
Bússola Virtual 

Buscas por sites de turismo e viagens aumentam 99,6%. Agências, companhias e operadoras 
se rendem à grande rede, que ainda estimula viajantes aventureiros a criar roteiros por conta 
própria.  

A afirmação é categórica: “Depois que encarei uma viagem, pela Europa, totalmente 
programada por meio de sites na internet, nunca mais vou comprar um pacotão pronto, desses 
de agência”, dispara a estudante Glaucimara Josélia, de 24 anos, de Belo Horizonte. Ela, que 
já está de passagem comprada para a próxima aventura no Velho Continente, em setembro, 
resolveu tudo entre conversas de e-mail e sites de pesquisa de preços. 

Outro adepto das malas feitas depois da pesquisa online é Luís fazem parte do grupo 
responsável pelo aumento de 99,6% na visita a sites de viagens e turismo, de acordo com o 
IBOPE//NetRatings, comparando o mês de fevereiro com o mesmo período do ano passado. O 
número é impressionante, colocando o setor em primeiro lugar entre os que mais chamam a 
atenção dos usuários da internet no Brasil. 

Por isso, as aventuras típicas de jovens que colocam uma mochila nas costas e partem em 
direção a destinos como o Leste Europeu ou as ruínas de Machu Pitchu, ganharam uma âncora 
virtual. Antes de ir, eles tratam de fazer uma apurada busca no Orkut, popular sites de 
relacionamentos, para conversar com brasileiros que moram ou já visitaram os destinos, à 
cata de dicas personalizadas. “Esse é o espírito: fazer na viagem do jeito que eu quero, no 
meu ritmo. Às vezes, você está a fim de conhecer uma cidade que nem é turística, o que só é 
possível se você formatou o próprio roteiro”, defendeu Glau. 

O prazer do planejamento é outro fator estimulante. “Eu me diverti muito enquanto montava a 
viagem, navegando em blogs de gente que já viajou para os mesmos lugares no mesmo 
esquema”, conta Luis, acrescentando que só não publicou ainda seu diário virtual com as 
aventuras vividas na Bolívia, Chile, Peru, Argentina por falta de tempo.  

Além de blogs, e comunidades do Orkut, Glau decidiu sua rota com base em passeios virtuais 
no Google Maps e em sites descolados como um que oferecia espaço para o acerto de caronas 
na Alemanha. Comparando preços de passagens, em sites destinados a passagens, em sites 
destinados a isso, ela andou de ônibus, trem e avião para conhecer cidades alemãs, italianas, 
austríacas, tchecas, dinamarquesas, suecas, suiças, francesas, húngaras e até eslovacas. A 
flexibilidade no planejamento veio a calhar: “A Eslováquia nem estava nos planos, mas aí no 
meio da viagem apareceu um namorado de lá, e foi ótimo”. 

Confiar desconfiando 

É preciso reconhecer, contundo, que embarcar em uma viagem dessas é assumir um risco. 
Desconfiar das informações da rede nunca é demais, para Regina Casale, diretora da 
Associação Brasileira das Agências de Viagens em Minas Gerais (Abav – MG). “Só uma agência 
com profissionais especializados vai dar ao turista as garantias que trarão o conforto da 
viagem”, diz, chamando a atenção para o risco de empresas fantasmas.  

Casale reconhece, apesar disso, que as agências também tiveram que se render ao mundo 
conectado. “Todas as agências oferecem também seus serviços online, mas o contato humano 
é superimportante. Se o cliente vem à agência, as informações serão mais completas e 
personalizadas”, acredita. 

 



Conforto, realmente, passa longe quando a opção é um mochilão arr anjado na internet, caso 
dessa última viagem de Luis: “Mas eu fui sabendo disso, então estava preparado para o que 
fosse”.  

O mesmo não aconteceu com uma revoltada australiana vegetariana, que encrencou com a 
lata de milho que teria para comer em um passeio de jipe na fronteira com o Chile. Resultado? 
Foram parar na delegacia, mas depois, diz Luis, deu tudo certo. Estar consciente do 
despojamento e atenta nas possibilidades de erro também foi a receita de Glau, que ficou 
hospedada na casa de muitas pessoas, prática, segundo ela, comum por lá: “É claro que 
sempre rola um medinho, por isso é bom sempre ter um plano B na manga, um hotel pra ficar, 
por perto. A gente que é mineiro, é sempre desconfiado”. 
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