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SOBRE O 
ESTUDO

ZAHG. Uma Adtech 
inovadora que alia 
Inteligência de Dados, 
Estudo de Mercado, 
Comportamentos e 
Tendências para gerar 
insights assertivos para os 
nossos clientes. 

Buscando compreender o comportamento das mais diversas audiências e a forma 
como se relacionam com marcas, produtos e serviços – coletamos e analisamos 
dados e desenvolvemos análises que alimentam nossos clientes de informação e 
trazem insights que vão ajudar nas decisões estratégicas. Com isso, proporciona-
mos campanhas cada vez mais eficientes e otimizadas. Todos esses levantamentos 
renderam uma SÉRIE DE ESTUDOS. Uma boa maneira de democratizar o conheci-
mento e gerarmos boas reflexões sobre os mais diversos consumidores e segmentos 
de mercado. Assim, contribuímos para um mercado publicitário mais assertivo e 
competente no trato com o cliente. Boa leitura! Alcance e aprofundamento no 

entendimento do consumidor.
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TURISMO NO NORDESTE
MELHORES DESTINOS NORDESTINOS PÓS PANDEMIA
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Que o turismo foi um dos setores 
mais afetados pelo novo 
coronavírus, isso é um fato pra 
lá de conhecido. Agora o setor 
de Inteligência de Mercado 
da Zahg tenta entender o 
comportamento dos amantes 
de viagens no pós pandemia. 

CENÁRIO 
ATUAL DO 
SETOR DE 
TURISMO

Assistimos companhias aéreas cancelarem 
seus voos, empresas remarcarem pacotes, pa-
íses fecharem as fronteiras e outras movimen-
tações que fizeram com que o turismo no mun-
do estacionasse completamente. Além disso, 
desde março desse ano estamos sentindo na 
pele o que é estarmos “presos em casa”.
Enquanto ir à padaria continua sendo consi-
derado esporte radical, toda essa retomada 
ainda parece distante. 
Porém, nossos levantamentos revelam que 

apesar de isolados socialmente, estamos mais 
vivos digitalmente do que nunca! 
Esses novos e ampliados hábitos demonstram 
em diversas plataformas parceiras que o de-
sejo por viajar se encontra latente na vida das 
pessoas.
E sabe qual a novidade? 
Nossos gostos por viagens nacionais são a pre-
ferência da maioria - que espera por paisa-
gens belas, pouca aglomeração, segurança 
e higiene. 
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Por hora, assim como boa parte da humani-
dade, almejamos apenas uma voltinha ao 
ar livre.
Num futuro próximo, redescobrir as nossas 
cidades será o segundo passo.
Uma vez reativadas as linhas aéreas e ferro-
viárias, alguns começarão a arriscar deslo-
camentos curtos de avião ou de trem dentro 
das fronteiras nacionais, ainda pendentes 
de possíveis novas ondas de contágio e 
eventuais isolamentos.
Daí a cruzar oceanos de forma rotineira, 
sem medo de ficar “preso” no exterior por 
um novo confinamento, teremos um longo 
caminho pela frente.

Veja a partir de agora o que nossas fon-
tes e análises revelam sobre os desejos dos 
nossos viajantes brasileiros pós pandemia: 
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NORDESTE EM ALTA NAS NUVENS DE PALAVRAS
Já haviamos notado no nosso estudo anterior 
“Turismo x Covid 19“ - produzido por nosso setor 
de Inteligência, Pesquisa e Planejamento - que 
ainda levará um tempo para iniciarmos nossas 
tão sonhadas viagens. Porém, detectamos com 
esse novo estudo que existe uma movimenta-
ção de pessoas desejando ir para o Nordeste, 
elegendo diversos locais dessa região como os 
top destinos desejados pós pandemia. Portan-

to, o termômetro indica que os ventos sopram 
realmente para destinos regionais, locais mais 
seguros e confiáveis do que uma viagem ao 
exterior, por ora. Com o isolamento social e a 
necessidade de novos ares, o brasileiro já co-
meça inclusive a sonhar em planejar suas pró-
ximas férias, mesmo nesse momento tão gran-
de de incertezas. Para esse estudo, fizemos uso 
da plataforma Brandwatch e de ferramentas 

como Google. Trends e Sem Rush. A partir delas, 
analisamos os números e traçamos nossas con-
siderações. Tanto a nuvem de palavras e emojis 
quanto o volume de buscas e de palavras-cha-
ves indicam que o comportamento nas redes 
sociais sobre turismo e, mais especificamente, 
sobre o assunto “viagens regionais” esteve bas-
tante ativo nos últimos meses, desde o início da 
quarentena.
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1 - Menções Destinos Região Nordeste. 
Através da nuvem de palavras fica 
claro o quanto as cidades do Nordeste 
caem no gosto dos brasileiros. Vemos 
que estão entre os “Trend Topics” de 
mençoes de seus destinos favoritos, 
cidades como Recife, Maranhão, 
Salvador e Fortaleza. Bahia, Ceará, 
Pernambuco e Piauí como estados 
carros-chefes no destino do turismo 
pela região.

Hashtags e frases demonstram o interesse pelo Nordeste. Emojis deduzem para nós esse momento 
de tristeza, expectativa e insegurança quanto ao término do isolamento social. E todas ressaltam o 

desejo na urgência de retomada por novas viagens (abaixo):
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2 - Menções sobre Cidades Turísticas - as cidades de Salvador e Recife são os assuntos mais “trending “ nas nuvens de palavras. As frases mais 
mencionadas foram “viajar para o Recife”e “viajar para Salvador”.



3 - Menções sobre Passeios Turísticos - os lo-
cais mais citados para visitas durante uma 
viagem foram “Fernando de Noronha”, “Praia 
do Forte”, “Praia de Jericoacoara”, “Itapari-
ca” e “Porto de Galinhas”. 
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De acordo com nossas 
análises, e comparando os 
meses de março a junho 
de 2020, esses foram os 
estados mais mencionados 
durante a pandemia.

OS TOP 
DESTINOS DO 
NORDESTE

Fazendo uma varredura nas redes sociais para en-
tender qual o pensamento dos usuários em rela-
ção ao desejo de retomar suas viagens, vemos que 
o brasileiro vem confirmando o desejo de manter 
os passeios turísticos regionais como objetivo prin-

cipal e seus principais estados de interesse estão 
focados em : 1º Lugar: Bahia, 2º Lugar: Ceará, 3º 
e 4º lugares: dividindo as atenções entre Pernam-
buco e Maranhão ao longo dos meses. Essa dimi-
nuição das menções não necessariamente revela 

uma diminuição também no interesse dos usuários 
pelos passeios turísticos, mas sim, o “congelamen-
to da necessidade do viajante” em detrimento da 
situação de isolamento social que acomete a vida  
dos brasileiros. 
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Já quando olhamos as 
principais capitais do 
Nordeste, os interesses  
mudam um pouco e a 
cidade de Recife ocupa 
o 1º Lugar com 34%  das 
menções. 
Em 2º Lugar: Salvador 
com  23% e 3º Lugar: 
Natal com 13%. 
Fortaleza e Maceió 
ficam entre os 4º e 5º 
lugares com 11 e 8%. 
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Top 5 (destinos de maior 
interesse em passeios 
no Nordeste): 1º lugar: 
Porto de Galinhas – 
BA; 2º lugar: Fernando 
de Noronha - PE, 
Jericoacoara - CE e Praia 
do Forte – BA; 3º lugar: 
Maragoggi – AL.

A busca por viagens regionais demonstra a ne-
cessidade de segurança por parte dos brasileiros. 
O momento agora é o de evitar maiores riscos 
e garantir um passeio inter-regional, priorizando 
belas paisagens e menos aglomeração. 
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O volume de menções 
por região também é bem 
ativo ao longo do dia 
(principalmente das 11am às 
11pm), mostrando que
o interesse do público e a 
atitude de retomada estão 
bastante aquecidos. 
Isso revela um público 
consumidor que se bem 
estimulado pelas cias aéreas 
e agências de viagens com 
promoções e facilidade, 
pode vir a movimentar 
rapidamente o mercado de 
turismo regional.
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Várias menções revelam 
e sinalizam o desejo de 
muitos pela volta da rotina 
de viagens, começando 
pelas viagens regionais. 

DESEJO DE 
VIAJAR EM 
ALTA

Quando a abertura gradual for possível, a 
tendência de valorização do turismo regio-
nal deve favorecer destinos que permitam 
maior contato com a natureza e menos 
aglomerações. Vemos alguns exemplos ex-
traídos da ferramenta que comprovam o 
quanto o desejo de retomada do direito de 
ir e vir fica marcante: 
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Quando analisamos agora 
o volume de buscas, 
entendendo a frequência 
em que um termo 
particular é procurado, 
percebemos também 
que é ativa a procura por 
diversos estados da região 
nordeste. 

COMO ESTÁ A JORNADA DE BUSCA DO 
VIAJANTE BRASILEIRO

O estado considerado pela plataforma o mais 
aquecido em termos de buscas é a Bahia, que 
inclusive apresentou diversos picos nos meses 
de março, ainda início da pandemia. O se-

gundo estado é o Ceará. O restante apresen-
ta um certo volume de buscas mas ainda não 
é expressivo porque o brasileiro ainda não 
está interessado em efetivar compras de pas-

sagens aéreas. O momento ainda é de incer-
teza. O congelamento do volume de buscas 
está relacionado à condição de isolamento e 
pausa nos vôos nacionais.
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É o que indica quando levantamos e anali-
samos os dados através da análise de pala-
vras-chaves, domínios e concorrentes que 
auxiliam normalmente os nossos clientes nas 
estratégias de SEO.
De acordo com esse levantamento, entende-
mos um comportamento de incerteza quanto 
ao prazo de liberação de viagens regionais 
e demonstramos uma insegurança financei-
ra por conta das consequências que o isola-
mento social trouxe para os bolsos brasileiros.

Os questionamentos por passeios turísticos no 
nordeste indicam que  os usuários já iniciaram suas 

buscas  pelos destinos de interesses.

JULHO 2020
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Existe um grande volume 
de buscas por palavras 
chaves relacionadas 
a passeios turísticos na 
região nordeste entre 
os principais agentes de 
viagens. 

O Sem Rush faz uma sobreposição de palavras e quando levantamos 
a informação especificamente pela região vemos que já no interes-
se mais avançado no funil de vendas e jornada de compras – a fase 
de pesquisa de preços – as regiões encontradas alternam-se entre as 
cidades de Fortaleza – 38%, Porto Seguro, 17% e Jericoacoara empa-
tando com Maragogi e Natal em 10%. Porto de Galinhas e Fernando 
de Noronha também fazem parte desse TOP Palavras Chaves em 9 e 
6%. Volume total de todas essas buscas: 3.175.000. Corresponde ao 
número médio de vezes que os usuários pesquivsaram uma determi-
nada palavra-chave por mês. Calculamos esse valor com base nos 
últimos 12 meses.
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A SITUAÇÃO ATUAL DO NORDESTE

Após um verão marcado pelo derramamento de óleo nas praias, que 
afugentou viajantes por quatro meses, a pandemia do novo corona-
vírus congela ainda mais o mercado de turismo no Nordeste. O turis-
mo representa cerca de 10% do PIB (Produto Interno Bruto) da região. 
Movimenta de resorts a pequenas hospedarias, de restaurantes a bu-
gueiros, jangadeiros, baianas de acarajé e vendedores de fitinhas do 
Senhor do Bonfim.
Na Bahia, 90% dos hotéis estão temporariamente com portas fecha-
das, segundo a seção local da ABIH (Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis). Dos que mantiveram as portas abertas, a ocupação média 
é de 10% dos leitos.
Em Salvador, onde o setor hoteleiro esperava ter o melhor ano em 
uma década, empresários lamentam ser uma crise violenta com férias 
forçadas e demissões de funcionários.
Na Chapada Diamantina, interior da Bahia, moradores e visitantes or-
ganizaram uma vaquinha para comprar cestas básicas para os guias 
que atuam no Parque Nacional.

Donos de pequenos receptivos turísticos, como é o exemplo de Ma-
ceió, que foram prejudicados anteriormente pelo vazamento de óleo 
e que já tinham se recuperado, se perderam novamente agora com 
a pandemia.
Em Maragogi (AL), um dos destinos mais procurados do litoral nordes-
tino, os serviços de lazer estão todos parados. Há 200 bugueiros que 
sobrevivem levando pessoas para pontos turísticos da região.
Em Trancoso, no sul da Bahia, dono de empresas de transfer turísticos, 
precisaram vender alguns dos veículos para pagar salários.
Em Fernando de Noronha, o governo de Pernambuco fechou o aero-
porto e decretou quarentena até ultimas notícias. 
No Rio Grande do Norte, o funcionamento de hotéis e pousadas voltou 
com a autorização do governo. A retomada das atividades, contudo, 
ainda não ocorreu.
Alguns empresários e donos de receptivos de passeios turístico da 
Praia de Pipa (RN), suspenderam as atividades para não colocarem a 
empresa em risco.

Desejo confirmado de destino por grande parte dos Brasileiros – e suas 
medidas restritivas
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COMO FICA TUDO ISSO NUM FUTURO PRÓXIMO?

CONSIDERAÇÕES E APRENDIZADOS

Passo a passo, teremos vários ajustes a fazer: 
a tendência, portanto, é que existam ainda 
medidas de preservação da saúde, onde 
companhias passem a viajar com menos pas-
sageiros e hotéis redobrem suas condições de 
higienes à beira do TOC.
Além disso, terá que ser considerado tam-
bém o nosso ajuste mental à nova realidade. 
Nos últimos dias, vi algumas entrevistas com 
especialistas alertando sobre o risco de que 
essa volta às ruas pode não ser tão fácil como 
pensamos do ponto de vista psicológico. 
Não tenho a menor dúvida disso. Estamos 
passando por um trauma e é natural que isso 
tenha consequências.

Além de adaptar-se às exigências de saúde 
e segurança da nova normalidade, a indústria 
do turismo terá que reconquistar a confiança 
do viajante.
O que pode seguir como recomendação vol-
tada para a nossa especialidade, a de um sis-
tema integrado de soluções de comunicação, 
inteligência e mídia, é a de que cada vez mais 
será necessário estimular o retorno desse via-
jante, aproveitando todo o ecossistema que 
nos cabe: agências parceiras, inteligência de 
dados e mercado e know how de mídia, para 
que todos, cada um na sua praia, criem condi-
ções para gerar bons conteúdos que acalen-
tem e acalmem esse consumidor inicialmente 

incerto do que esperar para o futuro.
E que também determinem planejamentos 
adequados e personalizados, entendendo o 
quanto essa demanda reprimida inicialmente 
está apenas aguardando bons estímulos (pro-
moções, condições de pagamento justas, 
atendimento mais humanizado, um pós ven-
da focado em diminuir prejuízos, uma mídia 
direcionada e suportada por bons analistas 
de dados e mercado). 
Estar por dentro do comportamento do con-
sumidor e entender todas as ondas que per-
meiam esse momento é um bom termôme-
tro para fazer valer os insights para um futuro 
próximo.
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OVERVIEW

TOP DESTINOS 
NORDESTE
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KEY INSIGHTS

▲61% PREVIOUS PE-
RIOD: 1147

TOTAL MENTIONS UNIQUE AUTHORS 
▲65% PREVIOUS PE-

RIOD: 1446 2388 1842

VIAJAR NO NORDESTE | MAR 01, 2020 – JUN 30, 2020
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#SOMOS 
ZAGUERS
Alcance e 
aprofundamento no 
entendimento do 
consumidor.  Rua Tangará, 138, Vila Mariana CEP: 

04019-030 - São Paulo/SP

 Telefone: (11) 2532-9558

 (11) 95001-4592

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511950014592
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