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Viajar ainda é meta para o brasileiro.

Você pretende viajar nos próximos 12 meses?

53%

19%

21%

8%

Sim, pretendo

Talvez, ainda estou decidindo

Gostaria, mas não vou viajar

Não quero nem pretendo viajar

Você pretende viajar nos próximos 12 meses?



O momento financeiro ainda traz o Brasil como primeiro 
destino e a Europa ganhou força nesse momento.

Para quais destinos gostaria de viajar?

60%

27%

23%

11%

7%

3%

3%

3%

2%

7%

Para outros Estados do Brasil

Dentro do meu Estado

Europa

América do Norte

América Latina

África

Austrália/Oceania

Ásia

Outros

Não sei/Não decidi

Para quais destinos gostaria de viajar?



O bolso é o principal problema.

Quais das opções abaixo melhor retratam suas preocupações em relação a viagens? O que mais te preocupa?

60%

26%

21%

17%

14%

10%

Minha atual situação econômica

Meu problema é achar data disponível (compromissos, trabalho,
calendário escolar, etc)

Expectativas quanto a economia do país

Por causa da cotação do dólar

Pela pandemia ou outras doenças contagiosas que tem
aparecido em menor escala

Garantia na higiene dos transportes, locais, manuseio de malas,
etc.

Quais das opções abaixo melhor retratam suas preocupações em relação a viagens? O 
que mais te preocupa?



Ok, viajar de avião! 

Você já se sente seguro para viajar de avião?

85%

15%

Sim

Não

Você já se sente seguro para viajar de avião?



A partir de dez/22 os números crescem…

E quando você gostaria que fosse sua próxima viagem?

6%

8%

16%

16%

6%

29%

18%

Outubro/22

Novembro/22

Dezembro/22

Janeiro/23

Fevereiro/23

Até Julho/23

Mais que Julho/23

E quando você gostaria que fosse sua próxima viagem?



Álcool gel ainda traz segurança ao usuário.

Alguns protocolos de biossegurança serão implementados pelas empresas em geral. Quais você ainda considera muito importantes?

58%

46%

43%

36%

36%

34%

29%

25%

22%

12%

10%

10%

Kit higiene com álcool gel

Kit de alimentos nos voos embalados individualmente

Uso de máscaras por toda a equipe de atendimento dos locais e
serviços

Tudo no celular/Maior número de coisas digitais (evitando papel)

Carros higienizados a cada viagem para transfer ou
deslocamentos

Restaurantes sem aglomeração

Suporte em português para apoio no caso de algum sintoma

Bagagens higienizadas na chegada ao destino

Manual de boas práticas para os passeios na cidade

Uso de luvas no manuseio de portas, maçanetas e afins

Pontos de controle nas estradas

Separador de acrílico entre motoristas e clientes

Alguns protocolos de biossegurança ainda estão sendo usados pelas empresas em 
geral. Quais você ainda considera muito importantes?



Família é tudo, algumas são só o casal.

Você prefere viajar:

7%

40%

8%

31%

13%

0%

1%

Sozinho

Com companheiro/a

Com filhos

Com toda família

Com amigos

Com colega de trabalho

Não se aplica/não gosto de viajar

Você prefere viajar:



Já é hora de encantar com ativações para 2023. 

Quanto tempo antes você começa a programar uma viagem:

11%

23%

40%

20%

5%

1%

1 mês antes

Entre 1 e 3 meses

Entre 3 e 6 meses

Um ano antes

Mais de um ano antes

Não se aplica/não gosto de viajar

Quanto tempo antes você começa a programar uma viagem:



A famosa semana ainda é o modelo preferido.

E quantos dias dura sua viagem ideal? Conte os dias que você ficaria na cidade escolhida:

8%

43%

22%

17%

5%

0%
4%

até 4 dias 5 a 8 dias 9 a 12 dias 13 a 16 dias 17 a 20 dias 21 a 24 dias 25 dias ou mais

E quantos dias dura sua viagem ideal? Conte os dias que você ficaria na 
cidade escolhida:



Segurança diz muito sobre não ter dor de cabeça.

E prefere se hospedar em:

47%

25%

11%

10%

4%

3%

1%

Hotel de uma rede conhecida

Casa ou apartamento de aluguel por
temporada

Hotel boutique ou independente

Casa de parentes ou amigos

Hostel

Quarto de aluguel por temporada

Não se aplica/não gosto de viajar

E prefere se hospedar em:



O tripé reforça o financeiro mas considera o tempo lá fora. 

Marque até 3 fatores importantes no planejamento da sua viagem?

57%

50%

48%

42%

42%

21%

20%

16%

6%

6%

1%

Estação do ano (clima)

Orçamento final

Forma de pagamento

Pacote promocional

Roteiro que caiba tudo que deseja conhecer

Passagens com possibilidade de remarcação

Pacote dos parques/locais turísticos

Cotação do dólar

Shows ou eventos na cidade

Roteiro de compras

Não se aplica/não gosto de viajar

Marque até 3 fatores importantes no planejamento da sua viagem?



Pode nos contar com qual companhia aérea prefere voar?

Azul 30%
Gol 28%
Latam 19%
Tam 8%
Tap 3%
Air France 2%
Emirates 2%
Lufthansa 2%
KLM 1%
Aerolineas Argentinas 1%
Turkish Airlines 1%
Varig 1%
Air Canada 0%
Air Europa 0%
Alitália 0%
British Airways 0%
Decolar 0%
ITA Airways 0%
Qatar 0%
Rayaner 0%
Singapura Air Lines 0%

Azul ganhando espaço pela experiência.



Por que prefere esta companhia?

Hábito
Boa experiência

Segurança

Costume

Custo benefício

Gentileza

Indicação

Pontualidade

Tela individual

Voos direto

Categoria premium

29%

27%

17%

7%

6%

6%

5%

3%

36%

Melhor serviço/atendimento

Melhor preço

Melhores aeronaves

Programa de fidelidade

Melhor comida de bordo

Maior parcelamento

Melhor política de bagagens

Outro (por que?)

Não se aplica

Por que prefere esta companhia?

Atendimento continua no topo da lista.



Quais atividades gostaria de fazer nesta cidade que pretende visitar?

63%

58%

47%

40%

32%

23%

13%

8%

4%

2%

Gastronomia

Locais históricos

Passeios personalizados

Parques

Compras

Museus

Shows

Prédios famosos

Esportes

Locações de filmes e séries famosas

Quais atividades gostaria de fazer nesta cidade  que pretende visitar?

O destino brasileiro remete muito a história e boa 
comida.



Você pensa em visitar os USA?

53%

47%

Sim

Não

Você pensa em visitar os USA?

3 em 10 pensam em ir até 23 e o maior volume é de 
pessoas em busca de boas oportunidades.

2%

24%

31%

44%

Ainda em 2022

Em 2023

A partir de 2024

Não sei

Quando pensa em visitar os USA?



E quais cidades pretende visitar?

68%

64%

53%

36%

17%

12%

11%

4%

10%

New York

Orlando

Miami

Los Angeles

Chicago

Boston

Washington

Atlanta

Outros (qual?)

E quais cidades pretende visitar?

Las Vegas
São Francisco
Califórnia
Flórida
Dallas
Nova Orleans

Seattle

Tampa

Utah

Auburn

Austin

Baltimore

Cleveland

Connecticut

Georgia

Massachusetts

New Jersey

Oregon

Parques Nacionais

Passadeena

Pensacola

Salt Lake City

San Diego

Santa Barbara

Santa Monica

Tenessi

Texas

Tupelo

53% que 
pensam em vir 
visitar os USA.



Considerando preços similares, qual a companhia aérea de sua preferência ao viajar para os Estados Unidos:

37%

27%

14%

10%

2%

4%

American Airlines

Latam

Gol

United Airlines

Delta

Outro (qual?)

Considerando preços similares, qual a companhia aérea de sua 
preferência ao viajar para os Estados Unidos:

Azul
Avianca

Copa

Emirates

Tap

A AA cresce em interesse para viagem.53% que 
pensam em vir 
visitar os USA.



E quais os motivos que te fazem escolher esta companhia?

39%

33%

30%

14%

11%

10%

9%

11%

Melhor serviço/atendimento

Melhor preço

Melhores aeronaves

Programa de fidelidade

Maior parcelamento

Melhor política de bagagens

Melhor comida de bordo

Outro (o que?)

E quais os motivos que te fazem escolher esta companhia?

“Por ser uma empresa brasileira” 

“Já conheço” 

“Embarca dogs com segurança” 

“Mais opções de voos” 

“Voos saindo da minha cidade”

Atendimento é quase tudo, sempre!53% que 
pensam em vir 
visitar os USA.



Quais atividades gostaria de fazer nesta cidade que pretende visitar?

65%

61%

52%

48%

42%

41%

35%

26%

9%

8%

Parques

Compras

Prédios famosos (locais para visitar como Empire State,
Sky Deck, US Bank Tower, etc)

Gastronomia

Locais históricos

Passeios personalizados

Museus

Shows

Locações de filmes e séries famosas

Esportes

Quais atividades gostaria de fazer nesta cidade que pretende visitar?

Destinos urbanos misturam lugares e boas 
compras.

53% que 
pensam em vir 
visitar os USA.



Check list
1. Pós pandemia o brasileiro está ainda mais na busca da liberdade que viajar
proporciona. E vale de carro, pelo Brasil ou para o exterior, o importante é "ver o mundo"

2. Dinheiro é a maior barreira para a viagem acontecer, então existe muita procura e um
planejamento de até 6 meses para otimizar custos e aproveitar promoções. As estações
do ano também contam assim como a forma de pagamento.

4. Viagem não pode ser sinônimo de perrengue, a maioria viaja em família/amigos e
quer viajar tranquilo e ai marcas mais conhecidas, destinos históricos que parecem ter
boa infra estrutura são mais buscados. As praias menos movimentadas surgiram nas
listas ano passado e permanecerem esse ano.

5. Comer e conhecer a história estão, nesta ordem, nas
atividades mais desejadas. A experiência é o caminho desse
movimento.

5. Para o exterior Europa e USA continuam sendo destinos desejados. Para os
USA a ideia de parques e compras traz o brasileiro para as grandes cidades.
Aqui o atendimento é um GRANDE diferencial.

6. E na escolha espontânea a Azul aparece como a companhia preferida
entre os brasileiros pelo seu atendimento, novamente estar próximo ao
cliente faz a diferença.



PLANEJAMENTO
Vale pensar que a viagem

começa muito antes, e toda
ação ou promoção pode 
estar nesse roteiro até 6 

meses antes de ser 
utilizado.

ZELO
A experiência é bem ampla. E o 
cuidado com o viajante pode ir
desde a escolha do destino até  o 
pós viagem com a memória 
afetiva positiva. Onde a marca 
pode atuar com excelência?

SUPORTE
Viajar é um momento de 

lazer, tudo que possa ajudar 
essa experiência a ser melhor 

é bem vindo. Um canal direto 
de apoio, se pertinente, faz a 

diferença.

INFORMAÇÃO
Toda informação é bem vinda, e 
se for novidade ou curiosidade 
no destino traz proximidade e 
entendimento. 

PACOTE 
Oferecer algo a mais nos pacotes ou nos 

destinos que encantem os visitantes  
(descontos, brindes, vouchers)  e gerem 

pertencimento.

Insights.



Ligia Mello  | 
+55 (11) 99261.2209  | ligia@lehibou.com.br

Obrigada.! 
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