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RESUMO

As tecnologias digitais trouxeram, a partir do século XX, mudanças em diversas áreas da sociedade, e, sobretudo, novas formas de comunicação e 
interação entre as pessoas. A partir dessa revolução tecnológica nota-se a importância do surgimento da Web 2.0, que caracterizou um novo 
modelo de publicação e compartilhamento online. Criado em 2004, o conceito de Web 2.0 é o de uma nova forma de internet em que os próprios 
utilizadores possam gerar os conteúdos e interagirem entre si, compartilhando as informações (PONS apud ROQUE; RAPOSO, 2013). Este novo 
modelo permitiu a expansão dos Conteúdos Gerados pelos Utilizadores (CGU), alterando formas de produção de conteúdo, pensamentos e 
relação entre consumidor/empresa. O turismo também se modificou com os adventos tecnológicos da Web 2.0, pois agora, o próprio consumidor 
tem o poder de trocar experiências, relatos e informações com outros consumidores, e não dependem somente de dados advindos das próprias 
empresas da área. Pode-se destacar, dentre os viajantes que buscam informações on-line, o segmento de Backpacker, ou então chamados 
“mochileiros”.  A contribuição das plataformas sociais (redes sociais, fóruns de viagem, blogs e sites) e a sociabilidade que ela permite, se tornou, 
atualmente, uma ferramenta valiosa para o turista backpacker.  Diante do exposto, este trabalho se propôs a identificar a influência da tecnologia 
digital 2.0 e suas plataformas sociais na motivação e experiências de viagens independentes de Backpackers. Como procedimento metodológico, 
a pesquisa quanto aos objetivos é do tipo descritiva e em seu delineamento, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental, seguida de 
pesquisa de campo por meio de levantamento (pesquisa survey). Aplicou-se questionários fechados a uma amostra não probabilística de 
indivíduos que possuem experiência em viagens independentes de backpacker, selecionada por acessibilidade em pesquisa na internet. O 
questionário foi elaborado por meio da ferramenta Google Docs e disponibilizado online em comunidades e sites voltados ao segmento 
backpacker, totalizando uma amostra de 107 depoentes. Constatou-se que os backpackers são do sexo feminino (53%) e masculino (47%), com 
faixa etária entre 18 a 29 anos, possuindo ensino superior completo, com renda mensal individual entre 01 a 03 salários mínimos. A maioria viaja 
uma a duas vezes ao ano ou até mais de duas vezes, utilizando o avião como meio de transporte para chegar ao destino, e o ônibus como 
transporte para se locomover dentro do destino. Quanto à acomodação, a maior parcela escolhe o hostel / albergue como opção, gastando em 
média por dia de R$ 50,00 a R$ 100,00, com a duração da viagem em torno de 15 dias, sendo o item “alimentação” como o que mais despendem 
gastos em uma viagem. Ainda sobre o perfil, a maioria dos backpackers viaja sozinho, e elegeram a “autonomia e liberdade” como maior 
motivação para as viagens turísticas, planejando a viagem com antecedência e roteiro flexível. Conclui-se que o uso da internet e das plataformas 
e mídias sociais estão presentes no planejamento de viagem da grande maioria da amostra investigada, que usa estas ferramentas como forma 
de obter informação e motivação para realizá-las, influenciando diretamente na coleta de informação sobre os destinos, hospedagens, passeios, 
roteiros e nas companhias para viagem.  O viajante mochileiro carrega consigo a motivação inicial que é o sentimento de liberdade e autonomia, 
e as novas tecnologias facilitaram o êxito das experiências, conectando-os com outros viajantes formando uma grande rede, que colaboram 
mutuamente com compartilhamento de informações.
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