Dispositivos
Móveis:

A derradeira companhia de viagem

Introdução
de Marcos Guerrero, Chief Retail & Product Officer

Passaram-se 10 anos desde que a Apple apresentou o iPhone e iniciou uma revolução na forma como
utilizamos os dispositivos móveis. Os consumidores confiam cada vez mais nos seus dispositivos
móveis para os ajudar a gerir todos os aspetos da sua vida, incluindo viagens. À medida que a internet
sem fios e as redes 4G estão mais acessíveis, os smartphones tornaram-se uma verdadeira companhia
de viagem ao mudarem a forma como os viajantes descobrem o mundo.
Os smartphones, os tablets e os outros dispositivos móveis têm um papel essencial na experiência
de viagem global: desde a inspiração inicial que leva à reserva, até aos viajantes regressarem das
suas viagens. Na eDreams ODIGEO, temos uma das maiores equipas de desenvolvimento móvel das
agências de viagens online europeias (OTA). Como a principal OTA de reservas online, desafiamo-nos
constantemente para encontrar novas formas de utilização dos dispositivos móveis para tornar as
viagens mais fáceis, mais convenientes e com mais valor para os consumidores.
Nos últimos anos, a inovação de hardware móvel abrandou, mas o software e os serviços continuaram
a desenvolver-se a um ritmo muito rápido, e é aí que nós podemos fazer uma grande diferença para os
nossos clientes na indústria de viagens. Sabemos que os dispositivos móveis já estão perfeitamente
integrados na experiência de viagem, mas estamos apenas a começar a explorar as suas capacidades.
Eis o que sabemos atualmente:
1.
2.
3.
4.
5.

As pessoas estão mais móveis que nunca
São utilizadas diferentes plataformas para diferentes tipos de reserva de viagens
Os smartphones são o novo protetor solar
Principais destinos para clientes móveis
Futuro dos viajantes móveis

Ainda que certamente não saibamos o que os próximos 10 anos nos vão trazer, contamos com bastantes
previsões e estamos muito felizes por contribuir no desenvolvimento da inovação no setor de viagens
da próxima década.

Marcos Guerrero
Chief Retail and Product Officer
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1.

As pessoas estão mais
móveis que nunca

Os consumidores são acima de tudo móveis. Com 1.450 milhões de smartphones inteligentes vendidos
em todo o mundo em 20161, a penetração de smartphones está a crescer em todo o mundo. Como
exemplo, em toda a Europa alcançaram-se já os 64,7% e prevê-se que este valor ultrapasse os 67%
em 2018. E o mesmo se aplica aos nossos clientes eDreams ODIGEO. Eles pesquisam, inspiram-se e
reservam as suas viagens através dos smartphones, seja nos nossos sites móveis da eDreams, Opodo,
GO Voyages e Travellink ou nas nossas apps.
Em todos os países, assistimos a um aumento da utilização dos equipamentos móveis nos últimos
12 meses, com taxas de crescimento de dois dígitos no que respeita ao número de visitas. Mesmo
em países como a Alemanha, em que tradicionalmente a penetração dos smartphones é inferior, os
acessos realizadas através de dispositivos móveis (sessões) registaram um crescimento de 24%.

% Crescimento
Interanual

Top 3 de países por crescimento de sessões móveis:
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O aumento mais significativo registou-se nos nossos clientes no Reino Unido e em Itália. Em 2016, pela
primeira vez, os acessos em equipamentos móveis nestes países ultrapassaram mesmo as sessões
iniciadas através de computador.
Assistimos também a grandes aumentos em Espanha e Portugal, que aumentaram 18% e 11%
respetivamente. Contudo, em França as sessões móveis registaram um pequeno decréscimo (de 1%).
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International Data Corp a través del Wall Street Journal “What’s Next for Smartphones?
statista.com
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Alteração da percentagem de sessões de
visualização em computadores
e dispositivos móveis de 2016 a 2017
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Mundialmente, os países que registaram uma maior utilização de smartphones foram o Reino
Unido, os EUA, a Austrália e o Japão com uma média de 40% de reservas realizadas através destes
dispositivos.
A velocidade é um fator decisivo. Numa altura em que a procura da concorrência pelo tempo das
pessoas está a aumentar, os clientes não só esperam poder reservar as suas viagens em qualquer
equipamento móvel, a qualquer momento e em qualquer lugar, como também esperam faze-lo mais
rápido do que nunca. Estudos indicam que quanto mais jovem é o utilizador, mais rápido percorre o
feed de notícias, pelo que as expectativas de velocidade tendem a crescer.
Segundo os nossos dados, é apenas necessário um minuto e meio para que o cliente finalize a
reserva através do seu equipamento móvel em qualquer uma das aplicações da eDreams ODIGEO, o
que representa menos de metade do tempo despendido na reserva através da página de internet de
uma companhia aérea tradicional ou num sistema de metapesquisa. No caso de viagens com vários
destinos, ou de reservas de voos e hotel, o contraste é ainda mais evidente, chegando as reservas
realizadas na eDreams a serem quatro vezes mais rápidas do que as efetuadas em sistemas de
metapesquisa e páginas das companhias aéreas, o que permite aos clientes despender mais tempo
em outros aspetos das suas férias.
Todavia, ao analisarmos os nossos dados em profundidade, vemos que embora os equipamentos
móveis desempenhem um papel cada vez mais significativo na procura de inspiração para viagens e
na descoberta de opções de viagem, os computadores ainda são a plataforma mais utilizada para as
transações finais e portanto para as reservas.

Um estudo4 interno da eDreams ODIGEO sobre tendências dos
viajantes revelou o seguinte comportamento:
Encontrar
inspiração

Pesquisas
exploratórias
86%

Computador
o portátil

Pesquisas
concretas
86%

57%

61%

88%

45%

Smartphone

36%

39%

34%

Tablet

Com o nosso foco nos equipamentos móveis, comportamentos e necessidades dos clientes, não é de
estranhar que os nossos viajantes constatem que a eDreams ODIGEO está muito acima da média da
indústria nas reservas de voos através de equipamentos móveis.
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eDreams, metapesquisa e aplicações móveis de companhias aéreas acedidas em outubro de 2016
Encontrar inspiração: utilizadores que navegam na internet à procura de inspiração para as suas viagens
Pesquisas de exploração: utilizadores que procuram viagens e comparam diferentes destinos
Pesquisas concretas: utilizadores que já decidiram o seu destino e procuram um voo mais conveniente.
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Percentagem de compras móveis
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Percentagem de tráfego móvel

Com o nosso foco nos equipamentos móveis, comportamentos e necessidades dos clientes, não é de
estranhar que os nossos viajantes constatem que a eDreams ODIGEO está muito acima da média da
indústria nas reservas de voos através de equipamentos móveis. Relativamente às reservas de voos,
a média da indústria é de 21% e os clientes da eDreams em média utilizam dispositivos móveis
em 30% dos casos. Sabemos que os clientes querem uma experiência integrada da inspiração até à
compra e como tal estamos constantemente a otimizar a sua experiência em equipamentos móveis
para a tornar o mais simples possível.
Conseguir que os utilizadores que apenas navegam nas plataformas se tornem compradores é um dos
maiores desafios de todas as empresas de comércio eletrónico. A tecnologia e a infraestrutura estão
em constante melhoria para que os clientes possam efetuar transações mais complexas nos seus
smartphones de uma forma mais simples e rápida. Como empresa, devemos inovar constantemente
para garantir não só estamos no topo, como na vanguarda destas tendências, para permitir aos
nossos clientes efetuar reservas na plataforma que preferirem.
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Phocuswright’s European Online Travel Overview Twelfth Edition – dezembro de 2016
Reservas de voos realizadas na eDreams ODIGEO através dos equipamentos móveis no terceiro trimestre do ano fiscal,
dezembro 2016
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2.

Diferentes dispositivos
para diferentes tipos
de viagens

Cenário dos dispositivos

Destino

Planear e
Filtrar

• Procura e pesquisa inicial
• Muitas vezes através
de cliques, enquanto os
utilizadores veem e-mails e
publicações em redes sociais
no telemóvel
• No trabalho para evitar
utilizar o equipamento dos
empregados para uso privado
• Quando se proporciona, como
à espera do comboio, etc.

Reservar

Pós-reserva

• Raramente utilizado
• Embora quando o tablet
seja mencionado, o modo de
utilização seja semelhante
ao telemóvel.
• Exceto quando o utilizador
transfere TV e filmes para o
ipad para ver no avião
• Ecrãs de telemóveis
maiores que reduzem
as diferenças entre
dispositivos móveis e
computadores e levam a
uma redução da utilização
de dispositivos dedicados

Viagem

Pós-viagem

• Escolha principal para
pesquisa detalhada,
planeamento e reserva.
• Geralmente, vários
separadores abertos para
comparar voos, alojamento,
etc.
• Várias pessoas podem
juntar-se à volta de um ecrã

Ao analisarmos os dados da eDreams ODIGEO, constatamos que recebemos muito mais
reservas de última hora através dos dispositivos móveis que a partir de computadores.
Em média, 40% dos clientes eDreams ODIGEO que reservam voos em dispositivos móveis vão viajar
em menos de sete dias e 52% das reservas de hotéis são para estadias dentro de sete dias. Embora
as viagens sejam mais de última hora nos dispositivos móveis, os clientes também são mais leais. Os
dados mostram que os clientes habituais têm o dobro da probabilidade de reservar as suas viagens
através de aplicações móveis, o que leva ao crescimento deste canal.
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Sabemos que os franceses têm mais tendência para fazer reservas à última hora, um padrão que se
constata também nas reservas móveis, em que estes turistas têm uma maior probabilidade de efetuar
este tipo de reservas através de um dispositivo móvel. Pelo contrário, entre os países Europeus,
apesar de britânicos utilizarem os dispositivos móveis para planear as suas viagens, são os que
menos utilizam esta ferramenta para viagens de última hora, o que não surpreende, já que os turistas
britânicos são os que reservam as suas férias com mais antecedência, em comparação com os seus
vizinhos europeus.
Curiosamente, os australianos e japoneses apresentam uma tendência bastante diferente face ao
resto da Europa. As reservas de última hora realizadas através de dispositivos móveis são apenas um
pouco mais significativas do que as realizadas através do computador, especialmente no que respeita
aos clientes australianos. Um reflexo de como o fator geográfico pode desempenhar um papel
essencial no planeamento de viagem e no processo de reserva.

Saída iminente, equipamentos móveis à mão
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3.

Os smartphones são
o novo protetor solar

% de clientes que usam
dispositivos móveis
em vez de computadores

Assistimos a um crescimento
estável de pessoas que usaram
os seus dispositivos móveis para
pesquisar e reservar viagens
no último ano, mas é no verão
que os dispositivos móveis
verdadeiramente se destacam.

Por outro lado, é mais provável
que as pessoas estejam em
viagem, pelo que, além de
utilizarem os seus dispositivos
móveis para procurar ou
reservar próximos destinos,
necessitam ter acesso às
informações acerca da sua atual
viagem.

40

% de sessões

Mais pessoas utilizam os
dispositivos móveis para
pesquisar e efetuar reservas
durante o verão sendo agosto
o mês mais intenso. Esta é a
altura do calendário em que as
pessoas passam menos tempo
no interior, seja num escritório
ou em frente ao computador,
e como tal registamos uma
alteração na forma como os
consumidores optam por visitar
os nossos sites e aplicações,
com os dispositivos móveis a
apresentarem um aumento de
8% entre fevereiro e agosto
de 2016, e a utilização de
computadores a diminuir a
mesma percentagem.
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2017
Computadores

Antigamente, tudo o que precisávamos para ter umas fantásticas férias era o protetor solar, óculos de
sol e uma pasta com todos os bilhetes de avião, confirmações de hotéis e documentação do seguro de
viagem. Este já não é o caso.
Hoje em dia, os consumidores estão habituados a utilizar o seu telemóvel para guardar todas as
informações e não querem mais andar com os documentos de viagem em papel. Os clientes que
tenham criado uma conta podem utilizar a aplicação móvel da eDreams ODIGEO para ver o estado
do seu voo ou saber em que passadeira irá aparecer a sua bagagem ao aterrar. Antigamente, os
viajantes tinham de ligar para o aeroporto para se informarem sobre alterações de última hora nos
voos, mas agora 93% dos utilizadores da nossa app com uma conta criada utilizam o nosso serviço
de notificação de estado do voo para se manterem atualizados sobre quaisquer alterações nos seus
planos de viagem. A eDreams ODIGEO é líder mundial na oferta deste tipo de serviços gratuitos aos
clientes, cobrindo 90% dos voos mundiais voados.
Uma app bem desenvolvida não só simplifica a vida dos viajantes como, com estas ferramentas úteis
durante a viagem, aumentam a fidelidade da marca.
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4.

Principais destinos dos
viajantes que usam 		
dispositivos móveis:

Quando olhamos para o top 10 de destinos dos nossos consumidores, os nossos dados mostram
que os viajantes têm uma maior tendência a reservar voos de curta distância através dos seus
dispositivos móveis, mas continuam a preferir utilizar o seu portátil para reservar viagens de longo
curso. Como sabemos que a maioria das reservas móveis são efetuadas durante os meses de verão
e na sua maioria são viagens de última hora, não é de estranhar que os viajantes que vivem no sul da
Europa tenham uma maior probabilidade em ficar no seu próprio país, com os viajantes portugueses e
italianos a optarem por destinos domésticos em 4 dos seus 10 principais destinos de reservas móveis.
Na Europa não há mais leais que os espanhóis, com 7 dos seus 10 principais destinos de reservas
móveis localizados em território espanhol.
Os turistas do norte da Europa têm mais probabilidade de sair do seu país, provavelmente à procura de
um destino de sol, com os britânicos e suecos a incluírem apenas 2 destinos domésticos no seu top 10.

Os 5 destinos principais por país:

1. Amesterdão

2. Paris

1. Istambul

2. Palma
de Maiorca

3. Bucareste

4. Belfast
5. Londres

Reino
Unido

Alemanha
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3. Londres

4. Berlim

5. Paris

Espanha

1. Madrid
2. Palma de
Maiorca
3. Barcelona
4. Ibiza

5. Londres

1. Argel
3. Oran

2. Tunes

4. Istambul

5. Paris

1. Londres

2. Barcelona

3. Paris

4. Milão
5. Roma

1. Lisboa
3. Porto
5. Faro

2. Paris

4. Londres

França

Itália

Portugal
- 11 -

1. Estocolmo 2. Londres
4. Gotemburgo

3. Paris

5. Barcelona

Suécia

Australia

USA

1. Sydney
2. Melbourne
3. Brisbane
4. Perth

5. Auckland

1. Las Vegas, NV
2. Orlando, FL
3. Fort Lauderdale, FL
4. Los Angeles, CA

1. Taipei

Japão
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Enquanto isso, países maiores
como a Austrália e os EUA,
seguem a mesma tendência
de Espanha, com 7 destinos
domésticos no top 10 para
reservas realizadas através
de dispositivos móveis. Já os
viajantes japoneses estão
mais inclinados para reservar
voos para países asiáticos
vizinhos, como Taiwan, Coreia
e China, enquanto o Havai é o
único destino de longo curso
que consta nas suas escolhas.

5. Guadalajara

2. Seoul

3. Tokyo
4. Osaka

5. Honolulu, HI

5.

Qual o futuro dos
viajantes móveis?

A nossa equipa de especialistas em viagens e produtos
desvenda o nosso foco nas novas funcionalidades nas quais
estamos a trabalhar e quais as previsões sobre as próximas
grandes tendências nas viagens online.
Mais digitalização, menos escrita

Sabemos que a reserva de viagens pode implicar ter de indicar imensa informação, o que muitos
consumidores consideram difícil a partir do teclado de um telemóvel. Em breve, melhores ferramentas
de captura de dados irão permitir aos viajantes digitalizar documentos importantes como passaportes
e documentos de identificação e extrair os dados para preencher automaticamente formulários de
reserva. No caso dos consumidores que utilizem uma app segura, como são as nossas apps, essa
informação pode ser guardada de forma a agilizar ainda mais o processo de reserva no futuro.

Mais digitalização, menos escrita

As pequenas carteiras já existem e permitem aos consumidores guardar os seus cartões de embarque,
bilhetes de comboio e cartões de crédito nos seus dispositivos. À medida que a integração aumentar
na esfera de pagamentos e na infraestrutura de viagens, os consumidores não irão precisar de nada
mais além do seu dispositivo móvel para pesquisar, reservar e fazer a sua viagem. Aquela imagem
familiar no aeroporto de um viajante com uma carteira cheia de documentos da reserva será uma
coisa do passado.

A transferência sem descontinuidades

Atualmente, os nossos clientes já podem pesquisar opções de viagens nos seus dispositivos móveis,
e encontrar todas essas pesquisas guardadas quando voltam a iniciar sessão no seu portátil ou em
qualquer outro dispositivo. No futuro, iremos assistir a uma integração ainda maior não apenas entre
os diferentes dispositivos, mas também entre as diferentes plataformas. Existem mais de 154 milhões
de publicações de #viagem no Instagram, e um sem número de marcadores de viagens no Pinterest.
As pessoas usam cada vez mais as redes sociais para obterem inspiração para viagens. À medida que
o software se especializa em extrair informações de imagens, são apenas precisos alguns cliques para
ir de uma imagem do Central Park para um itinerário de voo e hotel num fim de semana prolongado em
Nova Iorque numa próxima vaga da sua agenda.
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Todos têm uma Assistente Pessoal

A Inteligência Artificial (IA) está a mudar a forma como os consumidores interagem com os seus
dispositivos e em 2019, 20% das interações dos consumidores com os seus smartphones será
através de Assistentes Pessoais Virtuais (APV) como a Siri da Apple ou a Alexa8 da Amazon. Para os
viajantes, poderá ser como ter um agente de viagens pessoal, um guia turístico e uma rececionista no
bolso durante toda a sua viagem, desvendado inúmeras informações locais acerca do seu destino e
ajudando-o a encontrar os melhores destinos de viagens e as opções de viagens mais convenientes e
ao melhor preço.

Um novo tipo de realidade

O Pokémon Go apresentou o conceito de Realidade Aumentada (RA) ao mundo, mas a forma como
pode ajudar os viajantes a tirar o máximo partido da descoberta de novos locais começa a ser
considerada. A eliminação das tarifas móveis de roaming na Europa no final deste ano irá permitir
aos viajantes utilizar muito mais estes serviços de dados baseados em localizações. No âmbito da
pesquisa e reserva de viagens, o crescimento dos headsets para smartphones de realidade virtual low
cost (vendas que devem chegar aos 76 milhões em 20209), irá permitir aos viajantes explorarem os
hotéis antes de efetuarem a reserva.

Aplicações móveis

As nossas aplicações móveis permitem aos clientes pesquisar,
guardar e reservar voos, hotéis e carros onde quer que estejam. A
partir do momento em que criam uma conta, as suas informações
pessoais e detalhes de pagamento são guardados em segurança
para simplificar ao máximo a reserva da sua viagem. As nossas apps
permitem uma experiência personalizada de reserva de viagens,
integrada com funções de pesquisa móveis, serviços de terceiros
como Paypal, e ajudam os viajantes a partilhar mais facilmente as
informações com os seus companheiros de viagem. Ao chegarem ao
seu destino, os utilizadores podem descarregar os nossos guias da
cidade para usufruírem ao máximo da sua viagem.
As nossas aplicações móveis para iOS e Android são descarregadas
por milhões de viajantes e estão a ficar cada vez mais populares! Os
utilizadores Apple atribuíram-nos uma classificação de 4+ estrelas
e a nossa aplicação está agora a ser apresentada na APP Store como
uma das 3 principais apps de viagens do mundo.
8
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Gartner, via Wall Street Journal ‘What’s Next for Smartphones?’
IDC, via Wall Street Journal ‘What’s Next for Smartphones?’
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Sobre a
eDreams ODIGEO
A eDreams ODIGEO é uma das maiores empresas de viagens online
do mundo e uma das maiores empresas europeias de comércio
eletrónico. Através das suas quatro marcas líder (eDreams, GO
Voyages, Opodo e Travellink) e o motor de metabusca Liligo,
disponibiliza as melhores ofertas de voos regulares e charter, lowcost, hotéis, cruzeiros, aluguer de carro, pacotes dinâmicos, pacotes
de férias e seguros de viagem para facilitar as viagens, torná-las
mais acessíveis e com uma melhor relação qualidade-preço para
os mais de 17 milhões de clientes em todo o mundo. Presente em
44 mercados, a eDreams ODIGEO está cotada no Mercado Contínuo
Espanhol.

