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De que forma a pandemia da COVID-19 alterou os planos de viagem em 2020?
Percentagem de inquiridos que cancelaram ou adiaram os respetivos planos de viagem em 2020

O setor das viagens sofreu uma paralisação 
quase total em 2020...

Cerca de um terço (31%) dos inquiridos 
referiu que apenas irá viajar após 

receber a vacina.

31%

Os clientes com mais de 40 anos foram 
particularmente afetados (51% referiram 

que já não viajam há mais de um ano).

51%

Austrália

Canadá

França

Alemanha

Japão

México

Reino Unido

EUA

27%

28%

44%

47%

35%

32%

37%

48%

dos viajantes mencionaram que a 
última vez que tiraram férias foi há 

mais de um ano.

44%
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... mas está a dar sinais de 
melhoria em 2021 e no futuro.

abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro

América do Norte Ásia-Pacífico Europa, Médio Oriente e África América Latina

O que é que os viajantes deixariam de usufruir 
durante um mês em troca de umas férias?

41%
Ver competições 
desportivas

37%
Redes 
sociais

32%
Ver programas 
televisivos

39%
Compras 
online

27%
Comida ou bebida 
alcoólica favorita

25%
Ouvir música

1. Expedia Group, abril de 2020 a fevereiro de 2021

As pesquisas de viagens nos sites do Expedia Group variaram 
em 2020. No entanto, houve um aumento no início de 2021 
devido ao avanço dos programas de vacinação (sobretudo na 
América do Norte)1.
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45%
Resort na 
praia

36%
Grande 
cidade

33%
Vila ou aldeia

25%
Zona rural

23%
Montanha

abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro

Domésticas Internacionais

2. Expedia Group, abril de 2020 a fevereiro de 2021

Durante a maior parte de 2020, os viajantes pesquisaram menos destinos 
internacionais do que destinos domésticos, embora as pesquisas de 
viagens internacionais tenham aumentado nos últimos meses do ano. 
No início de 2021, as pesquisas de viagens domésticas e internacionais 
voltaram a níveis anteriores ao começo da pandemia2.

Onde é que os viajantes tencionam 
passar férias nos próximos 18 meses?
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O que os  
viajantes desejam  
em 2021
Ao longo deste relatório, queremos fornecer-lhe estratégias 
úteis para impulsionar as suas reservas e a receita ao longo 
do ano e no futuro. Com este objetivo em mente, encomendámos 
um estudo no qual participaram 16 mil clientes em oito mercados 
internacionais e onde foram inquiridas as suas preferências de 
viagem este ano. Este estudo substitui a pesquisa realizada 
em 2020.

Antes de mais, temos boas notícias. As pessoas estão desejosas 
de viajar e vão tornar as viagens a sua prioridade este ano. No 
nosso estudo, 75% dos viajantes referiram que ir de férias em 
2021 os faria mais felizes do que adquirir um novo smartphone. 
Um estudo relacionado do Expedia Group3 revelou conclusões 
semelhantes: mais de três quartos (81%) dos adultos em idade 
ativa estão a dar mais importância às férias após a pandemia. 
Além disso, dois terços (66%) criaram uma lista de destinos a 
visitar. 

Embora as pessoas tenham vontade de viajar, não é de estranhar 
que a forma como pesquisam, reservam, viajam e usufruem da 
estadia tenha mudado. Ao longo deste relatório, resumimos 
as tendências principais identificadas pelo nosso estudo e 
partilhamos conselhos úteis para aumentar as reservas e a receita 
do seu hotel ou alojamento para férias em 2021. 

Pode utilizar este guia como referência. Selecione a etapa do 
processo de reserva que lhe interessa, siga algumas das nossas 
recomendações e expanda a sua estratégia. 

Neste estudo, foram inquiridos viajantes de oito grandes mercados 
internacionais: Alemanha, Austrália, Canadá, EUA, França, 
Japão, México e Reino Unido. Embora haja algumas diferenças 
a nível regional (algumas delas mencionadas neste relatório), 
as recomendações principais são bastante consistentes, o que 
demonstra a utilidade deste estudo.

8
mercados 
internacionais

16 000
participantes 

14
recomendações 
principais

73. Expedia, “Americans Plan to Take an Additional Week of Vacation This Year, Expedia Reports”, fevereiro de 2021

https://newsroom.expedia.com/2021-02-03-Americans-Plan-to-Take-an-Additional-Week-of-Vacation-This-Year-Expedia-Reports


O que desejam os viajantes 
na hora de pesquisar e 
reservar



Os vários confinamentos ao longo do ano resultaram numa grande procura por viagens. Estas 
deverão aumentar a meio do ano, uma vez que as pessoas vão finalmente poder tirar as férias de 
verão que tiveram de adiar no ano passado. À medida que o setor continua a registar melhorias, os 
estabelecimentos terão de envidar esforços para captar a atenção dos viajantes e oferecer preços 
competitivos. Por isso, é essencial que o seu alojamento se destaque junto dos clientes interessados 
em reservar. Nesta secção, mostramos-lhe as tendências principais relacionadas com a forma como 
os viajantes avaliam e escolhem os alojamentos e partilhamos as nossas recomendações sobre como 
se destacar nas suas pesquisas.

4. Vrbo, “Race to reconnect; families booking Vrbo summer vacation homes earlier than ever”, fevereiro de 2021 9

O que desejam os 
viajantes:

Passar férias perto de casa 
Quando inquiridos sobre a opção mais provável 
para as suas próximas férias, os viajantes 
responderam “um destino perto de casa ao qual 
dê para chegar facilmente de carro”. Em 2020, os 
viajantes sentiam-se mais confortáveis em visitar 
destinos a curta distância de carro. Esta tendência 
deverá continuar nos próximos tempos. 

Reservar estadias mais longas 
À medida que os viajantes recuperam o tempo 
perdido com os amigos e a família e beneficiam de 
condições de trabalho flexíveis, temos observado 
uma preferência por estadias mais longas. 55% das 
famílias4 gastariam mais numa estadia mais longa. 
Além disso, é importante realçar a tendência das 
“flexcations” (viagens que combinam trabalho e 
lazer) no âmbito das estadias de longa duração. 
 
Ter uma ideia da estadia 
Devido à incerteza do ano passado, os viajantes 
necessitam de informações que os ajudem 
a ter uma ideia da estadia e a reservar com 
confiança. Desde modo, é importante que os 
anúncios apresentem uma descrição detalhada 
do estabelecimento, incluam fotografias de 
comodidades e mencionem as políticas de 
cancelamento e limpeza.

O que desejam os viajantes na hora de 
pesquisar e reservar

Um destino 
facilmente 

acessível de 
carro 

foi a escolha mais popular para as 
próximas férias.

Uma 
estadia 

mais longa
foi a segunda escolha mais popular.

referiram que muitas fotografias 
detalhadas lhes transmitiam confiança 

para reservar um alojamento.

57%

https://www.vrbo.com/media-center/press-releases/2021/race-to-reconnect-families-booking-vrbo-summer-vacation-homes-earlier-than
https://www.vrbo.com/media-center/press-releases/2021/race-to-reconnect-families-booking-vrbo-summer-vacation-homes-earlier-than


Capte a atenção dos clientes 
na sua região
Tendo em conta a preferência por destinos 
nas imediações, é preferível que se foque nos 
viajantes da sua região ou que se encontrem 
a curta distância de avião ou comboio. Sete 
em cada dez viajantes5 estariam dispostos 
a conduzir até seis horas para fazer uma 
viagem de lazer durante a pandemia. Para 
mais informações sobre esta tendência, 
consulte os gráficos na página seguinte.

Como se destacar nas pesquisas dos 
viajantes

Dica

A ferramenta Estatísticas de clientes é 
muito útil para identificar a origem da 
procura no seu mercado. Outra opção são 
os TravelAds, uma solução de publicidade 
de pagamento por clique que ajuda os 
hotéis a atrair clientes muito ativos do 
Expedia Group através de anúncios 
patrocinados. Assim, pode alcançar 
viajantes que se encontrem num raio de 
150 km do seu estabelecimento. 

Por outro lado, os parceiros que possuem 
alojamentos para férias podem atrair 
os viajantes locais ao reduzir a estadia 
mínima para duas noites nos seus 
anúncios. Além disso, tendo em conta 
que o estacionamento é um dos filtros 
mais utilizados, se adicionar informações 
sobre este serviço à descrição do seu 
anúncio, pode incentivar os viajantes com 
carro a reservar consigo.

Que opções estão a 
ponderar os viajantes 
para as suas próximas 
férias?

1. Um destino perto de casa e facilmente 
acessível de carro 

2. Uma estadia mais longa 
3. Atividades ou passeios ao ar livre 
4. Um destino único

105. Expedia Group Media Solutions, “Traveler Sentiment & Influences 2020-2021”

https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text?
https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text?
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/guest-insights/index.html
https://advertising.expedia.com/solutions/sponsored-listings/


Embora as viagens de 
carro continuem a ser 
bastante populares, 
haverá uma procura 
crescente por outros 
meios de transporte 
após a pandemia

Durante a pandemia, as viagens 
de carro continuam a ser quase 
tão populares como antes da 
pandemia.

Após esta crise, haverá um 
aumento das viagens de 
comboio, autocarro e avião, o que 
demonstra uma maior confiança 
por parte dos viajantes.

Carro

75%

50%

25%

Antes da 
pandemia

Durante a 
pandemia

Após a 
pandemia

Comboio/
autocarro

Avião Cruzeiro

Autocarro

Segurança na hora de escolher um meio de 
transporte: viagens domésticas

Segurança na hora de escolher um meio de 
transporte: viagens internacionais

100%

100%

50%

50%

4.º trimestre de 2020

4.º trimestre de 2020

2.º trimestre de 2021

2.º trimestre de 2021

1.º trimestre de 2021

1.º trimestre de 2021

3.º trimestre de 2021

3.º trimestre de 2021

Os viajantes sentem-se 
mais seguros quando 
viajam de carro 
(incluindo em veículos 
alugados) do que 
com outros meios de 
transporte

Todos os transportes 
parecem mais seguros em 
viagens nacionais do que em 
deslocações internacionais Veículo pessoal Veículo alugado Avião

Comboio

11Fonte: Expedia Group Media Solutions, “Traveler Sentiment & Influences 2020-2021”

https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text


Incentive os viajantes a prolongar a estadia
As pessoas querem fazer viagens mais longas em 2021. 
Quando inquiridos sobre a possibilidade de prolongar a estadia, 
os participantes indicaram quatro fatores essenciais que 
influenciariam a sua decisão.

Embora um desconto sobre a tarifa fosse o principal atrativo, outros 
incentivos como uma refeição com desconto também pesariam 
na sua decisão. Concluímos, portanto, que os clientes valorizam 
a experiência global da viagem. Um pequeno gesto pode fazer a 
diferença na hora de os convencer a prolongar a estadia.

Fatores que influenciam os 
viajantes a reservar uma noite 
extra:

1. Desconto no quarto 
2. Pequeno-almoço grátis 
3. Upgrade de quarto 
4. Cupões de bebidas ou refeições 
5. Participar num evento ou experiência exclusivos 

da regiãoDica

Pondere criar uma promoção 
de estadia prolongada para 
atrair os clientes que querem 
ficar mais tempo. Pode, por 
exemplo, oferecer uma tarifa 
mais baixa para uma estadia 
de duas semanas num hotel 
ou de um mês num alojamento 
para férias. No site Vrbo.pt, 
os viajantes podem filtrar os 
resultados de pesquisa por 
propriedades que oferecem 
descontos sobre estadias de 
longa duração – este tipo de 
oferta é a chave para captar 
a sua atenção.

12



Destaque os seus serviços e 
comodidades 
O facto de as pessoas preferirem estadias mais 
longas reflete a sua necessidade de conforto. Para 
os viajantes, as comodidades atrativas são o terceiro 
aspeto mais importante na hora de planear a próxima 
estadia, logo após as orientações de limpeza e as 
políticas de cancelamento flexíveis. As pessoas que 
viajam com crianças dão, inclusive, mais importância 
às comodidades do que os restantes viajantes. 

Cerca de 70% dos inquiridos referem que estão dispostos a pagar mais por estabelecimentos que 
oferecem os seus serviços e comodidades favoritos. Deste modo, encontrar o lugar certo é tão 
importante como encontrar a melhor oferta, sobretudo para os clientes que pretendem viajar durante 
um longo período de tempo.

Por último, certifique-se de que os anúncios dos estabelecimentos nos sites de viagens estão 
atualizados, contêm informações completas e mencionam as suas comodidades especiais. Sabia que 
um em cada dois viajantes irá reservar alojamento através destes sites? Agora é o momento ideal 
para atualizar as suas informações nos canais de distribuição.

estão dispostos a pagar mais por 
estabelecimentos que oferecem os seus 

serviços e comodidades favoritos.

cerca de 
70%

Comodidades de 
alojamentos para férias 
pelas quais os viajantes 
estariam dispostos a 
pagar mais:

1. Internet de alta velocidade 
2. Piscina aquecida 
3. Banheira de hidromassagem 
4. Varanda/pátio 
5. Estacionamento no local

Comodidades de hotéis 
pelas quais os viajantes 
estariam dispostos a 
pagar mais:

1. Tratamentos de spa 
2. Banheira de hidromassagem no quarto 
3. Internet de alta velocidade 
4. Serviço de quarto premium 
5. Frigorífico

13



Forneça descrições completas 
do seu bairro 
A localização é um aspeto essencial para os viajantes. 
De acordo com o nosso estudo, é o segundo fator mais 
importante (a seguir ao preço) na hora de escolher um 
alojamento. 

Não é só a localização do estabelecimento que é 
importante, mas também o que existe nas imediações. 
Os viajantes esperam ver descrições completas do 
bairro e das atrações locais para terem uma melhor 
ideia do seu alojamento. Por isso, sugerimos que 
indique aos seus potenciais hóspedes como e onde 
podem passar tempo durante a estadia.

As descrições que mais interessam aos viajantes 
são as de pontos turísticos, bares, restaurantes 
e lojas, mas também é importante mencionar as 
características únicas do seu estabelecimento. 
Situa-se numa cidade rodeada por natureza? Mencione 
os percursos para caminhadas. Esta é a oportunidade 
ideal de partilhar as suas atrações locais favoritas.

querem obter informações sobre a zona em 
que se encontra o estabelecimento.

89%

Dica 
 
Se é um hoteleiro, consulte a sua visibilidade e a pontuação dos 
conteúdos para perceber se o seu anúncio é suficientemente 
apelativo. Basta seguir as opções apresentadas para melhorar 
os seus conteúdos.

Os parceiros que possuem alojamentos para férias podem 
aceder à página de edição do anúncio para saber como 
melhorar o respetivo conteúdo. 

Alterar as descrições não custa nada e traz-lhe marketing 
adicional, o que fará toda a diferença em 2021.
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Indique as medidas de saúde e 
limpeza 
Não é de estranhar que a saúde continue a ser uma 
grande preocupação para os viajantes. Na verdade, a 
limpeza é um dos aspetos mais importantes na hora 
de fazer planos. A pandemia mudou completamente 
a forma como as pessoas escolhem um alojamento. 

A partir de agora, os viajantes prestarão mais 
atenção ao estado dos estabelecimentos, bem como 
às descrições e ao marketing. Por isso, certifique-se 
de que publica as suas medidas de limpeza.

Aspetos mais importantes para os viajantes na hora de 
planear uma estadia:

1. Orientações de limpeza 
2. Políticas de cancelamento flexíveis 
3. Comodidades atrativas

15



Seja flexível 
A flexibilidade é o fator mais importante para os 
viajantes a seguir à limpeza. À data do nosso estudo, 
mais de um terço dos participantes mencionaram 
que utilizam filtros para selecionarem políticas 
de cancelamento flexíveis ou que ofereçam a 
possibilidade de reembolso quando pesquisam 
alojamento nos sites de reserva. 

Este ano, cerca de dois terços (60%) dos viajantes 
afirmaram ser pouco provável que reservem um 
quarto não reembolsável para usufruírem de uma 

O impacto da COVID-19:  
os viajantes preferem a flexibilidade aos descontos em 2021

Qual é a probabilidade de reservar um quarto de hotel não reembolsável para usufruir de uma 
tarifa mais baixa?

2020

2021

66%

40%

34%

60%

Provável Pouco provável
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Os viajantes mencionaram que as 
políticas de cancelamento flexíveis 

são o 

segundo fator 
mais importante 

na hora de planear uma estadia, logo 
após as orientações de limpeza.

tarifa mais baixa. Foi quase o oposto de 2020, em que dois terços (66%) dos viajantes referiram 
que estariam dispostos a reservar um quarto não reembolsável – esta foi a variação anual mais 
significativa do estudo. 

A incerteza e a imprevisibilidade dos últimos 12 meses traduziram-se numa maior hesitação por 
parte dos viajantes em partir a todo o custo. As políticas de cancelamento flexíveis podem ser a 
solução.



 

Este alojamento para férias despertou 
o interesse dos hóspedes durante 
a pandemia com uma política de 
cancelamento flexível

Em março de 2020, Eric Brown comprou uma casa na região vinícola emergente 
do centro do Texas. 

Apesar do forte histórico de reservas da propriedade, a COVID-19 mudou tudo 
e Eric defrontou-se com uma onda de cancelamentos pouco depois da compra. 
À medida que via o número de reservas a diminuir, Eric tentou primeiro reduzir 
as tarifas para atrair viajantes. Porém, nem mesmo com uma estratégia de 
preços agressiva conseguia convencê-los a reservar.

Depois de falar com o seu gestor da equipa Partner Success da Vrbo, Eric 
decidiu mudar a sua política de cancelamento rígida de 60 dias para uma de 
duas semanas e passou a fazer referência à mesma no título do seu anúncio. 
Os resultados estão à vista! As visualizações do seu anúncio aumentaram em 
vários milhares e o volume passou de um único pedido de reserva para mais de 
30 em apenas algumas semanas.

“As pessoas sentem-se mais confortáveis ao efetuar 
uma reserva com uma política de cancelamento 
flexível. Sentem-se um pouco mais tranquilas e, 
como resultado, geralmente ficam mais satisfeitas.”

Eric Brown 
Proprietário de um alojamento para férias 
Fredericksburg, Texas, EUA
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Estudo 
de caso

Milhares 
de novas visualizações de página

Mais de 30
novos pedidos de reserva



Adicione várias fotografias nítidas e 
atrativas 
As fotografias sempre foram importantes durante o 
processo de pesquisa e reserva. Contudo, em 2021, 
estas serão decisivas. A maioria dos viajantes (91%) 
referiu que as fotografias são essenciais na hora de 
reservar um alojamento. No caso dos hotéis, 88% 
esperam ver imagens das comodidades antes de 
reservarem.

Isto não é de estranhar, tendo em conta o maior 
conhecimento dos viajantes e a vontade de ficarem 
hospedados mais tempo. As fotografias permitem 
que os viajantes tenham uma melhor ideia da sua 
estadia e mostram se o estabelecimento conseguirá 
satisfazer as necessidades de toda a família.

Os viajantes veem uma média de  

9 fotografias 

 antes de escolher um estabelecimento.

88% 
referiram que necessitam 

de ver fotografias das 
comodidades.

Eis as imagens mais importantes:

1. Fotografias dos quartos
2. Fotografias da casa de banho
3. Fotografias das comodidades do estabelecimento 

(p. ex. piscina ou lobby)
4. Fotografias do exterior do estabelecimento
5. Opções de comida e bebida do estabelecimento 

(se disponíveis)
6. Fotografias das comodidades dos quartos
7. Fotografias da área envolvente
8. Fotografias das atrações nas proximidades
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Utilize os incentivos de forma 
estratégica
Embora os descontos não costumem ser a 
primeira opção para aumentar as reservas, 
estes continuam a ser uma das formas mais 
eficazes de atrair novos clientes. 

Neste estudo, tentámos identificar os incentivos 
mais atrativos para os viajantes este ano. A 
conclusão foi a de que os quatro incentivos 
mais populares são iguais aos de 2020, o que 
demonstra o seu alcance.

Dica

Não precisa de oferecer descontos para 
incentivar os clientes a reservar com 
antecedência. Em vez disso, carregue 
e anuncie o seu inventário completo: 
quartos, tipos de casas de férias, etc. Não 
se esqueça de atualizar os calendários 
para 2021 e 2022. 

Além disso, pode experimentar criar 
promoções de reserva antecipada ou 
complementar as suas ofertas existentes. 
Os hoteleiros que utilizam o portal Partner 
Central podem criar uma promoção de 
reserva antecipada geral para atrair 
todos os viajantes ou uma exclusiva 
para membros com vista a alcançar os 
clientes que fazem parte dos programas de 
fidelização das marcas do Expedia Group. 

Por outro lado, os parceiros que possuem 
alojamentos para férias têm a possibilidade 
de adicionar promoções sazonais.

Eis os incentivos mais 
importantes: 

1. Tarifa inferior para reservas efetuadas 
com cerca de 4 a 12 semanas de 
antecedência

2. Preço mais baixo na reserva de um 
pacote de alojamento + hotel

3. Uma noite grátis em caso de estadia de 
várias noites

4. Uma comodidade grátis, como 
estacionamento ou pequeno-almoço

5. Upgrade para uma suite ou um quarto 
com vista



 

Este hotel de Taiwan aumentou a receita 
ao carregar inventário a longo prazo 

O Beimen WOW Poshtel oferece quartos privados e partilhados aos 
viajantes que visitam o centro de Taipei. Apesar de se deparar com alguns 
desafios, o hotel adotou duas estratégias-chave para aumentar a receita: 
adicionar inventário para os próximos 6 a 12 meses e utilizar promoções 
para incentivar os clientes a reservar com antecedência.

“É fácil configurar promoções no portal Partner 
Central, pois podemos atualizá-las diariamente 
em vez de as definirmos para períodos específicos. 
Uma vez que dependemos das agências de viagens 
online (OTA) para vender os nossos quartos, esta 
funcionalidade é-nos extremamente útil.”

Janet Chen
Gerente do Beiman WOW Poshtel 
Taipei, Taiwan

Estudo 
de caso

150% 
Aumento do número líquido 
de noites

392%
Aumento da receita
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O que desejam os viajantes 
na hora de organizar a sua 
viagem



Após a reserva de alojamento, os participantes indicaram a necessidade de haver uma 
comunicação proativa, útil e clara. Os viajantes passaram vários meses fechados em casa e estão 
desejosos de explorar novos destinos. Além disso, querem obter informações com antecedência de 
forma a planear a sua estadia.

O que desejam os 
viajantes:

Aproveitar ao máximo a viagem 
Os viajantes exigem uma comunicação proativa 
para tirarem o máximo partido da estadia. Os 
estabelecimentos que comunicam com clareza com 
os seus hóspedes têm uma taxa de cancelamento 
inferior, contam com clientes satisfeitos e recebem 
avaliações mais positivas.

consideram útil receber informações do 
hotel ou do alojamento para férias antes 

do check-in.

87%
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O que desejam os viajantes na hora de 
organizar a sua viagem



Envie-lhes informações antes do 
check-in
Os viajantes indicaram um interesse unânime em receber 
mensagens antes da chegada: 87% consideram útil 
receber informações do hotel ou do alojamento para 
férias antes do check-in. Esta é outra oportunidade de 
destacar o seu estabelecimento e as comodidades, bem 
como de partilhar as suas sugestões sobre as atrações e 
as opções de restauração na região.

Como informar e 
entusiasmar os viajantes

Dica
 
Utilize funcionalidades como o guia de 
boas-vindas da Vrbo ou os modelos de 
mensagens no portal Partner Central para 
garantir uma boa comunicação com os 
seus clientes.

Eis o que desejam os 
viajantes (por ordem de 
importância): 

1. Informações sobre as comodidades no local
2. Recomendações de restaurantes
3. Instruções para quem viaja de carro e de 

estacionamento
4. Passes ou excursões grátis
5. Informações menos conhecidas sobre a zona
6. Características de acessibilidade
7. Parcerias com estabelecimentos locais
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Esta cabana no Tennessee recebe 
comentários positivos graças à 
comunicação antes da viagem

Kristina Watson é proprietária de uma acolhedora cabana de montanha 
no Tennessee. Devido à zona remota em que se encontra, os clientes 
costumam ter dúvidas como estas sobre a região: “existe algum 
supermercado nas imediações?”; “quais são os pontos de interesse a não 
perder na região?”; “tem alguma dica para conduzir durante o inverno?” 

Para esclarecer estas dúvidas, Kristina envia mensagens detalhadas 
antes da estadia e um guia de boas-vindas muito completo. Graças a esta 
estratégia, os hóspedes sentem-se mais satisfeitos, não hesitam em voltar 
a reservar na propriedade e escrevem comentários de cinco estrelas.

“Viajar por si só já é bastante stressante. O nosso 
guia de boas-vindas ajuda os hóspedes a sentirem-se 
mais tranquilos e a iniciar a viagem com o pé direito. 
Acredito que nos ajuda não só a receber melhores 
comentários, como também mais reservas.”

Kristina Watson
Proprietária de um alojamento para férias 
Pigeon Forge, Tennessee, EUA

Estudo 
de caso
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Cabana fantástica (5/5)
“Este é o quarto ano que passamos o Natal em família na região de 
Pigeon Forge. Vim com o meu marido, os meus cinco filhos e os meus 
pais. Tínhamos muito espaço, as vistas eram incríveis e a viagem de 
carro valeu a pena! Além disso, a proprietária foi sempre muito rápida a 
responder às nossas questões. Uma vez que a comunicação foi perfeita 
antes da chegada, praticamente não tínhamos dúvidas. Recomendo 
vivamente esta propriedade e espero poder voltar em breve!”



 

Este hotel boutique utiliza as mensagens 
para melhorar a satisfação dos clientes e 
aumentar a receita 

O Sooke Harbour House é um hotel boutique encantador na Colúmbia 
Britânica. Kate Saunders, a diretora do departamento de TI e marketing 
digital do Sooke Harbour House, começou a utilizar as mensagens na 
secção “Relacionamento com os clientes” para comunicar com os viajantes 
antes da chegada e identificar problemas durante a estadia que pudessem 
afetar as avaliações. Estas ferramentas contribuíram para melhorar a 
satisfação dos clientes e a eficiência dos funcionários, o que resultou no 
aumento da receita.

“Gostamos da possibilidade de comunicar diretamente 
com os clientes através das ferramentas de 
comentários durante a estadia e de mensagens. 
Assumo que chego a consultá-las mesmo em horários 
tardios, como às 23:00... este está a ser o nosso 
melhor ano desde 2006 e prevemos terminá-lo com um 
aumento da receita global de 35%.”

Kate Saunders 
Diretora do departamento de TI e marketing digital do Sooke Harbour House 
Sooke, Colúmbia Britânica, Canadá

Estudo 
de caso

35% 
de aumento na receita geral

15% 
de aumento na ocupação anual
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O que desejam os viajantes 
para desfrutar de uma 
excelente estadia



O que desejam os 
viajantes:

Querem sentir-se em casa 
Os clientes estão a optar por estadias mais longas 
e viajam com toda a família. De acordo com o nosso 
estudo, o seu estabelecimento pode atrair estes 
viajantes ao disponibilizar comodidades para crianças 
e animais de estimação, bem como certos dispositivos 
que costumam ter em casa. 

Que a estadia corresponda às suas 
expetativas 
Os viajantes são particularmente prudentes e 
percetivos em 2021. Além disso, passam muito tempo 
a pesquisar um estabelecimento que vá ao encontro 
das suas necessidades. Por isso, é essencial que 
cumpra todas as suas promessas durante a estadia. 

Comunicação ativa 
A comunicação revelou-se um aspeto essencial 
ao analisar os motivos pelos quais os viajantes 
escrevem excelentes avaliações e desistem de 
publicar comentários negativos. Tal deve-se 
muito provavelmente à necessidade de conforto e 
confiança. Deste modo, é muito mais provável que os 
viajantes voltem a um estabelecimento de confiança 
após a pandemia (consulte o gráfico na página 31). 
É, portanto, fundamental comunicar com os clientes 
durante a estadia, responder às suas avaliações e 
tomar as medidas adequadas.

A confiança e o conforto passaram a ser elementos-chave para desfrutar de uma estadia de 
cinco estrelas em 2021. Desde as comodidades às medidas de limpeza, os viajantes querem usufruir 
da experiência que lhes foi prometida durante a reserva. 

Se superar as expetativas dos clientes, estes não hesitarão em escrever uma avaliação positiva. 
Por outro lado, os viajantes podem publicar avaliações negativas quando não cumpre as suas 
expetativas. A comunicação durante e após a estadia pode ajudar a resolver problemas e mostra o 
seu interesse em perceber e satisfazer as necessidades dos clientes.

6. Expedia Group Media Solutions, “Traveler Sentiment & Influences 2020-2021”

1 em cada 3 
viajantes necessita de ver informações no 
destino sobre medidas de distanciamento 

social ou protocolos e padrões de 
limpeza6.

afirmam que as avaliações são mais 
importantes atualmente do que antes 

da pandemia.

40%

77%
mencionaram que os alojamentos 

devem oferecer comodidades 
tecnológicas essenciais para os 

incentivar a reservar.
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O que desejam os viajantes para desfrutar 
de uma excelente estadia

https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text
https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text


Os serviços de streaming 
são particularmente 
importantes para:

Dica
Muitas pessoas estão a trabalhar remotamente e querem aproveitar 
oportunidade de o fazer em qualquer lugar. Neste sentido, é fundamental 
oferecer wi-fi fiável e de qualidade. Invista na infraestrutura certa e 
disponibilize alternativas consoante as necessidades (como dispositivos 
Mi-Fi). Conforme mencionámos na secção de pesquisas e reserva deste 
relatório, 32% dos viajantes estariam dispostos a pagar mais por internet 
de alta velocidade, sendo este um serviço com um bom retorno de 
investimento.

Ofereça a tecnologia mais popular 
As pessoas querem continuar a utilizar serviços online 
enquanto viajam. 

Se promete certas comodidades no seu anúncio, 
certifique-se de que as disponibiliza durante a estadia. 
Pequenos gestos como carregadores de telemóvel de 
cortesia podem fazer as delícias dos seus clientes.

Como superar as 
expetativas

Tecnologia indispensável 
para os viajantes: 

1. Internet de alta velocidade
2. Serviços de streaming (Netflix, Disney+, 

Amazon Prime Video)
3. Tomadas USB em locais práticos
4. Check-in sem contacto
5. Colunas inteligentes
6. Dispositivos para trabalhar (impressora, 

scanner, etc.)

28

38%
Geração Z

42%
Millennials

41%
Pessoas que 
viajam com 
crianças

42%
Pessoas que 
viajam com 
os sogros

61%
Pessoas que 
participaram 
no estudo no 
México



Disponibilize comodidades para 
crianças 
Agora que os viajantes procuram um lar longe 
de casa, 85% afirmam que os hotéis que aceitam 
crianças deveriam melhorar os seus serviços. Esta 
falha é igualmente uma oportunidade para os 
estabelecimentos que querem receber famílias. 
Dos clientes que afirmaram que os hotéis poderiam 
melhorar os seus serviços, 71% responderam que 
voltariam a ficar no estabelecimento caso este 
adaptasse as instalações para crianças, enquanto 
34% responderam que ficariam mais tempo.

Disponibilize comodidades para 
animais de estimação
De igual forma, a maioria dos viajantes 
(94%) afirma que os hotéis que aceitam 
animais de estimação devem melhorar os 
seus serviços. Destes viajantes, mais de 
metade (60%) afirmou que voltaria a ficar 
no estabelecimento, cerca de metade (42%) 
disse que ficaria mais tempo e um terço 
(31%) referiu que pagaria mais por noite se 
o estabelecimento oferecesse instalações 
adequadas para animais de estimação.

Embora estes dados sejam relativos a 
hotéis, estes aplicam-se a qualquer tipo de 
alojamento. Fazer os possíveis para que os 
clientes se sintam em casa (sem esquecer 
as crianças e os animais de estimação) é 
um gesto muito apreciado e fará com que 
queiram regressar ao seu estabelecimento.

Aspetos que os hotéis 
que aceitam crianças 
descuram:

1. Espaço para brincar 
2. Menu infantil 
3. Informações sobre atrações para 

crianças
4. Quartos tranquilos (que não se situem 

perto de um bar ou de elevadores)
5. Uma lugar para guardar ou preparar 

refeições 

Principais filtros utilizados 
por famílias em Vrbo.com7:

1. Piscina
2. Banheira de hidromassagem
3. Internet/wi-fi

Aspetos que os hotéis 
que aceitam animais de 
estimação descuram:

• Espaço para os animais brincarem ou 
fazerem as necessidades 

• Opções para os animais de 
estimação estarem nas áreas comuns 
e não apenas nos quartos 

• Possibilidade de aceitar animais de 
médio a grande porte

297. Dados da Vrbo relativos a viajantes que pesquisaram alojamento para mais de 2 crianças e mais de 2 adultos entre outubro de 2020 e abril de 2021



Atualize e mencione os seus 
protocolos de limpeza 
O seu estabelecimento provavelmente adotou medidas 
de limpeza no âmbito da COVID-19. É importante 
que mantenha estes protocolos num futuro próximo, 
conforme aconselhado pelas autoridades locais. 

De acordo com o nosso estudo, as medidas de limpeza 
e desinfeção têm sido fatores importantes na hora 
de planear uma viagem. Certifique-se de que põe em 
prática as medidas de limpeza que menciona no seu 
anúncio e mostre aos clientes como garante a sua 
segurança e a dos seus funcionários. Os viajantes 
sentir-se-ão mais seguros se afixar informações 
no seu estabelecimento. O acesso a conteúdo mais 
transparente em matéria de higiene e segurança 
também está a gerar mais reservas. Os dados do 
Expedia Group8 mostram que os estabelecimentos 
registam um aumento superior a 10% no número 
líquido de noites quando as avaliações dos viajantes 
mencionam a forma como o alojamento lida com a 
prevenção da COVID-19.

308. Expedia Partner Solutions, “Expedia Partner Solutions Gives Partners Access to Millions of Traveler Ratings and Reviews to Boost Consumer Confidence”, outubro de 2020

Dica
Utilize ferramentas como a página de edição do anúncio na Vrbo ou os 
modelos de mensagens no portal Partner Central para garantir que os 
clientes estão a par dos protocolos de limpeza durante a estadia.

https://expediapartnersolutions.com/resources/news/press/eps-gives-partners-access-to-millions-of-traveler-ratings-and-reviews
https://expediapartnersolutions.com/resources/news/press/eps-gives-partners-access-to-millions-of-traveler-ratings-and-reviews
https://www.vrbo.com/pt-pt/pe/
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/conversations/messageCenter.html


Solicite e responda a avaliações 
A confiança é um aspeto fundamental para os 
viajantes em 2021. Algo que ajudará os parceiros 
neste sentido são as mensagens e as avaliações dos 
clientes.

Os viajantes querem voltar a ficar em alojamentos 
de confiança após a pandemia9

Uma tendência emergente é a de que os viajantes querem 
receber respostas atenciosas às avaliações que publicam. 
Quase todos os viajantes (91%) afirmaram que os proprietários 
e gestores de estabelecimentos devem responder a avaliações 
negativas. Se o fizerem, os seus futuros clientes terão uma 
melhor impressão do estabelecimento e não hesitarão em 
reservar.

Não tema os comentários negativos: os viajantes sabem 
que estas situações acontecem. O importante é saber 
como geri-las. Apenas 9% dos inquiridos afirmaram que os 
estabelecimentos não poderiam fazer mais nada para que 
estes se sentissem melhor após lerem uma avaliação negativa. 
Tal mostra que há sempre uma oportunidade para recuperar a 
sua confiança. 

Outra vantagem de solicitar avaliações é a oportunidade de 
melhorar o serviço que oferece, uma vez que lhe permitem 
identificar problemas ocultos. Se os solucionar, será mais 
provável que os clientes se sintam confiantes em reservar 
consigo.

9. Expedia Group Media Solutions, “Traveler Sentiment & Influences 2020-2021”

afirmaram que as 
avaliações são 

mais importantes 
atualmente do que antes da pandemia.

40%

Hotel/resort

75%

50%

25%

Alojamento para 
férias

Casa de família/
amigos

Cruzeiro

Antes da pandemia

Durante a pandemia

Após a pandemia

Duas formas 
de responder 
a avaliações 
negativas:

1. Responder com um plano 
para resolver o problema 

2. Publicar imagens ou outra 
prova da melhoria 

3. Apresentar as mais 
sinceras desculpas
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O Garret Lodge garante o conforto dos 
seus hóspedes e recebe comentários de 
cinco estrelas 

A cabana do Grant e da Amy é um dos alojamentos mais populares 
na Vrbo (e não apenas por se situar nas deslumbrantes Great Smoky 
Mountains de Gatlinburg, TN). Este casal incansável não se poupou a 
esforços para criar um espaço acolhedor para desfrutar em família ou 
entre amigos. Os pequenos detalhes valeram-lhes 63 comentários com 
uma classificação média de 4,9 em 5 estrelas.

“Pensámos em todos os pormenores para criar um espaço 
verdadeiramente confortável. Oferecemos uma cozinha 
totalmente equipada, uma máquina de café Keurig e uma 
cafeteira normal, um “crock-pot”, artigos para bebés, entre 
outras comodidades. Queremos que os nossos hóspedes 
desfrutem completamente do nosso lar e que passem umas 
férias tranquilas. As nossa cabana é a ponto de partida para 
uma estadia inesquecível.”

Amy e Grant
Gestores da propriedade 
Gatlinburg, Tennessee, EUA

Estudo 
de caso
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A melhor vista em Gatlinburg (5/5)
“Esta propriedade da Challet Village é única, uma vez que oferece uma 
vista deslumbrante de quase 180 graus para as Smoky Mountains. 
Toda a casa está muito bem equipada, desde os quartos à sala 
de jogos, passando pelo cinema. No entanto, o principal destaque 
são os deques nos dois pisos com áreas de refeição e descanso. As 
fotografias na Vrbo são fantásticas, mas só quem visita o alojamento é 
que consegue apreciar a sua beleza. Reserve já a sua estadia – vai ver 
que não se desilude!”



 

Estes resorts para famílias vão ao encontro 
das necessidades dos clientes

Os Walt Disney World Swan and Dolphin Resorts são bastante populares 
entre as famílias devido à sua localização privilegiada num dos destinos 
mais procurados pelos viajantes. No entanto, estes estabelecimentos 
depararam-se com um grande desafio durante a pandemia quando o 
turismo abrandou e o número de visitantes ao Disney World diminuiu. 
 
Os Walt Disney World Swan and Dolphin Resorts contaram com o apoio 
do Expedia Group não apenas para sobreviver à pandemia, mas também 
para fomentar o seu crescimento. Graças a uma combinação de políticas 
de cancelamento flexíveis, descontos e pacotes de férias estratégicos e 
comodidades fora de série, as reservas dos resorts aumentaram 39% em 
comparação com 2019.

Por que motivo as famílias adoram estes resorts: 

• Autocarro ou táxi aquático grátis para os parques temáticos e atrações da 
Disney

• Reserva antecipada de partidas de golfe
• Centro de planeamento e emissão de bilhetes da Disney no local
• Estacionamento grátis nos parques temáticos da Disney
• 18 restaurantes e lounges + sala de jogos
• Piscinas no local, praias e aluguer de veículos aquáticos
• Atividades recreativas diárias e aulas de fitness com professor
• A curta distância a pé do parque temático Epcot® e dos Disney’s Hollywood 

Studios®

Estudo 
de caso
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39% Aumento nas reservas em comparação com 2019

Excelente (5/5)
“A localização e as comodidades são fantásticas. O transporte gratuito para 
os parques da Disney é particularmente útil. As piscinas e as instalações 
do hotel são impressionantes, tenho a certeza de que a sua família irá 
adorá-las! O café e as garrafas de água grátis no quarto também foram 
um gesto simpático. Este estabelecimento é ideal para quem procura uma 
experiência mágica na Disney World sem gastar uma fortuna.”



O futuro 
As notícias são animadoras. Muitas pessoas querem fazer as malas 
e partir à aventura. Após vários meses fechados em casa, é hora 
de voltar a viajar, estar com as pessoas de quem mais gostamos, 
explorar destinos locais e mais longínquos e descobrir novos lugares. 

Embora as pessoas tenham vontade de viajar, a forma como 
pesquisam, reservam, viajam e usufruem da estadia mudou 
completamente. Além disso, querem sentir-se seguras e ficar em 
lugares onde se sentem confortáveis.

Esta é uma excelente oportunidade para oferecer um melhor serviço 
aos viajantes, conseguir novos clientes e fidelizar os antigos. 
É igualmente uma oportunidade para redesenharmos o futuro das 
viagens em conjunto. 

Ao ouvirmos os viajantes e irmos ao encontro das suas necessidades, 
poderemos escrever um novo e emocionante capítulo no setor das 
viagens.

Vamos começar?

Hoteleiros:
Aceder ao portal 
Expedia Group Partner 
Central

Proprietários e gestores de 
alojamentos para férias:
Aceder à Área do Proprietário 
da Vrbo
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https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/home/home
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/home/home
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/home/home
https://www.vrbo.com/pt-pt/pxe/feed/
https://www.vrbo.com/pt-pt/pxe/feed/


Acerca do Expedia Group
Colocamos o mundo ao seu alcance em cada reserva

A plataforma do Expedia Group integra mais de 200 sites de viagens 
e mais de 20 marcas em mais de 70 países e ajuda as companhias 
aéreas, as agências de aluguer de veículos, os cruzeiros, os alojamentos 
convencionais e os alojamentos para férias a atrair clientes de elevado 
valor. Os nossos parceiros beneficiam de dados analíticos completos, 
serviços de qualidade superior e tecnologia avançada para obter mais 
reservas. Desta forma, podem focar-se em proporcionar uma experiência 
fantástica e inclusiva aos viajantes. Ao colaborar connosco, podemos unir 
as pessoas, expandir horizontes, derrubar barreiras e, acima de tudo, 
colocar o mundo ao alcance de todos através das viagens.
 

Junte-se a nós.

TM

TM

Metodologia 
Notas metodológicas:

O estudo da Expedia “O que desejam os viajantes em 2021” foi realizado pela Wakefield 
Research (www.wakefieldresearch.com) e contou com a participação de 16 mil pessoas com 
mais 18 anos em oito mercados. Foram definidas quotas para que houvesse 2000 participantes 
em cada mercado: EUA, Canadá, México, Reino Unido, França, Alemanha, Japão e Austrália. Os 
participantes foram convidados por e-mail e através de um inquérito online entre o dia 18 de 
fevereiro e 4 de março de 2021. Os dados foram ponderados para garantir uma representação 
fiável e precisa das pessoas com mais de 18 anos em cada mercado.

Os resultados das amostras estão sujeitos à variação de amostragem. A magnitude da variação 
é mensurável e afetada pelo número de inquiridos e o nível de percentagens que expressam os 
resultados. Por sua vez, nos inquéritos realizados no âmbito deste estudo, as chances são de 95 
em cada 100 de que o resultado do estudo não tenha uma variação, para mais ou para menos, 
superior a 0,8 pontos percentuais no geral e superior a 2,2 pontos percentuais por mercado, 
em relação ao resultado que seria obtido se os inquéritos tivessem sido realizados a todas as 
pessoas no universo representado pela amostra.

https://expediagroup.com/partner-with-us/
http://www.wakefieldresearch.com

