RELATÓRIO
TURISMO
VERÃO 2021

CENÁRIO
BRASILEIRO
A retomada do turismo nacional após a pandemia do Covid19 já é uma realidade e vem ganhando mais força a cada dia,
principalmente por conta da ampliação da vacinação em todo
o país.
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Dos brasileiros estão planejando viagens de lazer
nos seis meses posteriores à vacinação completa.
(Fonte: Insights para o Turismo, TRVL LAB e ELO)

Dos turistas estão se programando para viagens
ainda este ano.
(Fonte: Insights para o Turismo, TRVL LAB e ELO)

Foi o crescimento dos e-commerces de turismo
em julho de 2021, com relação a julho 2020.
(Fonte: Conversion)
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PRINCIPAIS
DESTINOS
Com o verão chegando e a alta do
dólar, a retomada do turismo está
forte mesmo dentro do Brasil.
E não há dúvidas na hora de
escolher o destino: 38% preferem
o Nordeste, que aparece
liderando (e com vantagem) a lista
dos viajantes.
No primeiro semestre de 2021,
destinos como Porto de Galinhas,
Salvador, Maceió, Porto Seguro e
Rio de Janeiro estiveram entre os
mais vendidos, e a tendência é
que esta preferência se repita
para as festas de final do ano,
como mostra o estudo a seguir.
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Com o intuito de entender a opinião das pessoas a respeito
das festas de Réveillon e quais as praças mais citadas pelos
usuários, foram coletadas 1.680 menções únicas no Twitter
em agosto de 2021.
Em cada uma delas, os usuários compartilharam a palavra
Réveillon pelo menos uma vez em seus tweets.
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PERCEPÇÃO E OPINIÃO DAS PESSOAS
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Restando poucos dias para as festas de fim de ano, os
usuários apresentam ânimo, expectativa e positividade.
Comparando palavras-chave que possuem um indicativo de
desejo versus menções à pandemia, a expectativa para os
eventos festivos é 3,28 vezes maior.
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PRAÇAS MAIS CITADAS
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Agrupamos as palavras-chave relacionadas às praças de
Salvador, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, para ver qual é a
mais mencionada pelos turistas.
Apesar do nordeste ser a principal escolha dos viajantes, é no
sudeste que se encontra a cidade mais mencionada pelos
usuários, o Rio de Janeiro.
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Entre as atividades de lazer e festivas que mais aparecem
junto ao termo Réveillon, algumas se destacaram:

47%
Carnaval

30%
Praia

23%
Festas
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O TURISTA
BRASILEIRO
São mais de 40,5 milhões os usuários
interessados em Viagens e Turismo no
Brasil. 62% têm entre 35-59 anos e 22%
estão na faixa de 18-24 anos.
A pandemia impulsionou um aumento no
número de viagens de pessoas 18+, apesar
do público 30+ ser o principal comprador
(Braztoa).

Outra novidade foi na escolha dos
destinos: 46% dos viajantes procuram
destinos ao ar livre para evitar
aglomerações, como cachoeiras e
praias (Hoteis.com).
Por conta do aumento no uso de
materiais descartáveis, recomendado
pelas políticas de biossegurança, a
sustentabilidade aparece como
diferencial neste momento.
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AUDIÊNCIAS
ATIVÁVEIS
Cada vez mais independentes, os viajantes reservam seus
próprios voos e hospedagens, pesquisam roteiros e compram
entradas para atrações turísticas, tudo pela internet. Como fazer
para se comunicar com eles então?
TEMAS DE VIAGENS
Lua de Mel, Praia, Destinos Baratos, Pacote Turístico, Viagens com Crianças

VIAJAR PARA
Nordeste, Sudeste, Salvador, Rio de Janeiro, Porto de Galinhas

HOSPEDAGEM

Reserva de Resorts, Albergues, Hotéis, Aluguel de Casa por Temporadas

TRANSPORTE
Viagens Aéreas, Náuticas, Cruzeiros, Transportes Terrestres, Traslados

CULTURA E ENTRETENIMENTO
Museu, Teatro e Dança, Artesanato, Música, Atividades ao Ar Livre
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FORMATOS
SUGERIDOS
VÍDEO
Formato de alta visibilidade, ideal para
trabalhar imagens dos destinos e passar
informações aos turistas. Permite
trabalhar com listas de sites de turismo
e blogs de viagens e todas as audiências
ativáveis citadas anteriormente.
Disponível para Sites, Facebook,
Instagram e YouTube.

SEARCH
Recomendado para campanhas de
Performance, o formato de busca do
Google é perfeito para impactar os
usuários que já estão fazendo buscas
de passagens, hospedagens e roteiros de
viagem.
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PUSH NOTIFICATION
Push Notifications são alertas enviados para o celular dos usuários,
normalmente formados por imagens e/ou textos curtos.
Utilizando a segmentação geográfica, é possível disparar
mensagens para usuários que se encontram perto de pontos
turísticos da cidade.
Para mais formatos e especificações, solicite nosso mídia kit em contato@zygon.digital.
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