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Em números
Grande crescimento no longo curso

29
%
22
26

%

Registou-se um aumento de 29% nas viagens de longo curso
reservadas por viajantes europeus face a 2016.

Mais tempo fora

Em comparação com o ano passado, as viagens com uma duração
superior a 21 dias aumentaram a sua popularidade entre os
viajantes europeus.

Destinos de última-hora para o novo ano

dias
Em média, os europeus que planeiam ir para fora em janeiro só
fazem as suas reservas 26 dias antes de viajarem.

Introdução
Por Dana Dunne, CEO da eDreams ODIGEO

Bem-vindo ao nosso relatório de Comportamentos do Viajante Europeu de 2017.
Durante o ano passado prestámos serviços a mais de 18 milhões de viajantes em todo o mundo. A
nossa posição como maior agência de viagens online da Europa permite-nos ter uma perceção única
no que diz respeito às tendências que afetam tanto os viajantes como a indústria de viagens. Neste
segundo relatório anual sobre Comportamentos do Viajante Europeu, analisamos a forma como o
cenário global em constante mudança deu origem a novas tendências no mercado de viagens nos
últimos 12 meses e qual o seu significado para o ano que se avizinha.
As flutuações cambiais estão a beneficiar os viajantes de alguns mercados, que estão a tirar partido
das alterações nas taxas de câmbio para rentabilizar ainda mais as suas poupanças para férias, e
por conseguinte, as indústrias do turismo em países como o Reino Unido também saem beneficiadas.
Em particular, observámos um aumento nos viajantes que optam por viajar em transportadoras lowcost para voos de longo curso, com as companhias aéreas a abrir novas rotas transatlânticas lowcost. O objetivo da eDreams ODIGEO é ajudar os viajantes a comparar as suas opções e a reservar as
melhores ofertas e mais convenientes para si. As escolhas adicionais que estes operadores recémchegados ao mercado vieram trazer são excelentes notícias para os consumidores, que cada vez
mais consideram os destinos de longo curso como uma das suas viagens anuais.
No relatório do ano passado os nossos dados mostraram que os viajantes optavam cada vez mais
por viajar em companhias diferentes na ida e no regresso. Esta tendência mantém-se em 2017, com
um aumento de 9% nos viajantes que escolhem a eDreams ODIGEO para planear viagens oportunas,
ao combinar companhias aéreas diferentes em vez de viajar apenas com um fornecedor em todas as
suas viagens individuais.
Também observámos que várias grandes cidades europeias que sofreram incidentes relacionados
com o terrorismo nos anos mais recentes registaram, até agora, um crescimento das reservas da
Europa em 2017 o que significa que os números de viajantes mantiveram-se resilientes.
A tecnologia continua orientada para as soluções mobile e testemunhámos um crescimento
significativo no número de consumidores que reservam as suas viagens através dos seus
dispositivos móveis. Como resposta, estamos a apostar numa política de desenvolvimento “mobile
first” (pensada para dispositivos móveis), de forma a garantir que estamos a proporcionar a melhor
experiência de cliente possível através das plataformas móveis e da nossa APP. Os telemóveis são
já um companheiro de viagem essencial e estamos a alargar a nossa gama de serviços oferecidos
aos viajantes através dos seus dispositivos, de modo a que estejam acompanhados em todos os
momentos da sua viagem.
Os consumidores irão enfrentar muitos desafios nos próximos anos, mas o principal destaque do
nosso relatório é que a paixão por viajar se mantém. A nossa missão continua a ser desafiarmo-nos a
encontrar novas formas de ajudar os clientes a realizarem essa paixão e a explorarem novos cantos
do mundo.
Dana Dunne
CEO da eDreams ODIGEO
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Sobre a eDreams ODIGEO

A eDreams ODIGEO é a agência de viagens online líder da Europa. Nos últimos 16 anos, construímos
um negócio altamente bem-sucedido com marcas reconhecidas internacionalmente, que incluem a
eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink e o motor de metapesquisa Liligo. Oferecemos as melhores
ofertas em voos, hotéis, cruzeiros, aluguer de automóveis, pacotes de férias, seguros de viagem e
muito mais para tornar as viagens mais fáceis, com a melhor relação qualidade/preço.

155,000
1,5

Maior fornecedor
de voos na Europa,
com uma quota de
mercado crescente

voos e cerca de

milhões de hotéis

Mais de

18 milhões
de clientes

143
43
37%

1

pontos de venda no
computador e em dispositivos

Mil milhões

países onde
operamos
de reservas de voos através
de dispositivos móveis1

de pesquisas por mês
nos nossos Websites

Com base nos dados do 2º Trimestre de 2017 da eDreams ODIGEO.
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Interesse crescente por
viagens dos consumidores
mais experientes
O crescimento no setor de viagens e turismo ultrapassou a economia global pelo sexto ano
consecutivo em 2016, atingindo um total de 10,2% do PIB mundial2. Durante 2016 e 2017, surgiram
várias dificuldades, desafiantes, mas o setor permaneceu resiliente, resistindo a flutuações cambiais,
à incerteza política e a incidentes terroristas. Apesar destes fatores os europeus mantêm a vontade
de viajar, seja para regressar aos eternos locais favoritos - como Londres e Paris -, seja para explorar
destinos remotos como Nova Deli e Katmandu.
O futuro adivinha-se promissor para o setor, com previsões de taxas de crescimento anuais de 3,9%
para os próximos dez anos3. No entanto, as preocupações relacionadas com as flutuações cambiais
e com as taxas de juro já estão a influenciar os hábitos de consumo dos consumidores, e muitos
viajantes irão procurar formas de rentabilizar o seu investimento em viagens. Cada vez mais, as
agências de viagens online encontram-se bem posicionadas para garantir aos consumidores que
estão a obter a melhor oferta possível. A eDreams ODIGEO permite aos viajantes reservar pacotes
personalizados de voos, alojamento e outros serviços, que permitem poupar dinheiro e satisfazer as
necessidades do passageiro.

Destinos mais populares dos viajantes europeus em 2017
Berlim

+10%

Amesterdão

+16%

Londres
Madrid

+7%

Porto

+24%
Paris

+4%

+12%
Lisboa

+17%

Roma

Barcelona

+4%

2
3

Maiorca

=0%

+19%

Viagens e Turismo, Impacto Económico 2017, Conselho Mundial de Viagens e Turismo
Viagens e Turismo, Impacto Económico 2017, Conselho Mundial de Viagens e Turismo
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As curtas estadias em Londres continuam a ser muito populares entre os viajantes europeus, com
a capital do Reino Unido (RU) a manter o primeiro lugar em volume durante 2017. Na realidade, de
acordo com o volume de passageiros de voos em 2017, no geral foi um ano bastante positivo para
o turismo no RU, com um acréscimo de 8% no número de visitantes em relação ao ano passado4. A
queda no valor da Libra desde o referendo sobre o Brexit em 2016 parece ter sido um dos principais
motores deste crescimento, com os visitantes a rentabilizar agora melhor o seu dinheiro. Tal deverá
ter um impacto económico positivo no Reino Unido, com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo a
prever um aumento do valor gasto pelos visitantes estrangeiros na ordem dos 6,2% em 2017.
Grandes cidades que sofreram incidentes relacionados com o terrorismo nos últimos anos, incluindo
Paris e Londres, registaram até agora mais reservas da Europa em 2017. Londres cresceu 24%,
Berlim subiu 10% e Paris cerca de 4%, face a 2016. Estes dados sugerem que os números de viajantes
mantiveram-se resilientes, sem apresentarem sinais de impacto a longo prazo nos números destas
grandes cidades europeias em 20175.
Londres foi uma das principais escolhas de viajantes da Itália (+10%). Paris é particularmente
selecionada por portugueses (+21%), enquanto Berlim é muito popular junto dos viajantes alemães
(+52%)

Em linha com o crescimento no setor de viagens, registou-se
um aumento de 13% nos voos de viagens curtas reservadas
por viajantes europeus até ao momento em comparação com
2016, acompanhado por um aumento significativo de 29% nos
voos de longo curso reservados por europeus para o mesmo
período6.
As rotas adicionais e o aumento das opções de viagens de longo curso low-cost parecem ter
contribuído para estes valores.

VisitBritain - Positive growth forecast for inbound tourism to the UK in 2017
Conselho Mundial de Viagens e Turismo
6
Estes dados excluem voos domésticos e podem incluir mais do que 1 passageiro por reserva.
4
5
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Destinos em alta em 2017

Destinos com maior crescimento para os viajantes europeus em
viagens de curta distância

Hamburgo

+47%

Gdansk

+77%

Salzburgo

+75%

Podgorica

+83%

Ilha Terceira

+155%

Chișinău

+60%

Ancara

+53%
Ponta Delgada

+61%

Timișoara

+54%

Salónica

+51 %

Cidades emergentes e destinos com popularidade crescente
Os viajantes que planeiem uma curta estadia numa cidade, ou experimentar num novo destino, nunca
tiveram tantas opções. As rotas adicionais criadas pelas companhias aéreas low-cost permitiram aos
viajantes explorar cidades europeias mais pequenas, não tão conhecidas como atrações turísticas,
permitindo a estes locais competir com grandes cidades como Londres, Paris e Roma.

-5-

A região autónoma dos Açores testemunhou um grande aumento do turismo com duas localizações
a registarem um crescimento impressionante: a Ilha Terceira e Ponta Delgada. De acordo com o
Governo Regional dos Açores, este aumento de visitantes deve-se ao investimento no turismo e à
introdução de novos voos low-cost de e para os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Espanha e
Portugal Continental7.
Podgorica, a capital do Montenegro, Gdansk na Polónia e Salzburgo na Áustria registaram igualmente
um grande aumento no número de visitantes em 2017, com chegadas na ordem dos 83%, 77% e 75%,
respetivamente, em comparação com o ano anterior. Estes destinos têm beneficiado de um aumento
de voos disponibilizados por companhias aéreas low-cost em toda a Europa. Gdansk tornou-se
especialmente uma grande atração para os viajantes noruegueses, com um aumento de 190% no
número de voos reservados, devido sobretudo aos preços reduzidos dos voos a partir de Oslo por
parte das companhias aéreas low-cost.

Destinos com maior crescimento para os viajantes europeus em
viagens de longo curso para fora da Europa

Katmandu

Praia

Nova Deli

+76%

+103%

Havana

+67%

+67%

Seul

+57 %

Punta Cana

+147%

Bogotá

Singapura

+62%

+79 %

Sidney

+58 %

Cidade do Cabo

+64%

7

Comunicados de imprensa da Secretaria Regional do Turismo e Transportes e do Governo Regional dos Açores.
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Voos de longo curso económicos abrem o mundo aos viajantes
As viagens económicas de longo curso começaram a ser uma realidade nos últimos anos com
companhias aéreas low-cost como a Level, Norwegian, WOW Air e Eurowings, o que originou uma
concorrência renhida nas outras companhias aéreas de longo curso já mais estabelecidas.
Os nossos dados sugerem que os preços competitivos foram decisivos para as viagens de longo
curso dos passageiros europeus em 2017, com um aumento do número de rotas mais baratas
de longo curso que foram iniciadas o ano passado. Ao analisarmos os 100 principais destinos
de longo curso reservados pelos europeus, o custo dos voos deste tipo de ida e volta diminuiu
7% no ano passado - de 610 euros em média durante 2016 para 569 euros em média em 2017. Os
portugueses, italianos e alemães são especialmente adeptos das transportadoras low-cost para as
viagens de longo curso, registando-se um aumento no número de passageiros de 19%, 16% e 17%,
respetivamente, em comparação com igual período do ano passado.

Uma das principais beneficiadas foi Punta Cana, na
República Dominicana, com um aumento de 147% nos
voos reservados em comparação com 2016, graças a uma
redução de 24% no custo dos voos neste período.
As novas rotas aéreas de cidades europeias para Punta Cana foram iniciadas pela Level8 e pela
Eurowings9 este ano, o que tornou esta ilha das Caraíbas mais acessível do que nunca ao turismo. Em
particular, os viajantes espanhóis têm tirado partido destas tarifas mais baratas, com um aumento de
120% de viajantes deste país em comparação com 2016.
As viagens baratas também levaram a um aumento de turistas a viajarem para a Ásia, com os voos
para Nova Deli (mais 103%) e Singapura (mais 79%) a aumentar significativamente em 2016, tendo
os custos dos voos para estes destinos diminuído 6% e 7%, respetivamente. A Air India aumentou
o número dos seus voos para a Europa, ao mesmo tempo que outras transportadoras indianas e
europeias estarão a considerar novas rotas para a Índia, sugerindo que os números de viagens
para a Índia poderão aumentar ainda mais. Em Singapura, o Aeroporto de Changi deu as boasvindas a quatro novas companhias aéreas e a oito novas ligações em 2016, ao mesmo tempo que
transportadoras low-cost como a Jetstar, Scoot e AirAsia estão a aumentar a sua capacidade para
impulsionar a posição de Singapura como um hub regional.
Por fim, informações recentes do Ministério do Turismo colombiano sustentam a posição de Bogotá
na nossa lista, revelando que as visitas à Colômbia aumentaram 18,9% em setembro de 2017, em
comparação com o mesmo mês do ano passado. Possivelmente, este aumento deve-se aos Jogos
Olímpicos que tiveram lugar em agosto de 201610 no Rio de Janeiro, que encorajou os viajantes a
fazerem uma viagem mais prolongada pela América do Sul.
Outros destinos na nossa lista registaram descidas significativas no custo dos voos de longo curso
no ano passado11. Possivelmente, este aumento deve-se aos Jogos Olímpicos que tiveram lugar em
agosto de 2016 no Rio de Janeiro, que encorajou os viajantes a fazerem uma viagem mais prolongada
pela América do Sul.
Outros destinos na nossa lista registaram descidas significativas no custo dos voos de longo curso
no ano passado, incluindo a Cidade da Praia (menos 14%), Havana (menos 19%) e Cidade do Cabo
(menos 9%).
International Airlines Group.
Eurowings.
10
Números do Aeroporto de Changi
11
Ministério do Comércio, Indústria e Turismo da Colômbia , estatística de setembro de 2017
8
9
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As nossas previsões de principais
destinos de férias em 2018

Com os principais destinos de férias a mudar todos os anos, não é fácil para os consumidores
perceberem se fazem parte de uma tendência que aposta num novo destino de férias popular, ou se
se estão a afastar das novas modas.
Se olharmos para as viagens dos viajantes europeus reservadas em 2017 para partidas em 2018, em
comparação às reservadas em 2016 para viagens em 2017, utilizámos os dados da eDreams ODIGEO
para descobrir quais os destinos que captaram a atenção dos turistas. Estes números demonstram
que as seguintes cidades poderão ser testemunhas de um aumento do número de turistas em 2018,
impulsionado por “fatores de atração”, como uma maior disponibilidade de voos de longo curso lowcost e por “fatores de repulsão”, como eventos desportivos importantes e investimento inteligente
por parte das autoridades locais.

Destinos com o maior crescimento em reservas para 2018

Palma de Maiorca

Edimburgo

+78%

+83%

+81%

São Francisco

Malta

+158%

Ponta Delgada

+81%

Los Angeles

+93%

Istambul

+138%

Ibiza

Miami

+99%

Tóquio

+146%

Tel Aviv

+131%

+101%
Nova Deli

Funchal

+114%

Atenas

Sevilha

+81%

+103%

+110%

Marraquexeh

+86%

Colombo

+85%

Singapura

+163 %
Joanesburgo

+156%

Cidade do Cabo

+113%
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Voos de longo curso low-cost fazem aumentar a procura
Com base nos nossos dados, podemos ver que as viagens de longo curso vão ser populares no
próximo ano, possivelmente relacionadas com o aumento da oferta por parte das companhias lowcost de voos de longo curso e com as outras companhias aéreas a disponibilizar tarifas mais baratas.
De acordo com a Center for Aviation, até agora foram lançadas 15 companhias aéreas low-cost de
longo curso desde 2012. O IAG tornou-se o sétimo grupo de companhias aéreas de serviço completo
a lançar uma operação low-cost de longo curso, em junho de 2017, com o lançamento da Level,
enquanto a Air France-KLM está a planear o lançamento de uma companhia aérea low-cost de longo
curso até ao final deste ano12.
Não é coincidência que São Francisco, Miami e Los Angeles estejam no topo dos principais destinos.
Em toda a Europa fala-se de uma guerra de preços transatlântica, com a islandesa WOW Air
a oferecer voos para os Estados Unidos a menos de 110€. Os nossos dados mostram que São
Francisco, Miami e Los Angeles viram este ano uma redução no custo dos voos de 19%, 12% e 17%,
respetivamente. Como sinal desta corrida para ganhar nos preços dos voos da Europa para a América,
a transportadora low-cost Norwegian disponibilizou voos mais baratos a partir do Reino Unido e da
Irlanda para a América, por cerca de 77€ na ida e 154€ no regresso.
Talvez 2018 seja o primeiro ano em que as viagens de longo curso low-cost se vão tornar habituais
em todo o mundo.

Grandes eventos e políticas experientes atraem visitantes
Singapura
Um dos destaques do calendário de eventos em Singapura é o Grande Prémio de Fórmula 1, que
irá decorrer em setembro e que foi prolongado até 2021, sendo possivelmente um dos fatores que
ajudou a ilha a reclamar o primeiro lugar como destino mais popular para 2018.
Existe igualmente alguma especulação de que Singapura se está a tornar num hub regional para os
passageiros europeus que viajam para outros destinos da Ásia. No início deste ano, as companhias
aéreas low-cost Scoot e Tigerair, sedeadas em Singapura, fundiram-se para operar sob uma única
marca, permitindo aos viajantes um acesso muito maior a uma enorme oferta de voos de curta
distância na região.
Para além disso, com a abertura de um novo terminal no Aeroporto de Changi, Singapura poderá
ter mais visitantes no futuro, uma vez que estas novas instalações poderão receber mais 800.000
visitantes no país. Tal baseia-se no recorde de número de passageiros no Aeroporto de Changi em
2016 - 58,7 milhões de passageiros, um crescimento de 5,9% em termos homólogos. De acordo com
os seus próprios números, o aeroporto está em vias de receber 60 milhões de passageiros em 2017.13

Tóquio
As políticas de turismo governamentais bem-sucedidas parecem ter tido um papel fundamental
no aumento de visitantes em Tóquio. Shinzo Abe, o Primeiro-Ministro do Japão, foi recentemente
felicitado pela Organização Mundial de Turismo pelo compromisso do governo em desenvolver este
setor. O Programa de Ação para o Turismo do país concentra-se na infraestrutura, na flexibilização da
emissão de vistos e na tecnologia, e está a ajudar o Japão a atrair cada vez mais visitantes.

12
13

Centre for Aviation, junho de 2017
Números do Aeroporto de Changi
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Comportamento dos
viajantes europeus nas
reservas em 2017
Consumidores aproveitam a oportunidade para elaborar planos
de viagens personalizadas
Na eDreams ODIGEO, sabemos que a tecnologia disruptiva é fundamental para dar mais poderes
aos clientes para elaborarem planos de viagens à sua medida, de forma a conseguirem os melhores
preços e a maior conveniência de ofertas.
Como parte dos nossos esforços para permitir aos clientes fazer as escolhas mais acertadas,
alterámos o modelo de reservas tradicional para que os viajantes pudessem utilizar várias
companhias aéreas na sua viagem.
Os turistas continuam a tirar partido da possibilidade de viajar com várias transportadoras, devido à
grande variedade de oferta no momento de escolher as companhias aéreas.

Assistimos a mais de um terço (36%) dos
clientes europeus a viajar com mais do que uma
companhia aérea em 2017, o que representa um
aumento de 6% em relação ao ano passado14.
Ao colocarmos a tecnologia a trabalhar em prol dos consumidores, permitimos aos clientes obter
a melhor oferta. Comparativamente ao ano passado, alguns países escandinavos registam um
aumento considerável no número de viajantes que optam por voar com várias companhias aéreas
na mesma viagem. Em 2016, 23% dos viajantes noruegueses efetuaram reservas com diferentes
companhias aéreas para a mesma viagem e este valor quase duplicou para 44% em 2017. Na
Dinamarca, a subida foi de 24% para 39%, e na Suécia aumentou de 19% para 43%.
Outro sinal do aumento da procura por viagens personalizadas por parte dos consumidores é um
aumento nas reservas de pacotes dinâmicos (reservas que incluem voo e hotel) em vários mercados.
Estas são viagens elaboradas pelo cliente para criar a sua combinação ideal de voo, alojamento e
serviços adicionais, como aluguer de automóvel. Os pacotes dinâmicos oferecidos pelas plataformas
da eDreams ODIGEO proporcionam a opção mais económica para os consumidores, com descontos
até 30% que não se encontram disponíveis ao reservar estas mesmas opções individualmente.
No geral, registou-se um crescimento de 15% no número de viajantes europeus que fazem reservas
para períodos curtos - voo e hotel - ao planear viagens que durarão entre dois e seis dias. A liderar
as escolhas, o número de passageiros alemães que optaram por adaptar uma viagem dessa duração,
construindo seu próprio pacote dinâmico, aumentou acentuadamente no ano passado, com aumento
das reservas na ordem dos 108% desde 2016. Espanha e Portugal também viram aumentos notáveis
nos clientes que construíram seus próprios pacotes a partir do zero. Espanha viu um aumento de
24% nas reservas de voos e hotéis de dois a seis dias, enquanto Portugal mostrou um aumento de
21%, em comparação com os números de 2016.
Este aumento baseia-se nos dados de todos os mercados europeus noas quais a eDreams ODIGEO opera (incluindo RU,
França, Itália, Alemanha, Espanha, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia e Portugal).
14
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Vendas do Novo Ano ajudam os viajantes a ultrapassar a
melancolia do inverno
Há vários anos que existe sempre a expetativa de as companhias aéreas entrarem em saldos no
mês janeiro15. Em toda a Europa as reservas mais rápidas são efetuadas para viagens realizadas no
início do ano, possivelmente para coincidir com estas ofertas16. Em média, o viajante europeu marca
o seu périplo em janeiro e fevereiro com 26 dias de antecedência. Esta tendência mantém-se nas
viagens em março, em que as pessoas marcam as viagens de última hora, em média, com 29 dias de
antecedência.
Os nossos dados mostram que os passageiros portugueses e italianos são os que reservam com
menos antecedência, com uma média de apenas 21 e 23 dias, respetivamente nos meses de janeiro,
fevereiro e março, enquanto os turistas do Reino Unido são os que reservam com mais antecedência,
mas ainda assim com apenas 36 dias.
A tendência específica de cada país para determinados mercados que efetuaram mais reservas
de última hora mantém-se para viagens nos trimestres seguintes. Os passageiros portugueses e
italianos são os que reservam com menos antecedência as suas “escapadinhas” de verão, efetuando
a reserva com apenas 49 dias e 51 dias de antecedência, respetivamente, para viagens realizadas
em junho, julho e agosto. No que diz respeito às férias de verão, os viajantes espanhóis e alemães
são os que planeiam com mais antecedência, efetuando a sua reserva em média 49 e 52 dias antes,
respetivamente. Por outro lado, as viagens de Natal são, surpreendentemente, planeadas com muita
antecedência, com os europeus a efetuarem as reservas quatro meses antes da partida, de modo a
conseguir obter as melhores ofertas.

Viagens com mais de duas semanas tornaram-se comuns
Este ano assistimos a um aumento significativo
no número de viagens reservadas
pelos europeus com uma duração
de duas ou mais semanas. Os voos
marcados para viagens entre 14 e 20
dias aumentaram 21% desde 2016, e
as reservas para as viagens com mais
de 21 dias aumentaram 22%17. Um
dos motivos desta tendência poderá
estar relacionado com o aumento da
disponibilidade de opções de viagens
low-cost de longo curso, o que poderá
estar a encorajar os passageiros a
permanecer mais tempo, uma vez que
viajam para mais longe.
Nomeadamente, a Alemanha assistiu
a um grande aumento nos voos
reservados para viagens superiores a
21 dias, com mais do triplo de reservas
em comparação ao ano passado (mais
230%). As reservas de voos dos alemães
de viagens entre 14 e 20 dias em 2017
também mais do que duplicou (157%).

Mais de 21 dias
2 dias ou menos

14 a 20 dias

9%

18%

10%

27%

25%

7 a 13 dias

11%

3 a 4 dias

5 a 6 dias

Porcentagem de viajantes europeus por duração de
viagem em 2017

Os websites dos meios de comunicação e de comparação compilam muitas vezes listas das vendas de ano novo dos viajantes
que estão desejosos de reservar umas mini-férias. Alguns exemplos: The Guardian and Skyscanner.
16
Este tempo de antecedência médio de reserva baseia-se em dados dos mercados europeus nos quais a eDreams
ODIGEO opera (incluindo RU, França, Itália, Alemanha, Espanha e Portugal). Nesta secção, não estão incluídos os mercados
escandinavos.
17
Este aumento baseia-se em dados dos mercados europeus nos quais a eDreams ODIGEO opera (incluindo RU, França, Itália,
Alemanha, Espanha e Portugal). Nesta secção, não estão incluídos os mercados escandinavos.
15
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Escolha dos destinos não depende da dimensão dos grupos
A cidade de Londres é a mais popular entre os europeus que viajam em grupos de todos os tamanhos,
reivindicando o primeiro lugar em 2017 para reservas de pares e grupos entre três e seis pessoas. Para
grupos com mais de seis viajantes Londres fica no segundo lugar.
No geral, a dimensão do grupo não teve um impacto significativo na escolha do destino em 2017. De facto,
os cinco melhores destinos para pares, grupos de três a seis pessoas e grupos de mais de seis viajantes,
incluem Londres, Barcelona, Palma de Maiorca e Lisboa.

Destinos principais (2017) por grupo :
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O afastamento do
computador continua
Nos últimos anos os consumidores têm deixado de usar os computadores em prol dos dispositivos
móveis para pesquisar e reservar viagens. Esta tendência continua em 2017, com a utilização de
dispositivos móveis para efetuar reservas a aumentar em todos os nossos mercados.
Uma pesquisa recente aos consumidores, encomendada pela eDreams ODIGEO, revelou que o
número de europeus a reservar as suas viagens através de agências de viagens online, a partir de um
dispositivo móvel, mais do que duplicou na última década, tendo aumentando 124%18.
Os países que viram um maior aumento nas reservas em dispositivos móveis nos últimos 10 anos
são a Suécia e Portugal. A Suécia apresenta o maior aumento, comparativamente a uma seleção dos
maiores mercados europeus, com as reservas no tablet a atingir os 283%, enquanto Portugal registou
um crescimento de 229%.

Crescimento nas reservas através de uma agência de viagens
online num dispositivo móvel
40

% de crescimento na última década

164%

crescimento
37%

35

% de pessoas que reservam viagens em
dispositivos móveis atualmente (2017)

150%

% de pessoas que reservavam viagens em
dispositivos móveis há 10 anos atrás (2007)

crescimento

45%

35%

crescimento
32%

30

86%

crescimento

25

283%

crescimento

229%

26%

crescimento

91%

23%

23%

crescimento

20
15

14%

14%

14%
11%

10
5
0

22%

21%

6%

Suécia

7%

Portugal

Espanha

Itália

Alemanha

RU

França

Pesquisa OnePoll realizada em maio de 2017, durante a qual foram inquiridos 11.000 consumidores europeus em 7 países: RU,
França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal e Suécia
18
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O desafio das agências de viagens é garantir que estão a adotar uma abordagem “mobile first”
(pensada para dispositivos móveis) no que diz respeito ao desenvolvimento, em vez de tentarem
simplesmente transpor a experiência de reserva num computador para uma experiência num
dispositivo móvel. A eDreams ODIGEO investiu significativamente numa equipa de desenvolvimento
dedicada a dispositivos móveis, bem como num programa de testes de experiências dos utilizadores,
para garantir que a nossa plataforma de reservas móveis e a nossa APP móvel estão a fornecer a
melhor experiência possível aos nossos consumidores.
Como resultado, assistimos a um crescimento nas reservas online que ultrapassa o das outras
agências de viagens online.

Para as reservas de voos, a média da indústria é de 24%19
e os clientes da eDreams ODIGEO, em média, utilizam
dispositivos móveis 37% do tempo. Este é um aumento de
27% em relação ao mesmo período de 2016.
Observámos especialmente elevadas taxas de fidelização de clientes através na nossa APP,
que supera a dos nossos outros canais. Os dados mostram que os clientes habituais têm mais
probabilidade de reservar as suas viagens através de APPS móveis, claramente responsáveis pelo
crescimento deste canal20.
À medida que os consumidores utilizam cada vez mais os seus dispositivos móveis como
companheiros de viagem para guardar cartões de embarque, confirmações de hotéis e bilhetes de
comboio, esperam também que as APPS de viagem forneçam um suporte relevante e atempado
em cada momento da sua viagem. Para corresponder a esta expetativa introduzimos alertas
personalizados, como atualizações sobre horários de voos e informações sobre o tapete de recolha
de bagagem nas nossas APPS, bem como guias das principais cidades, para permitir aos clientes tirar
partido das funcionalidades dos seus smartphones, que se tornam assim no derradeiro companheiro
de viagem.
Com os dispositivos a ficarem cada vez mais sofisticados e as tarifas de roaming abolidas dentro
da UE, tornou-se essencial fornecer um suporte contínuo de viagens aos clientes através dos seus
dispositivos móveis.

19
20

12ª Edição do European Online Travel Overview Twelfth Edition realizado pela phocuswright – Dezembro 2016
Relatório eDreams ODIGEO - Dispositivos móveis: a derradeira companhia de viagem
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Conclusão
Os dados de 2017 sugerem de forma encorajadora que o entusiasmo dos viajantes
europeus pela exploração continua a reforçar-se suportando acontecimentos
inquietantes tanto a nível doméstico como internacional. A indústria de viagens
continua a evoluir rapidamente, e os nossos dados mostram que os passageiros
europeus estão preparados para aproveitar ao máximo estes desenvolvimentos.
Temos verificado que o facto de haver companhias aéreas que introduzem
quantidades crescentes de opções de voos de longo curso com preços acessíveis
já teve um impacto positivo na escolha dos viajantes. As pessoas também estão
a aproveitar a conveniência proporcionada pelas agências de viagens online
e plataformas de reservas móveis para reservar espadinhas de última hora e
construir perfis de viagem cada vez mais personalizados. Na eDreams ODIGEO,
compreendemos a importância da nossa tecnologia permitir que os consumidores
assumam um maior nível de controlo sobre todos os aspetos das suas viagens – e
2017 provou que isto é mais pertinente do que nunca antes. Enquanto nos dirigimos
para 2018, vamos continuar a desafiar-nos para desbloquear as tecnologias mais
avançadas disponibilizando ainda mais opções, maior valor e um melhor serviço aos
nossos clientes.

Metodologia
O Relatório de Comportamentos do Viajante Europeu da eDreams ODIGEO baseia-se
nos dados das marcas de agências de viagens online da empresa (eDreams, Opodo,
Go Voyages e Travellink), sobre todas as reservas europeias efetuadas através da
plataforma eDreams ODIGEO entre dois períodos distintos: de janeiro de 2016 a
setembro de 2016; e de janeiro de 2017 a setembro de 2017.
Como tal, as conclusões baseadas em “dados de 2016” dizem respeito a dados
entre janeiro de 2016 e setembro de 2016, e as conclusões baseadas em “dados de
2017” dizem respeito a dados entre janeiro de 2017 e setembro de 2017. Exceto se
especificado em contrário, as reservas são relativas a viagens.
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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, low-cost, hotéis,
cruzeiros, aluguer de automóveis, 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 18 milhões de clientes em todo o mundo.
Presente em 43 mercados, a eDreams ODIGEO está cotada no Mercado Contínuo
Espanhol.
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