemplo, percebe-se que das seis agências 

de intercâmbio localizadas em Niterói e associadas à BELTA, todas possuem 

pacotes de trabalho voluntário.  

 



67 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho apresentou como finalidade a realização de um estudo a 

respeito da intermediação das agências de intercâmbio no trabalho voluntário no 

exterior. Na pesquisa realizada percebeu-se que a maior parte dos voluntários viajou 

por meio de uma agência de intercâmbio. Os programas de trabalho voluntário 

permitem aos voluntários não apenas conhecer um novo local, mas ter contato com 

a cultura, desenvolver-se como pessoa, como profissional e ajudar ao próximo. Ao 

viajar para trabalhar sem remuneração financeira, impacta-se de forma positiva na 

vida das pessoas, dos animais e até na conservação do ambiente. Assim, o 

voluntário pratica um turismo responsável e sustentável, o turismo voluntário.  

Além das agências de intercâmbio, agências especializadas em turismo 

voluntário e organizações sem fins lucrativos podem realizar a intermediação do 

voluntário. As viagens que ocorreram sem intermediação ou por organizações 

religiosas não foram exploradas neste trabalho. Apesar de serem importantes e 

também estarem relacionadas ao segmento turismo voluntário, o número de 

respondentes da pesquisa foi pequeno.  

Com base na questão problema da pesquisa “Existe diferença na 

intermediação do trabalho voluntário realizado no exterior mediado por agências de 

intercâmbio e por outras organizações? ”. Foi possível analisar na etapa quantitativa 

que a opinião dos voluntários é semelhante com relação a existência de contato com 

a comunidade local, benefícios para a comunidade ou organização em que 

trabalhou, benefícios para o próprio voluntário e realização de atividades turísticas.  

A pesquisa quantitativa permitiu também identificar diferenças na 

intermediação entre as organizações. É possível perceber isso principalmente nas 

questões relacionadas a qualidade no atendimento, auxílio a documentação, 

informações da viagem, clareza nas informações sobre o trabalho voluntário e 

acomodação, agilidade nos processos comerciais, suporte durante a viagem e 

solução de problemas. Outras diferenças entre as organizações encontram-se no 

capítulo 3, são elas: público-alvo, objetivo das organizações e requisitos para poder 

realizar o trabalho voluntário. 

As respostas dos voluntários que viajaram por meio de agência de 

intercâmbio se diferem principalmente das organizações sem fins lucrativos, um dos 
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motivos deve-se ao fato da amostra daqueles que viajaram por meio de agência 

especializada em turismo voluntário ser muito pequena.  

Além das avaliações positivas que as agências de intercâmbio receberam dos 

voluntários, algumas observações que os mesmos fizeram podem confirmar que as 

agências foram capazes de prepará-los antes da viagem e ampará-los quando 

necessário. Mas nem todas as observações foram positivas, todas encontram-se 

nos apêndices C e D deste trabalho para uma consulta mais detalhada.  

Após identificar as possíveis diferenças no trabalho voluntário mediado por 

agências de intercâmbio, o primeiro objetivo específico deste trabalho foi atingido.  

Outro ponto que também faz parte dos objetivos específicos é verificar quais 

são os principais procedimentos que uma agência de intercâmbio realiza na 

comercialização do programa de trabalho voluntário. O objetivo foi atingido conforme 

apresentado a seguir.  

Verificou-se nos capítulos teóricos deste trabalho, que as agências orientam 

os intercambistas para que suas dúvidas sejam esclarecidas, entram em contato 

com o local em que o intercambista vai estar durante o intercâmbio, repassam o 

pagamento para o local, oferecem mais de uma opção de pagamento a fim de 

possibilitar que a viagem se concretize e resolvem possíveis problemas. Além disso, 

podem auxiliar o viajante quanto à documentação.  

No formulário online, foi possível identificar que os principais procedimentos 

na comercialização desses programas foram percebidos de forma positiva pela 

maioria dos voluntários que viajaram por agência de intercâmbio, como a qualidade 

no atendimento e o suporte durante a viagem. Foi possível verificar na entrevista 

que a agência é responsável por selecionar os candidatos e assessorá-los e não 

apenas vender o pacote.  

Quanto ao terceiro objetivo específico, que se trata de analisar se a agência 

de intercâmbio interfere na experiência do intercambista em seu trabalho voluntário 

no exterior, pode-se afirmar que sim. A agência promove um turismo que tanto os 

viajantes quanto a comunidade local têm contato com uma cultura diferente, o que 

gera uma troca de experiências e um desenvolvimento pessoal.  

A agência oferece o suporte necessário para que o voluntário trabalhe e 

possa conhecer atrativos turísticos. Ela também informa sobre o trabalho e a 

acomodação, sendo assim, evita discrepância entre expectativas e percepções do 

voluntário. Na entrevista, percebe-se que a comercialização desse produto não é em 
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massa, há pesquisas para saber se a comunidade se beneficia e não há 

comercialização de qualquer projeto que aceite voluntários.  

Tendo em vista os aspectos apresentados anteriormente e levando em 

consideração que o voluntário e a comunidade se beneficiam, é possível concluir 

que a agência tem capacidade de interferir de forma positiva na experiência do 

voluntário.  

Além disso, a agência permite que países menos visitados por intercambistas 

de estudo e trabalho remunerado sejam visitados pelos voluntários, sendo assim 

esses países têm a economia movimentada graças aos gastos dessas pessoas nas 

cidades. 

A pesquisa apresentou como limitação o fato da amostra conter apenas de 32 

respostas de pessoas que fizeram trabalho voluntário no exterior. Todavia, isso não 

impossibilitou a realização do trabalho e houve a obtenção de informações 

relevantes. Outra limitação é a carência de estudos sobre turismo voluntário. 

Para pesquisas futuras sugere-se que seja realizada outra pesquisa 

quantitativa com uma amostra maior de respondentes. O objetivo é ter o perfil dos 

volunturistas e avaliações a respeito de outras organizações. Uma pergunta 

relacionada a formação profissional do voluntário pode ser incluída no formulário, 

possibilitando a verificação de influências na escolha do projeto a partir da formação. 

 Além disso, este trabalho abordou o ponto de vista da agência de intercâmbio 

e do voluntário, mas não da comunidade local. Portanto, sugere-se que a 

comunidade local também participe de algum tipo de pesquisa para opinar a respeito 

do trabalho voluntário.  

É sugerido também que sejam feitas pesquisas com intercambistas de cada 

modalidade de intercambio, a fim de identificar os países que recebem mais 

intercambistas de cada programa e os impactos causados nestes países.  Por fim, 

sugere-se que sejam feitas pesquisas para identificar os turistas estrangeiros que 

fazem trabalho voluntário no Brasil.  

Recomenda-se para as agências que tenham interesse em comercializar 

programas de trabalho voluntário: estudar e visitar os projetos antes de formar 

parcerias, possibilitar que os funcionários conheçam os projetos, estabelecer preços 

justos e várias opções de pagamento, não vender este tipo de pacote para qualquer 

pessoa, preparar o voluntário e fornecer todas as orientações possíveis antes da 

viagem, oferecer opções de visitas à atrativos turísticos no destino, ajudar com a 
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documentação, assessorar e manter-se à disposição durante toda a viagem e 

contatar o voluntário para conversar sobre sua experiência após o término da 

viagem. 

Espera-se que este trabalho desperte a curiosidade de pessoas a respeito do 

turismo voluntário e que a pesquisa seja um material que contribua para 

interessados na área. Para que o turismo voluntário ocorra cada vez mais e com 

responsabilidade é preciso que ocorra sempre um olhar investigativo em que novas 

propostas sejam instigadas. 
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APÊNDICE A 

 

Entrevista - Perguntas 

 

1. A divulgação dos programas de trabalho voluntário possui alguma 

particularidade em relação aos demais programas desta empresa. Se for 

positiva a resposta, favor especificar. 

2. Caso uma empresa concorrente venda projetos de trabalho voluntário que 

sua empresa não venda, há interesse em vendê-los também? 

3. Como o cliente é avaliado para saber se pode ou não participar de um 

trabalho voluntário no exterior? 

4. O cliente pode comprar somente o projeto e fazer os outros serviços por conta 

própria? 

5. Os funcionários da agência realizam os programas de trabalho voluntário que 

a agência promove? 

6. Todos os projetos já foram visitados por profissionais da empresa? 

7. A agência auxilia no preenchimento de formulário do passaporte e qualquer 

tipo de visto? 

8. Qual o procedimento da agência quando o país de destino do cliente exige 

vacina? 

9. Qual o procedimento quando o cliente faz críticas ao projeto? 

10.  Qual o procedimento quando o cliente quer abandonar o projeto antes do 

término? 

11.  Qual o procedimento caso o cliente queira estender o projeto? 

12.  Alguns clientes têm receio em pagar para fazer um trabalho voluntário? 

13.  São realizadas pesquisas com a comunidade local objetivando saber suas 

opiniões sobre os voluntários? 

14.  Como é feito o contato com as organizações que recebem os voluntários? 

Existe alguma dificuldade para contatá-las? 
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APÊNDICE B 

 

Formulário de perguntas 

 

Questão 1 – Você já fez trabalho voluntário no exterior? 

( ) Sim 
( ) Não 

Questão 2 – Gênero 

( ) Feminino  
( ) Masculino 

Questão 3 – Faixa etária 

( ) 15 a 25 
( ) 26 a 36 

( ) 37 a 47 
( ) 48 a 58 

( ) A partir de 59 

 

Questão 4 – Você teve contato com a comunidade local? 

( ) Sim 
( ) Não 

Questão 5 – Você proporcionou algum benefício para a comunidade local ou 

organização em que trabalhou? 

( ) Sim 
( ) Não 

Questão 6 – O que lhe motivou a fazer trabalho voluntário? 

Questão 7 – Qual foi o país de destino, tempo de permanência e tipo de projeto? 

Questão 8 – O voluntariado foi benéfico para você? 

( ) Sim 
( ) Não 

Questão 9 – Realizou atividades turísticas? 

( ) Sim 
( ) Não 
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Questão 10 – Como o trabalho voluntário foi realizado? 

( ) Através de uma agência de intercâmbio 
( ) Através de uma empresa de turismo voluntário 

( ) Através de uma organização sem fins lucrativos 

( ) Sem intermediação 

Questão 11 – Qual o nome da organização que intermediou a viagem? 

Questão 12 – Quanto a organização que promoveu sua viagem você considera: 

Figura 7- Avaliação da organização que promoveu a viagem 

 

Fonte: Elaboração própria, 2016 

 

Questão 13 – Observação: 



80 
 

APÊNDICE C 

 

Observações dos voluntários que viajaram por meio de agência de intercâmbio 

 

Respondente 1 

“Precisei de suporte urgente no Nepal porque fiquei doente e a agência foi 

maravilhosa. Só quem está sozinha em um país estranho que entende a importância 

desse suporte. ” 

Respondente 2 

“É uma experiência única. Se tiver possibilidade financeira gostaria de voluntariar em 

outros projetos, porque não é nada barato para nós brasileiros... gastei mais de R$ 

10.000... super bem investidos..., mas a gente leva tempo pra juntar essa grana, na 

situação econômica que o país se encontra principalmente. ” 

Respondente 3 

“Quando cheguei no local, eles estavam me esperando só no dia seguinte. ” 

Respondente 4 

“A agência fez uma confusão em relação ao pagamento muito grande. Além disso, 

eu não quis o meu certificado na época, mas agora eu quero e eles disseram que 

perderam. Se eu fosse para o mesmo lugar, faria contato direto com a ONG VA32. ” 

Respondente 5 

“Quando cheguei na cidade do trabalho voluntário, havia outros voluntários do 

mundo todo e eles estavam reclamando muito que a empresa de intermédio de 

viagem deles não forneceu nenhuma informação sobre acomodação, o trabalho em 

si, etc. Tudo que a CI me informou no Brasil correspondia a realidade, não tive do 

que me queixar, tive um preparo muito bom, que os outros voluntários estrangeiros 

não tiveram. ” 

Respondente 6  

“Fui a primeira pessoa a ir para Gana, então a agência não tinha tanta informação. 

Mas foram super atenciosos. ” 
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APÊNDICE D 

 

Observações dos voluntários que viajaram por meio de organização sem fins 

lucrativos 

 

Respondente 1 

“Devido a falta de uma estandardização de processos dentro da organização por 

problemas intrínsecos a sua estruturação, a avaliação de diversos pontos torna-se 

ambígua, variando de excelente a inaceitável a depender do escritório local da 

cidade ou do país. O escritório receptivo da minha viagem foi de baixíssima 

qualidade, enquanto o escritório emissivo foi extremamente competente. ” 

Respondente 2 

“Não concordo com agências que cobram para proporcionar experiências de 

voluntariado. Na minha opinião, esse tipo de trabalho não pode ser considerado 

voluntariado, apenas uma experiência turística. ” 

Respondente 3 

“A AIESEC é uma organização gerida completamente por jovens! Que têm como 

uma das principais razões por estarem ali, se desenvolver e aprender. Não se deve 

esperar dela que promova um serviço com a qualidade de uma agência de viagens 

por exemplo, onde são diversas as facilidades, instruções, roteiros da viagem, etc., 

porém nem é essa a proposta de um intercâmbio voluntário. Tal empreitada, e aqui 

manifesto minha opinião pessoal, é muito mais sobre aplicar o seu "know-how" - seja 

ele qual for - em um cenário inesperado, inconstante e impreciso, que apesar das 

diversas dificuldades que isso desencadeará, no final será mais recompensatório e 

fantástico do que seria se houvesse sido feito de uma forma mais, digamos, 

organizada e segura... Correndo o risco assim, de até mesmo vir a se tornar a 

melhor experiência da sua vida! ” 

Respondente 4 

“A experiência de voluntariado foi inversamente proporcional ao tempo em viagem. 

Se recebeu o braço que sustenta outro ser humano não tem preço. Permita-se a 

fazer um trabalho voluntário. ” 



82 
 

ANEXO 

 

Autorização para publicação das informações da entrevista  

 

 

 

 

 

  


