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Resumo: Diante do surgimento das redes digitais, com foco no consumo colaborativo 
no setor do turismo, este trabalho busca compreender os elementos que impulsionam a 
utilização das mesmas na aquisição de hospedagem e quais impactos causam a 
desestabilização nos modelos de negócios tradicionais. A hipótese é que o uso de 
plataformas colaborativas nas redes pode contribuir para o entendimento dos sentidos 
que orbitam em torno da busca por experiências diferenciadas de viagens. O objeto de 
estudo é a rede social digital Worldpackers onde usuários podem se hospedar em hostels 
espalhados pelo mundo, pagando sua estadia com horas de trabalho no local. A reflexão 
está fundamentada nos processos de cartografia de narrativas (Leão); estudos sobre 
cooperação (Sennett) e cultura da participação (Shirky).  
 
Palavras-chave: Experiência; Tecnologias Digitais; Redes de colaboração e Viagens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introdução 

  

Este estudo pretende refletir sobre as reações causadas no setor do turismo pelo 

surgimento de plataformas digitais baseadas no consumo colaborativo - para aquisição 

de hospedagem, como exemplo o Wordpackers e o AirBnB. Tais plataformas 

proporcionam certa autonomia de consumo ao viajante, por meio da colaboração.  
                                                
1 Trabalho apresentado no GP 5 - Comunicação e Cultura Digital do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação, a ocorrer na Universidade Positivo - UP, em Curitiba - PR, de 04 a 09 de Setembro de 2017. 
2 Doutoranda e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUCSP. Professora e coordenadora na Faculdade Paulus de 
Comunicação – FAPCOM. Membro do Grupo de Pesquisa: CCM Comunicação e Criação nas Mídias – E-mail: 
alebarros8@gmail.com  
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O Worldpackers, uma plataforma de viagem que funciona como uma rede 

colaborativa para turistas permitindo-os a garantir a hospedagem em hotéis e hostels que 

oferecem aos usuários tanto a experiência da troca (estadia x trabalho) como a 

ampliação no setor de turismo, sem o vínculo com agências e operadoras tradicionais.  

A utilização de novas tecnologias de comunicação/colaboração transformaram 

nosso comportamento de consumo de informação, produtos e serviços. A plataforma 

Worldpackers, possibilita que pessoas, incluindo aquelas em situação financeira restrita, 

possam ter a oportunidade de realizar determinada viagem e conhecer lugares com 

pouco investimento. Mesmo aqueles viajantes habituados a hospedar-se em hotéis, 

chegaram a utilizar a plataforma com o objetivo de vivenciar a experiência cultural 

diferenciada, visto que a estadia junto com o trabalho no local cria uma relação mais 

próxima com a cultural local.  

Diante deste cenário, a questão que pretende-se encontrar resposta é qual 

elemento é o impulsionador principal do consumo colaborativo e quais são as reações 

causadas no setor do turismo.  

A partir de uma cartografia dos discursos de pessoas que utilizam a plataforma 

Worldpackers, foi possível notar nos relatos dos viajantes, que as viagens 

proporcionaram  experiências muito mais gratificantes “que o dinheiro não pode 

comprar”. Há relatos inclusive de pessoas que chegaram a deixar sua vida no Brasil para 

morar em outros países, como por exemplo, o caso da viajante brasileira, Andira 

Medeiros3 que já passou por Londres e decidiu morar no Marrocos. Ou ainda da 

viajante Sylvia Biseto4 que trocou a carreira administrativa para trabalhar em hostels 

pelo Brasil, adquiriu fluência no idioma inglês num período de dois anos, e viveu 

experiências com o Worldpackers em São Paulo, Florianópolis, Morro do São Paulo, 

Itacaré e Budapeste, na Hungria. Mudanças de vida não são uma consequência 

definitiva de quem conhece e experimenta a plataforma como sair para conhecer o 

mundo sem data para voltar. Há pessoas que viajam por meio da rede apenas no período 

de férias. É importante ressaltar que não é a intenção deste trabalho quantificar os tipos 

de transformações causadas na vida das pessoas.  

                                                
3 Relato publicado no blog Follow The Colours. Disponível em: 
http://followthecolours.com.br/traveluv/worldpackers-viaje-o-mundo-e-tenha-hospedagem-de-graca/ Acesso em: 28 
out 2016.  
4 Relato publicado no site Catraca Livre. Disponível em https://viagem.catracalivre.com.br/geral/roteiro-
viagem/indicacao/worldpackers-compartilham-experiencias-de-viagem-colaborativa-em-mostra-em-sp/. Acesso em 
06 nov 2016. 
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Ao analisar os discursos, temos como hipótese de que a ideia de vivenciar 

experiências que proporcionam conhecer novas culturas a partir de uma atividade 

produtiva de interação imersiva é o elemento que povoa o imaginário de viajantes que 

esperam que a viagem em si não tenha um caráter apenas de turismo e sim algo que vá 

além desse conceito, talvez até de como seria morar em outro país.  

Um dos objetivos da plataforma Worldpackers é incentivar a troca de 

experiências entre viajantes e também para facilitar o voluntariado nos hostels. O 

trabalho de cooperação nos hostels e a recompensa da estadia vai de encontro ao que 

Michel Tomasello (2009), ressalta em seu livro Why We Cooperate, como o fenômeno 

da “intenção compartilhada” que é o de compreender as intenções de um grupo e tomar 

parte nelas.  

Os idealizadores do Worldpackers, afirmam que a proposta deles também é 

mostrar que podemos eliminar certos mitos em torno de viagens, como por exemplo: 

viajar é caro ou ainda, viajar é perigoso. Eles defendem a ideia de que viajar pode ser 

barato, seguro, e principalmente mais importante do que acumular bens materiais. Por 

isso incentivam o consumo colaborativo por meio da plataforma a fim de vivenciar 

experiências. 

Não somente os ideais de sustentabilidade, mas também os tempos de crise, são 

impulsionadores que justificam a necessidade de consumidores encontrarem outras 

formas para aquisição de produtos e serviços de forma mais econômica.  

Em tempos de crise e de maior escassez de recursos financeiros, o consumo 

tende a retrair. Assim, pessoas buscam alterativas de consumo para suprir a falta de 

algo, uma delas é o consumo colaborativo. O jornal online Valor, publicou uma 

pesquisa do Instituto Data Popular realizada em janeiro de 2016, em que aponta uma 

redução de 91% do consumo dos brasileiros em 2015 em comparação com o ano 

anterior. Dentre os três mil e quinhentos consumidores entrevistados em 153 municípios 

dos estados brasileiros, 65% informou que a maior frustração foram as viagens 

internacionais, pois disseram que não puderam realizar a viagem planejada em 2014 e 

os 42% restantes afirmaram o desejo de viajar em 2015. 

Neste cenário, o Brasil deve ainda enfrentar alguns desafios. Como discutido 

pelos pesquisadores Fábio Pimenta de Pádua Júnior, Doutor em Administração pela 

Universidade Federal do Paraná; e Mario Sergio Cunha Alencastro, Doutor em Meio 

Ambiente e Desenvolvimento pela mesma instituição; no artigo Desafios do Consumo 
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Colaborativo no Brasil, a formação do caráter do brasileiro está pautada nos fatores 

desde o modelo de exploração colonial pelos portugueses, miscigenação entre 

colonizadores, indígenas, escravos e, posteriormente pelos imigrantes contribuiu para 

que o modelo colaborativo não represente os interesses da coletividade.  

Pode-se pensar que talvez esse seja ainda um dos motivos pelos quais o consumo 

colaborativo no Brasil ainda esteja caminhando lentamente.    

 

O consumo colaborativo e o poder das redes digitais 
 
Brian Walsh, editor da Revista TIME online, publicou uma matéria no mesmo 

editorial em que aborda o tema do consumo colaborativo como sendo um dos grandes 

elementos transformadores do mundo, cuja mudança vem sendo liderada principalmente 

pelos jovens como uma forma diferente de consumo.  
O verdadeiro espírito inovador do consumo colaborativo pode ser encontrada 
em start-ups como SnapGoods baseados em Brooklyn, que ajuda as pessoas a 
alugar bens através da Internet. Ou Airbnb, que permite as pessoas a alugar suas 
casas para os viajantes. Há um elemento verde aqui, é claro: partilhar e alugar 
mais coisas significa produzir e desperdiçar menos coisas, o que é bom para o 
planeta e ainda melhor para a própria autoimagem. E alugar um berbequim via 
SnapGoods para o dia que você precisar dele é muito mais barato do que 
comprá-lo. É um ajuste perfeito para um estilo de vida urbano em que você tem 
um monte de vizinhos e pouco armazenamento. (WALSH, 2011) 

Inserido no contexto da economia colaborativa e apoiado no uso das tecnologias 

digitais, nos últimos anos surgiram diversas plataformas que proporcionam experiência, 

interação e colaboração entre os usuários, como por exemplo o AirBnB, um site que 

possibilita a comunicação entre turistas do mundo inteiro e donos de imóveis. Possui 

um vasto leque de opções e mesmo com pouco dinheiro, o usuário pode encontrar um 

lugar para se hospedar. Dentre as opções estão estúdios, pequenos apartamentos ou 

casas com os moradores ou não.  

A partir de uma experiência inicial com o AirBnB foi possível comprovar:  

a) Qualidade – disponibilidade de ambientes adequados a todo tipo de 

necessidade, sendo casas, apartamentos, suítes em hotéis ou mesmo um 

quarto de uma casa com seus moradores. A qualidade envolve a recepção no 

local, limpeza, serviços disponíveis como internet, ar condicionado, 

localização, etc. 
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b) Praticidade – a transação de reserva e pagamento da hospedagem pode ser 

realizada inteiramente pela internet.  

c) Conforto – na experiência atribuo ao conforto o fato de ter um caseiro 

aguardando a nossa chegada e que se colocou à disposição para nos auxiliar 

em quaisquer possíveis imprevistos.  

d) Segurança – a segurança é um fator mais delicado. Há diversos relatos de 

hóspedes que sofreram desde assaltos, acidentes domésticos, assédio de 

anfitriões até mortes. Neste quesito, o AirBnB ainda não tem um solução 

completa para dar assistência a seus hóspedes.  

e) Assistência – Foi possível encontrar relatos de usuários que tiveram algum 

tipo de problemas ao chegar no local e não tiveram a devida assistência da 

equipe do AirBnB. Isso pode acontecer dos dois lados: por exemplo, 

anfitriões que tiveram seus bens furtados pelos hóspedes e vice-versa. 

A escolha do local para utilizar os serviços da plataforma, foi uma hospedagem 

de um final de semana na praia da Juréia, litoral de São Paulo. O contato com o 

proprietário deve ser realizado totalmente pelo site: consulta de disponibilidade de 

datas, valores, fotos do imóvel, regras da casa, etc. Neste caso, principalmente, pela 

ocasião da proprietária residir em outro país.  

O Worldpackers, objeto de estudo deste trabalho, lançado em 2014, é uma 

plataforma online que conecta viajante e hospedagem em um sistema que se troca horas 

de trabalho por estadia. Oferece ao usuários a possibilidade de conhecer o mundo 

negociando sua força de trabalho e receber um quarto ou uma cama e café da manhã. 

O viajante deve cumprir uma jornada de trabalho que varia entre 20 e 30 horas 

por semana, podendo indicar o que gostaria fazer. Um fotógrafo, por exemplo, pode 

oferecer os seus serviços. Outro exemplo é pessoas com habilidades de produção de 

conteúdo para mídias sociais, ou ainda se colocar à disposição para executar tarefas de 

staff, recepção, arrumação, bar e cozinha. 

Com escritório no bairro de Pinheiros em São Paulo, o Worldpackers atingiu em 

2015 mais de 700 hostels em sua rede, presentes em mais de 90 países. A rede 

atualmente conta com mais de 25 mil usuários entre 18 e 62 anos, de cem 

nacionalidades diferentes. Do total de usuários da plataforma, 80% são brasileiros. 
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O funcionamento da plataforma Worldpackers, está inserido no contexto do 

consumo colaborativo em que a troca beneficia ambos os lados. Richard Sennett (2012), 

chama de “espectro de troca do ganhar-ganhar”, em que ambas as partes se beneficiam. 

Para o autor, “as trocas em que se envolvem todos os animais abarcam um espectro de 

comportamento que vão desde o altruísmo à crueldade da competição” (2012, p. 93).   

Ao pensarmos na cultura da participação discutida por Clay Shirky (2011), o 

caráter humano é o componente do comportamento sociável mesmo quando coordenado 

com ferramentas de tecnologia. Nós, humanos, podemos criar ambientes que permitem 

ao grupo fazer mais coisas ao indivíduo do que eles poderiam criar por conta própria 

(SHIRKY, 2011. p. 90).  

 Realizar atividades para outras pessoas, em princípio, implica em alguns casos 

em motivação financeira e pessoal. Com a colaboração, no sistema Worldpackers em 

que o viajante pode hospedar-se em troca de horas de trabalho, ou no AirBnB onde, um 

indivíduo pode hospedar a baixo custo uma pessoa em sua casa; modelos de negócios 

tradicionais de turismo acabam sendo diretamente impactados. 

 

O perfil do viajante Worldpackers 

A partir de um levantamento das narrativas de viajantes que utilizaram a 

plataforma, foi possível identificar um padrão de consumo e dos objetivos de cada que 

nos permite traçar o perfil dessas pessoas.  

Esses viajantes compõem a parcela da sociedade que ama viajar, mas que 

precisa que seja com pouco dinheiro. O fato de ser com o mínimo de investimento é 

considerado positivo, visto que esse elemento promove uma troca de experiências mais 

relevante a eles. Outro ponto que nos chama a atenção é a necessidade de conhecer 

novos lugares ao redor do mundo. As pessoas buscam locais que tenham mais ligação 

com seus valores, por exemplo: culturas muito diferentes daquelas em que foram 

criados, por exemplo aldeias; ambientes que promovam contato com a natureza, por 

exemplo cultivo, trato com animais; ou ainda locais exóticos ligados à questões 

religiosas, como budismo ou hinduísmo.   

 

Figura  1: Exemplos de experiências de viajantes 
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Fonte: Blog Jornada Viva. Disponível em jornadaviva.com (2016) 

 

Os padrões encontrados nos discursos de viajantes foram: 

Tabela 1: Características do viajante 

Objetivo Perfil 

Amam viajar Com pouco dinheiro – ponto positivo 

Experiências imersivas  Interagir, conhecer novas culturas  

Viver em outro país Aprender outro idioma 

Conhecer o mundo Viajar com o mínimo – desapego 

Desacelera, desurbanizar Viver em contato com a natureza 

Fonte: própria 

 

As reações causadas no modelo de negócios tradicional do turismo  

Administradores de empresas atuantes no setor hoteleiro entendem essas novas 

formas de hospedagem como uma competição desleal, visto que donos de imóveis que 

recebem turistas e cobram por isso, não cumprem as formalidades legais de pagamento 

de impostos e cumprimento de exigências de segurança e bombeiros, como os hotéis 

tradicionais. 

 Por esse motivo, os baixos preços aplicados pelos proprietários cadastrados no 

AirBnB são muito mais atraentes aos clientes que buscam uma viagem mais econômica. 

Por outro lado, a troca de experiências culturais proporcionadas por essa opção de 

acomodação ainda não são oferecidas por setor hoteleiro tradicional. 
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Em uma entrevista concedida em 2016 ao portal online Panrotas5, o CEO do 

Airbnb no Brasil, Leonardo Tristão, afirma que a crise econômica do país foi um dos 

elementos que impulsionaram o crescimento da plataforma, pois é um importante 

gerador de renda não só para anfitriões quanto para a economia local de bairros menos 

turísticos. A ferramenta é uma alternativa para gerar receita a partir de espaços ociosos.  

Um exemplo disso foi o período das Olimpíadas de 2016, na cidade do Rio de 

Janeiro, em que a rede hoteleira apresentava-se com lotação, portanto sem capacidade 

para atender à demanda dos turistas durante os jogos. Assim, o AirBnB funcionou como 

uma alternativa complementar para, não só suprir a defasagem, mas também como fonte 

de renda adicional aos anfitriões.    

 No caso do Worldpackers, que atua com hotéis devidamente registrados e em 

conformidade com as regulamentações do setor, ainda oferece uma alternativa mais 

atrativa aos jovens, pela oportunidade de trabalhar no local, compartilhar conhecimento 

e interagir com hóspedes de diversas partes do mundo. Diferente do AriBnB, isso 

mantém a competição muito acirrada no segmento.  

 Os desafios da plataforma Worldpackers está na confiabilidade das informações 

registradas pelos viajantes no momento do cadastro. Estes devem informar as formas 

com que pretendem contribuir com o hostel escolhido. A equipe do hostel só terá como 

confirmar se o hóspede tem realmente condições de trabalhar no que foi designado, 

quando chegar ao local.  

 Do lado do hóspede, o risco está em ter realmente sua estadia garantida e 

novamente isso só é confirmado ao chegar no hostel. Uma das questões relatadas pelos 

usuários, é a possível falha de comunicação no momento de fechar o acordo entre as 

partes. Houve casos do hóspede não acordar previamente seus dias de folga para 

conhecer a cidade e ter de trabalhar mais dias do que o esperado, algo que pode ser 

facilmente resolvido entre as partes com uma simples conversa. 

  

Procedimentos metodológicos 
O presente trabalho, centrado nas práticas do consumo colaborativo no setor do 

turismo, apresenta uma análise das experiências de usuários que utilizam as plataformas 

                                                
5 Artigo publicado no site Panrotas. Crise ajuda AirBnB, que não crê em disputa com hotéis. Disponível 
em: http://www.panrotas.com.br/noticia-turismo/tecnologia/2016/03/crise-ajuda-airbnb-que-nao-cre-em-
disputa-com-hoteis_124442.html . Acesso em: 05 nov. 2016. 
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digitais para aquisição de hospedagem e quais são as reações de empresas que atuam 

com modelos de negócios “tradicionais”.  

Com uma abordagem de natureza descritiva e interpretativa dos discursos dos 

viajantes e de empresários, a fim de alcançar o objetivo proposto, foi adotada a seguinte 

composição de métodos: (1) coleta de dados das redes; (2) pesquisa bibliográfica e de 

campo; (3) cartografia dos discursos dos viajantes.  

1- Coleta de dados das redes: navegação e descrição das plataformas, coleta de 

dados das regras de utilização e discursos de usuários e empresários do setor. 

Inicialmente, realizou-se um estudo exploratório na rede social 

Worldpackers a fim de conhecer o funcionamento e as regras de utilização 

da mesma. Adicionalmente foi experimentada a rede AirBnB com realização 

de hospedagem a fim de compreender a trajetória do usuário em seu uso 

completo do serviço prestado. 

2-  Pesquisa bibliográfica e de campo: Para a pesquisa bibliográfica, foram 

utilizadas as bases teóricas dos processos de cartografia de narrativas (Leão); 

os estudos sobre colaboração e cooperação (Sennett) e cultura da 

participação (Shirky).  

3- Cartografia dos discursos dos viajantes: foram levantados diversos relatos de 

pessoas que utilizaram as plataformas, com descrição das suas experiências e 

as reações que causaram tanto em suas vidas quanto em empresas 

tradicionais de hospedagem que sofreram uma queda de vendas. 

 

Esta opção metodológica foi ao encontro da questão e objetivos deste trabalho, na 

medida em que este tipo de investigação é realizada de forma empírica no experimento 

da rede que constitui o objeto de pesquisa. 

 
Considerações 
 As plataformas digitais de colaboração impulsionam as redes de consumo 

colaborativo em diversas partes do mundo. Diante de fatores como a crise, ou o 

crescimento do empreendedorismo como uma forma de enfrentar o desemprego, as 

oportunidades oferecidas por estas plataformas têm sido uma alternativa mais atraente 

para o consumo. 
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 Mesmo com o sucesso comprovado de iniciativas no setor do turismo como o 

AirBnB e o Worldpackers, é possível observar problemas, e que mesmo ideias 

inovadoras como estas, enfrentam dificuldades das mais diversas origens, que vão desde 

questões legais como regulamentações e pagamento de taxas, até lidar com pessoas 

oportunistas que se aproveitam da confiança dos outros para causar danos, como os 

roubos já registrados por proprietários de imóveis cadastrados no AirBnB. 

 Sendo assim, pode-se pensar que o conflito de interesses pode ser o “calcanhar 

de Aquiles” das redes de colaboração no Brasil. 
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