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(Ainda) 
Mais Digital

Mudança de 
prioridades

Menos Brand 
Loyal

Com o alívio das restrições de COVID e o aumento dos preços e 
da inflação em geral, os viajantes mudam seu foco da saúde e 
segurança para o custo da viagem

Três mudanças do comportamento do Turista

O COVID veio alterar profundamente as rotinas dos viajantes, 
abrindo portas para ganhar market-share e reinventar programas 
de fidelização

Os turistas inclinam-se cada vez mais para plataformas digitais 
quando estão a planear e comprar as suas viagens
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O percurso do consumidor, cada vez mais granular e 
digital
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Doméstico
20%

Internacional
80%

A indústria do Turismo está em rápida recuperação, 
mas o online já apresenta níveis superiores a 2019

Pesquisas por acomodação e voos para destinos 
em Portugal (Maio 2022)

Fonte: Destination Insights. Pesquisas por acomodação e voos para destino Portugal. Dados até 25 de Maio de 2022

https://destinationinsights.withgoogle.com/intl/en_ALL/
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A indústria do Turismo está em rápida recuperação, 
mas o online já apresenta níveis superiores a 2019

Pesquisas por acomodação e voos para destinos 
em Portugal (Maio 2022) Evolução das pesquisas internacionais por 

acomodação e voos para destinos em Portugal

Fonte: Destination Insights. Pesquisas por acomodação e voos para destino Portugal. Dados até 25 de Maio de 2022
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https://destinationinsights.withgoogle.com/intl/en_ALL/
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evolução de pesquisas



Mudança de prioridades



Preocupações com 
COVID-19 ainda são 
relevantes, mas os viajantes 
estão mais confiantes

Respostas incluem
Saúde e Segurança
Restrições de viagens / Ficar preso
Preocupações de cancelamento pelo fornecedor

Algumas preocupações de 
Covid-19 afetam as minhas 
decisões de marcação de férias

47% 46%

-12pp
vs 2021

-18pp
vs 2021

62%

-17pp
vs 2021

30%-24pp
vs 2021

Fonte: Google Surveys (metodologia), Abril 2022, Q: Do any of the following concern you about booking a holiday within the next year?

https://support.google.com/surveys/answer/6189786?hl=en


Fatores / preocupações que influenciam as decisões de viagens (% de mudança Abril 2022 vs. Abril 2021)

Fonte: Google Surveys (metodologia), Q: ‘What's the most important thing travel companies could offer today to help you to book a holiday within the next year?’ & ‘Do any of the following concern you about booking a holiday within the next year?

O aumento de preços é agora a principal preocupação

https://support.google.com/surveys/answer/6189786?hl=en


Os viajantes estão à procura de descontos e melhores ofertas

Fonte: Ipsos Essentials, Phase 6, Wave 59. Q: There are a number of challenges we may face today. Which of these concerns you the most? Q: Of the items remaining, which of these concerns you the most?
Sources: Google Surveys (methodology), Q: “What's the most important thing travel companies could offer today to help you to book a holiday within the next year?”. Comparação Abr 2022 e Abr 2021.

Coisas mais importantes que as empresas de viagens podiam oferecer

UK FR DE IT NL

Descontos 31% 29% 18% 39% 28%

Garantia de 
devolução 28% 20% 18% 22% 21%

Sem taxas de 
cancelamento 23% 20% 39% 20% 17%

Datas flexíveis / 
voucher 7% 11% 11% 9% 6%

Outro 11% 20% 14% 10% 28%

+12pp +8pp+14pp +16pp

-18pp -1pp-13pp -11pp

+3pp -11pp+1pp +2pp

+1pp +4pp-4pp 0pp

+3pp 0pp+3pp -7pp

+18pp

-9pp

-8pp

+2pp

-4pp

Principais preocupações

Aumento dos preços e inflação são a principal preocupação 
global e na maior parte dos países Europeus.
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para essa viagem?



Uma grande parte dos viajantes não decidiu com que marcas/empresas 
marcar as suas viagens e estão abertos experimentar novas

43% 46% 63% 72% 90% 54% 71%Não decidiu a marca / 
empresa

45% 43% 41% 49% 16% 44% 46%
Aberto a experimentar 

uma nova marca / 
empresa

Fonte: Google Surveys (metodologia), Q: ‘Have you already decided with which brands / companies to book your holiday?’ & ‘How open are you to trying to book with a new brand / company for your next holiday?’, Abril 2022.

https://support.google.com/surveys/answer/6189786?hl=en


Algumas marcas estão a tirar proveito da mudança de paradigma



A fidelização está em jogo

A contribuição dos programas de fidelização caiu na maioria das 
marcas durante a pandemia

Fonte: Skift Research Global Travel Outlook 2022



A Flexibilidade é chave e pode fazer a diferença num 
programa de fidelização

Fonte: Phocuswright



Principais razões que levam à 
retenção:

Flexibilidade

Atendimento ao cliente

Personalização

Principais razões que levam à 
inscrição:

Custo-benefício

Variedade de produtos

Conveniência ou facilidade de 
acesso

Principais razões (falta de) que levam 
ao cancelamento:

Variedade de preços

Regalias para membros

Produtos/experiências novas ou 
divertidas

i. Inscrição ii. Retenção iii. Cancelamento

Mas é importante perceber que as motivações variam ao 
longo das diferentes fases do programa

Fonte: McKinsey
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