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Sobre a  

A	 Elo	 é	 uma	 das	 principais	 empresas	 brasileiras	 de	 tecnologia	 de	

pagamentos.	 Com	 10	 anos	 de	 mercado,	 a	 Elo	 já	 soma	 mais	 de	 140	

milhões	de	cartões	emitidos,	em	parceria	com	mais	de	30	emissores.		

Sua	 aceitação	 engloba	 14	 milhões	 de	 estabelecimentos	 no	 Brasil	 e	

presença	em	mais	de	200	países	e	territórios,	resultado	da	parceria	com	

a	Discover	Global	Network.		

A	Elo	mantém	relação	de	longa	data	com	o	Turismo,	setor	que	é	um	dos	

pilares	 da	 marca.	 Pelo	 programa	 Elo	 Destinos,	 nos	 últimos	 anos	 já	

investiu	mais	de	R$	20	milhões	em	infraestrutura	e	atrativos	de	regiões	

turísticas	do	País.		

No	início	da	pandemia,	a	Elo	criou	o	projeto	Elo	do	Bem,	e	levou	cestas	

básicas	 a	 mais	 de	 5,5	 mil	 famílias	 que	 vivem	 do	 turismo,	 e	 neste	 ano	

expande	o	projeto	para	mais	de	15	mil	famílias	pelo	Brasil	que	dependem	

do	turismo	e	do	entretenimento	como	principal	fonte	de	renda.	



Sobre o  

O	 TRVL	 LAB	 é	 um	 laboratório	 de	 inteligência	 de	 mercado	 em	

viagens.		

Por	meio	 da	 condução	 e	 divulgação	 de	 pesquisas	 qualitativas	 e	

quantitativas	 sobre	 o	 mercado	 turístico,	 cria	 e	 transmite	

conhecimento	 relevante	 para	 gerar	 iniciativas	 criativas	 e	 a	

transformação	positiva	da	indústria.		

É	 uma	 iniciativa	 da	 PANROTAS	 e	 da	 Mapie,	 empresas	 que	

compartilham	 do	 propósito	 de	 investigar	 constantemente	 o	

Turismo	 e	 contribuir	 para	 o	 seu	 desenvolvimento	 a	 partir	 de	

conteúdos	relevantes	e	análises	de	mercado	
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Sobre este

relatório
Com	 o	 objetivo	 de	 aportar	 conhecimento	 relevante	 para	 a	 indústria	 de	

Viagens	e	Turismo,	este	relatório	foi	produzido	pelo	TRVL	Lab	em	parceria	

com	a	Elo.	Para	a	edição	especial	de	viagens	de	lazer	786	viajantes	de	todas	

as	 regiões	 do	 Brasil	 participaram	 da	 pesquisa.	 Todos	 os	 insights	

apresentados	 aqui	 são	 resultantes	 das	 análises	 e	 cruzamentos	 e	 também	

das	 observações	 de	 tendências	 de	 comportamento	 e	 consumo	 geral	 e	

específicas	para	o	Turismo.	

Aqui	 você	 encontrará	 as	 principais	 transformações	de	 comportamento	e	

consumo	criadas	e	aceleradas	na	pandemia	e	 também	 o	 sentimento	dos	

brasileiros	em	relação	às	viagens	de	lazer	no	pós-vacina.	

	

Para	 auxiliar,	 identificamos	 5	 insights	 principais	 para	 este	 segmento	 e	

sugerimos	algumas	ações	para	aplicá-los	em	seus	negócios.	

Organizamos	 os	 dados	 principais	 em	 TOP	 5	 para	 facilitar	 sua	 consulta	 e	

adicionalmente,	apresentamos	5	personas	para	ficar	atento.	

	

Esta	 é	 a	 versão	 resumida	 e	 focada	 nas	 viagens	 de	 lazer	 do	 relatório	

Insights	para	o	Turismo	|	2a.	edição.	Você	também	pode	acessar	a	versão	

resumida	para	as	viagens	de	negócios	e	a	versão	completa,	com	os	dois	

segmentos	e	os	dados	completos	de	ambos.	
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PARA	O	SEGMENTO	DE	VIAGENS	

DE	LAZER	NO	PÓS-VACINA

5 INSIGHTS



Durante	a	pandemia,	houve	um	aumento	da	preocupação	com	a	saúde	em	geral,	bem-estar,	saúde	
mental	e	tempo	de	qualidade	em	família.	

A	grande	maioria	dos	pesquisados	pretende	manter	os	cuidados	com	estes	pontos	e	ainda	que	este	
seja	 um	 senamento,	 ele	 pode	 ser	 um	 forte	 indicaavo	 de	 possíveis	 transformações	 de	
comportamento	duradouras	na	direção	do	autocuidado	e	da	qualidade	de	vida.	

As	 viagens	 de	 lazer	 podem	 incenXvar	 estes	 novos	 hábitos	 e	 comportamentos,	 entregando	
experiências	conectadas	ao	bem-estar	que	permitam	que	viajantes	desfrutem	de	tempo	valioso	
consigo	mesmo	e	com	sua	família	de	forma	potencializada.	

Foco na  
saúde e bem-estar

dos	respondentes	aumentaram	o	cuidado	com	a	

saúde	durante	a	pandemia.	90,19%	pretendem	

manter	este	novo	comportamento.

84,73%01
afirmaram	que	aumentaram	o	cuidado	com	o	bem-

estar,	sendo	que	82,80%	pretendem	manter	novos	

hábitos.

69,29%

também	aumentaram	o	cuidado	com	a	saúde	mental	

e	isso	deve	permanecer	assim	para	79,58%	dos	

respondentes	no	pós-pandemia.

68,33%

tiveram	mais	momentos	de	qualidade	com	a	família	

neste	período	de	pandemia.	79,74%	pretendem	

continuar	investindo	em	tempo	de	qualidade	juntos.

65,59%



Para	a	maior	parte	dos	brasileiros,	relaxar	e	descansar	são	o	principal	moavo	para	realizar	viagens	
de	 lazer,	 o	 que	 se	 conecta	 diretamente	 com	 o	 primeiro	 insight,	 pois	 viagens	 podem	 contribuir	
diretamente	para	o	aumento	da	qualidade	de	vida,	saúde	e	bem-estar.	

A	 segunda	 principal	 razão	 é	 a	 diversão.	 Brasileiros	 desejam	 relaxar,	 mas	 isso	 não	 significa	
necessariamente	contemplação	e	sim,	experiências	diveradas.	Em	terceiro	 lugar	aparece	o	desejo	
de	conhecer	novos	lugares	e	em	quarto	a	celebração	da	vida	e	dos	momentos.		

Depois	 de	 um	período	 diccil	 e	 de	 distanciamento,	viajantes	 desejam	 viver	 novas	 experiências	 e	
aproveitar	 para	 usufruir	 de	 cada	 momento	 que	 a	 vida	 possibilita.	 Para	 isso	 é	 importante	 que	
desanos	e	fornecedores	de	turismo	estejam	de	olho	nas	oportunidades,	pois	a	velha	programação	
de	 lazer	 não	 atenderá	 ao	 desejo	 ampliado	 de	 viver.	 É	 preciso	 turbinar	 a	 experiência	 e	 entregar	
inúmeras	oportunidades	de	momentos	memoráveis.	

Viagens  
para celebrar

dos	viajantes	de	lazer	brasileiros	apontam	relaxar	e	

descansar	como	o	principal	motivo	para	viajar.

81,13%02
querem	se	divertir.
63,12%

desejam	conhecer	novos	lugares.
56,83%

querem	celebrar	a	vida	e	os	momentos.
50,98%



A	intenção	de	viagens	para	o	pós-vacina	conanua	concentrada	no	Brasil	e	o	Turismo	de	sol	e	praia	é	
o	queridinho	nacional.		
	
Ainda	 há	 insegurança	 com	 o	 estado	 geral	 da	 pandemia,	 mas	 questões	 econômicas	 reforçam	 a	
vantagem	do	Turismo	nacional	pelos	próximos	semestres.	

O	Nordeste	 brasileiro	 conanua	 sendo	o	 desano	preferido,	 com	destaque	 para	 a	 Bahia,	 Fortaleza,	
Fernando	 de	 Noronha	 (PE)	 e	 Natal	 (RN).	 Gramado	 (RS)	 aparece	 na	 segunda	 posição,	 mas	 há	
oportunidade	para	todos.		

O	brasileiro	está	disponível	e	desejando	conhecer	o	Brasil,	é	hora	de	reforçar	a	comunicação	e	o	
relacionamento	com	clientes,	demonstrando	a	infinidade	de	opções	disponíveis,	que	certamente	
atendem	aos	mais	variados	perfis.	

Meu Brasil 
brasileiro

escolheram	como	nicho	preferido	para	viagens	de	

lazer	o	turismo	de	sol	e	praia.

74,84%03
dos	brasileiros	já	estão	planejando	uma	viagem	de	

lazer	nacional	por	estarem	vacinados	ou	conhecerem	

o	calendário	de	vacinação.

56,98%

dos	respondentes	está	planejando	uma	viagem	

internacional	para	2021.	As	intenções	se	fortalecem	

para	o	segundo	semestre	de	2022	para	21,37%	dos	

viajantes.

8,83%

citaram	alguma	localidade	do	Nordeste	como	destino	

desejado	para	a	próxima	viagem.

37,52%



É	fundamental	conhecer	em	profundidade	o	perfil	do	seu	cliente	e	entender	como	cada	ponto	da	
jornada	é	percebido	e	desejado	por	ele.	

Neste	 momento,	 encontrar	 uma	 óama	 promoção	 de	 voo	 ou	 hotel	 é	 um	 bom	 moavador	 para	
planejar	 uma	 viagem,	 mas	 as	 histórias	 de	 saasfação	 de	 conhecidos	 também	 têm	 um	 peso	
importante.	

Os	 canais	 diretos	 são	 os	 preferidos	 pelos	 viajantes	 brasileiros	 para	 reserva	 e	 compra	 de	 suas	
próximas	viagens,	seguido	das	agências	de	viagens	online	e	das	agências	de	viagens.	Lembre-se	o	
cliente	atual	é	mais	digital	e	mulacanal.	Ele	está	considerando	todas	as	opções	e	conveniência	com	
informação	especializada	e	customizada.	

O	momento	nunca	foi	tão	propício	para	fortalecer	as	relações	com	a	sua	base	de	clientes,	criando	
vínculos	duradouros.	

Mais vínculo 
com o cliente

se	motivam	a	planejar	uma	viagem	ao	encontrar	uma	

ótima	promoção	de	voo	ou	hotel.	41,67%	começam	a	

planejar	quando	ouvem	uma	história	de	viagem	de	

alguém	que	conhecem.

44,52%04
dos	brasileiros	farão	a	reserva	da	sua	próxima	viagem	

diretamente	com	os	fornecedores.

57,46%

preferem	fazer	a	reserva	por	uma	agência	de	viagens	

online

51,10%

buscarão	uma	agência	de	viagens	para	organizar	a	sua	

próxima	viagem.

29,39%



Com	a	vacinação	de	adultos	sendo	ampliada,	as	intenções	de	viagem	crescem	e	muitos	brasileiros	já	
começam	a	planejar	suas	viagens	nacionais,	especialmente	para	o	segundo	semestre	deste	ano.	

Estas	 viagens	 serão	 de	 avião,	 para	 hotéis	 confortáveis	 em	 desanos	 de	 praia,	 serra/montanha	 e	
cidades	do	interior.	

Então,	prepare-se!	Com	o	controle	da	pandemia	e	as	novas	informações	cienkficas	sobre	as	formas	
de	transmissão,	é	possível	rever	alguns	protocolos,	mantendo	aqueles	que	são	essenciais	como	uso	
obrigatório	de	máscaras	em	espaço	fechado,	distanciamento	mínimo	e	venalação	adequada.	

Empresas	 turísacas	 aprenderam	 a	 trabalhar	 de	 forma	 mais	 enxuta	 com	 mais	 posições	
mulafuncionais.	É	hora	de	aproveitar	este	aprendizado,	sem	esquecer	da	qualidade	da	entrega	e	da	
experiência,	pois	os	clientes	estão	ávidos	por	conforto,	serviço	encantador	e	diversão.	

A	temporada	de	verão	sinaliza	ser	histórica.	Aproveite	para	gerar	lembranças	posiXvas	marcantes.	

Vem, temporada 
de verão!

dos	viajantes	já	estão	se	programando	para	viagens	

nacionais	para	o	segundo	semestre	de	2021.	33,05%	

para	o	primeiro	de	2022.

54,42%05
preferem	o	avião	como	meio	de	transporte	para	a	

próxima	viagem.

61,76%

preferem	hotéis	confortáveis	(4	estrelas)	para	a	

próxima	viagem.

34,80%

afirmam	ter	alta	probabilidade	de	fazer	uma	viagem	a	

lazer	nos	seis	meses	após	a	segunda	dose	da	vacina.

60,97%



TOP 5  
INDICADORES

A pesquisa em 11 perguntas-chave

A	seguir,	um	resumo	das	principais		

perguntas	da	pesquisa,	com	o	TOP	5	

de	respostas	para	cada	uma	delas



47,51%
Serra,	montanha,	campo

TOP 5:   
Característ ica dos destinos

Praia
70,72%

34,49%
Cidades	do	interior

32,75%
Destinos	muito	conhecidos

29,28%
Cidades	grandes1

2

3

4

5



TOP 5:   
Propósito das viagens

63,12%
Divertir-se

56,83%
Conhecer	novos	lugares

65,08%	afirmam	que	o	propósito	não	se	alterou	por	
causa	da	pandemia

49,89%
Reunir	a	família/amigos

50,98%
Celebrar	a	vida	e	momentos

Relaxar	e	descansar
81,13%

1

2

3

4

5



37,31%
Histórico-cultural

TOP 5:   
Nicho preferido

Sol	e	praia
74,84%

36,01%
Gastronômico

30,15%
Parques	temáticos	e	aquáticos

27,98%
Ecoturismo1

2

3

4

5



TOP 5:   
Motivos que levam a 
considerar uma nova viagem

41,67%
Ouvir	pessoalmente	histórias	de	
viagens	de	alguém	que	eu	conheço

37,59%
Fotos	ou	postagens	de	amigos	nas	
redes	sociais

30,26%
Estar	sem	férias	há	algum	tempo

32,68%
Feriado	próximo	ou	tempo	livre	no	
trabalho/escola

Encontrar	uma	ótima	promoção	de	voo	
ou	hotel

44,52%

1

2

3

4

5



46,49%
Situação	econômicaTOP 5:   

Razões que desmotivam a 
viajar

Insegurança	com	o		
estado	geral	da		
pandemia

72,37%

34,43%
Insegurança	relacionada	ao	
comportamento	de	outros	turistas

23,90%
Insegurança	relacionada	ao	meio	de	
hospedagem

23,25%
Câmbio1

2

3

4

5



TOP 5:   
Canais  de reserva para a 
próxima viagem

51,10%
Agências	online	

29,39%
Agência	de	viagens

4,17%
Secretário(a)/Assistente

12,28%
Loja	física

Direto	com	fornecedores
57,46%

61,46%	comprarão	os	componentes	da	viagem	individualmente	
e	farão	principalmente	reserva	de	aéreo	(70,77%)	e	hotel	
(69,67%)

1

2

3

4

5



29,01%
Veículo	próprio

TOP 5:   
Opção de transporte 
preferencial

Avião
61,76%

4,04%
Ônibus

3,30%
Veículo	alugado

0,88%
Veículo	da	empresa1

2

3

4

5



TOP 5:   
Critérios para escolha de uma 
passagem aérea

58,24%
Facilidade	de	reserva/compra

56,92%
Forma	de	pagamento

48,79%
Voos	diretos

50,77%
Qualidade	percebida	da	companhia	
aérea

Preço
81,98%

1

2

3

4

5



21,59%
Hotel	econômico

TOP 5:   
Opção preferencial  de meio de 

hospedagem

Hotel	confortável
34,80%

15,20%
Pousada

8,58%
Residência	alugada

7,27%
Casa	de	parentes	e	amigos1

2

3

4

5



TOP 5:   
Critérios para escolha de um 
meio de hospedagem

72,19%
Localização

71,08%
Protocolos	higiênico-sanitários

63,36%
Qualidade	percebida	do	meio	de	
hospedagem

67,11%
Segurança	percebida	do	meio	de	
hospedagem

Preço
78,81%

1

2

3

4

5



87,17%
Visita	a	restaurantes

TOP 5:   
Atividades real izadas 
 no destino

Visita	a	atrações	
turísticas

87,61%

67,02%
Visita	a	bares

61,50%
Compras

59,74%
Visita	a	parques	temáticos/aquáticos1

2

3

4

5



5 PERSONAS
Identificamos	5	perfis	de	destaque	

entre	os	viajantes	de	lazer



Os	viajantes	típicos	brasileiros	estão	nas	maiores	regiões	emissoras	de	turistas:	Sudeste	
e	Sul.	São	homens	e	mulheres	entre	30	a	49	anos,	da	classe	B.		

Eles	costumam	fazer	viagens	pelo	Brasil	e	alguns	viajaram	até	durante	a	pandemia.		

O	orçamento	de	viagens	desse	perfil	permanece	igual,	assim	como	o	nível	de	priorização	
de	viagens	em	sua	vida.		

Seu	foco	está	na	vacinação	para,	ainda	este	semestre	ou	no	começo	de	2022,	fazerem	
novas	viagens.		

A	Bahia	 e	 suas	 praias	 são	 a	 preferência	 desse	 viajante,	 que	quer	 (e	 precisa)	 relaxar	 e	
descansar.		

Esse	viajante	compra	os	itens	da	viagem	separadamente,	de	olho	nas	ofertas	e	melhores	
condições.	

O VIAJANTE TÍPICO



Jovens	de	18	a	24	anos,	a	maioria	mulheres,	esses	viajantes	passaram	muito	tempo	on-
line	 durante	 a	 pandemia	 e	 estão	 preocupados	 com	 a	 saúde	 física	 e	 também	 com	 a	
mental.		

Eles	 fazem	 parte	 da	 geração	 mais	 envolvida	 com	 questões	 relacionadas	 a	
posicionamento	 político/social	 e	 pretendem	 aumentar	 esta	 participação	 no	 futuro,	
favorecendo	 compras	 de	 fornecedores	 locais	 e	 deixando	de	 comprar	 de	 fornecedores	
desalinhados	com	os	seus	valores	pessoais.		

Estão	 prontos	 para	 viajar	 (e	 o	 fizeram	na	 pandemia),	 tanto	 pelo	 Brasil	 quanto	 para	 o	
Exterior.		

Amam	 destinos	 de	 sol	 e	 praia,	mas	 suas	 próximas	 viagens	 serão	 para	 a	 Amazônia,	 o	
Pantanal	e	os	Parques	Nacionais.	O	interesse	pelo	ecoturismo	neste	grupo	é	12	pontos	
percentuais	superior	ao	viajante	típico.		

AS Zs



Esse	perfil	de	viajante,	em	sua	maioria	mulheres	entre	40	e	49	anos,	gasta	acima	de	R$	
5.000	por	viagem	nacional.		

Funcionárias	de	grandes	empresas,	essas	viajantes	faziam	até	três	viagens	nacionais	por	
ano,	e	uma	internacional.		

Na	pandemia	viajaram	e	o	orçamento	para	viajar	permanece	igual.		

Elas	 estão	 ansiosas	 para	 viajar	 novamente	 e	 já	 estão	 planejando	 ativamente	 suas	
próximas	viagens.		

Seu	destino	da	vez	é	Fernando	de	Noronha	e	para	o	Exterior,	Orlando.		

Hotéis	confortáveis	e	de	luxo	estão	no	radar.	

OS TICKETS ALTOS



Homens	entre	50	e	59	anos,	com	renda	mensal	familiar	superior	a	R$	20.000,	eles	são	
proprietários	ou	sócios	de	empresas	com	100	a	500	funcionários.		

Viajam	pelo	Brasil	e	pelo	Exterior	e	durante	a	pandemia	fizeram	uma	viagem	nacional.		

O	orçamento	disponível	para	viagens	aumentou	 (afinal,	 foi	muito	 tempo	em	casa)	e	a	
priorização	permanece	igual.		

Metade	deste	grupo	já	começa	a	planejar	viagens	para	o	pós-vacina,	sendo	que	o	foco	é	
no	segundo	semestre	de	2021	para	viagens	nacionais	e	primeiro	semestre	de	2022	para	
viagens	internacionais.		

Seus	próximos	destinos	desejados	são	o	Nordeste	e	os	Estados	Unidos.		

Ainda	estão	inseguros	em	relação	ao	estado	atual	da	pandemia	e	ao	comportamento	de	
outros	turistas.	

OS CLASSE A



Elas	 passaram	 a	 pandemia	 toda	 em	 casa,	 preocupadas	 com	 a	 saúde	 da	 família	 e	
acompanhando	os	filhos	estudando	on-line.	E	mantendo	suas	rotinas	de	trabalho.		

São	mães	e	profissionais,	entre	40	e	49	anos,	com	filhos,	e	são	eles	que	escolhem	e/ou	
participam	ativamente	do	planejamento	das	viagens	de	férias.		

Elas	não	viajam	com	a	família	desde	março	de	2020	e	já	estão	de	olho	nas	promoções	
para	o	segundo	semestre	de	2021.		

O	objetivo:	relaxar,	descansar	e	unir	a	família	em	um	ambiente	diferente	e	acolhedor.	

AS CRIANÇAS QUE MANDAM



O	objetivo	desta	iniciativa	é	compartilhar	conhecimento	relevante	
com	a	indústria	de	Viagens	e	Turismo,	portanto,	somos	pró-

compartilhamento	e	queremos	que	este	conteúdo	seja	aproveitado	
pelo	maior	número	de	pessoas	possível.	

Fique	à	vontade	para	compartilhar		
partes	deste	material,	sempre	citando		

a	fonte:	Insights	para	o	Turismo,	2a.	Edição,	TRVL	LAB,	2021	

Para	dúvidas	sobre	a	pesquisa,	entre	em	contato	com:	

mapie@mapie.com.br	
comercial@panrotas.com.br	

www.trvl.com.br	

Para	dúvidas	ou	contato	com	a	Elo:		

www.elo.com.br	
Equipe	de	Turismo	e	Entretenimento	Elo	

Pedro	Nanni	|	Beatriz	Pires	


