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Lições valiosas

A análise da Criteo sobre dados de viagens revela 7 lições valiosas:

1. O mobile vem mostrando crescimento contínuo, especialmente para Agências de Viagem Online.

2. O uso do tablet continua em queda em todas as categorias de viagens.

3. Combinar dados de reservas pode compensar uma performance mobile mais baixa.

4. Até 80% das reservas de última hora ocorrem em dispositivos mobile. 

5. O mobile lidera para anunciantes de viagens com um app de reservas.

6. O app vê um retorno ligeiramente maior por transação do que a web mobile (para reservas).

7. A taxa de conversão no app é 5X maior do que na web mobile.
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Share de reservas por dispositivo
A maioria das categorias de viagens gera mais de um terço das reservas em dispositivos 
mobile.*
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Activities Air Apartments Car Cruise Ground Hotel Packages Rail

Total em Mobile              34%              22%              33%               40%            44%             35%              39%              32%     14%

Variação em relação
ao  ano anterior              -3pts            +2pts            +4pts            +10pts           +1pt            +6pts           +10pts           +6pts    -3pts

*Share de reservas por dispositivo entre anunciantes de viagens, no 4º trimestre de 2017 — em todo o mundo. Exclui apps e comparadores.

Smartphone

Tablet

Desktop

Atividades Aéreo Apartamentos Aluguel de 
Carros

Marítimo Terrestre Hotel Pacotes Trem



O mobile responde por 45% das reservas 
para Agências de Viagem Online.*

45%

*Share de reservas por dispositivo entre anunciantes de viagens, no 4º trimestre de 2017 — em todo o mundo. Exclui apps e comparadores.
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Lição valiosa
Enquanto os fornecedores patinam, as OTAs aproveitam todo o potencial do mobile.

Share de reservas por dispositivo
As agências de viagem online (OTAs) fazem a maior parte das reservas em mobile.*

*Share de reservas por dispositivo entre anunciantes de viagens, no 4º trimestre de 2017 — em todo o mundo. Exclui apps e comparadores.
**Compra realizada diretamente com o fornecedor como hotéis, companhias aéreas, agências de aluguel de carros e etc.

39%

10%

6%

6%

55%

84%

OTA Supplier

Smartphone

Tablet

Desktop
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Variação do share de reservas por dispositivo
Comparação entre o 4º Trimestre de 2016 e o 4º Trimestre de 2017.*

*Share de reservas por dispositivo entre anunciantes de viagens, no 4º trimestre de 2017 — em todo o mundo. Exclui apps e comparadores.
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Lição valiosa
• As OTAs crescem mais rápido na plataforma mobile
• O uso de smartphones vem crescendo continuamente — e o uso de tablets mostra-se em declínio
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O share de reservas mobile varia de 28% a 53% por região 

NO MUNDO

44%

5%

51%

Oriente Médio

33%

3%64%

América Latina

22%

6%
72%

América do Norte

Europa
25%

8%
67%

50%

3%

47% Região Ásia-Pacífico 
(Norte)

41%

4%

55%

Região Ásia-
Pacífico (Sul)

*Uma lista detalhada de países é fornecida no Apêndice. *Share de reservas por dispositivo entre anunciantes de viagens, no 4º 
trimestre de 2017 — em todo o mundo. Exclui apps e comparadores.
América do Norte: 2 países. América Latina: 9 países. Europa: 25 países. Oriente Médio: 6 países. Região Ásia-Pacífico: 14 

países. 

Smartphone

Tablet

Desktop
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28%

32%

Online Travel Agencies Suppliers

Lição valiosa

Mesmo com um share menor de reservas 

mobile, os fornecedores têm um share maior 

de transações cross-device, o que mostra 

que a colaboração de dados entre empresas 

pode ajudá-los a compensar a baixa 

performance em mobile.

*Share de reservas por dispositivo entre anunciantes de viagens, no 4º trimestre de 2017 — em todo o 
mundo. Exclui apps e comparadores. 
Reservas seguidas por um clique em um anúncio da Criteo. Exclui apps e comparadores.

Share de reservas precedidas por um clique em outro 
dispositivo:

Dados cross-device permitem que você 
entenda o que acontece antes da reserva*

COMBINANDO DADOS

Agências de Viagem Online
FornecedoresAgência de Viagem Online Compra direta com 

fornecedor
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Lição valiosa

Até 80% das reservas de última hora ocorrem 

em dispositivos mobile

Fonte: Dados da Criteo, 4º Trimestre de 2017 — em todo o mundo. Agências de viagem online e 
fornecedores. Exclui comparadores e aplicativos. 

Para as principais categorias de viagens, a maioria das reservas 
de última hora ocorre no mobile:

Share de reservas mobile no momento do embarque

37%

30%
23%20%21%

80%

54%49%
46%

41%

72%

38%
30%33%31% 35%

16%13%14%16%

<24h1-7 days1-4 weeks1-3 months> 3 months

Share de reservas mobile, Número de dias que faltam
para a viagem, Por subcategoria de viagem

Air Apartment Hotel Packages

>3 meses 1-3 meses 1-4 semanas 1-7 dias <24h 

Aéreo Apartamentos Hotel Pacotes



Players de viagem com um app de reservas fazem 
60% das transações em dispositivos mobile.

60%

*Share de reservas por dispositivo entre anunciantes de viagens, no 4º trimestre de 2017 — em todo o mundo. 



12
Lição valiosa

Players de viagem com um app de reservas fazem 60% das 
transações em dispositivos mobile — até 41% há um ano. 

Foco nos apps
Os apps ajudam a fazer a diferença nas transações.

*Dados da Criteo, Anunciantes de viagem, 4º Trimestre de 2017 — em todo o mundo. Apps incluídos. 

Web Mobile

App

Desktop

33%

27%

40% 35%

65%

Share de reservas por ambiente para 
players de viagem com um app de 
reservas, em todo o mundo. 

Share de reservas por dispositivo, todos os 
players de viagem, excluindo apps, em 
todo o mundo. 



Os apps respondem por 41% do tráfego de 
última hora.*

41%
Fonte: Para anunciantes de viagem que geram reservas na web mobile e in-app. Criteo, 4º Trimestre de 2017 — em todo o 
mundo.
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48%

41%

11%

Foco nos apps
Share de tráfego por ambiente de 
navegação para reservas de última hora.

Fonte: Dados da Criteo, 4º Trimestre de 2017 — em todo o mundo. Agências de viagem online e 
fornecedores com um app de reservas. As reservas de última hora são feitas menos de 24 horas 
antes do check-in ou do embarque. 

Lição valiosa

41% do tráfego e dos touchpoints de 

última hora ocorrem em apps. 59% 

em dispositivos mobile.

Web Mobile

App

Desktop
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Lição valiosa

33% das estadias para 1 noite 

são pesquisadas em aplicativos

Foco nos apps
Share de tráfego por ambiente de navegação por número 
de noites, para players de hotéis com um app de compras:

Fonte: Dados da Criteo, 4º Trimestre de 2017 — em todo o mundo. Agências de viagem online e fornecedores com um app 
de reservas. 
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Lição valiosa

A taxa de conversão em apps é 5X maior do que na web 
mobile. E a diferença vem crescendo.

Foco nos apps
Os Anunciantes de Viagem veem taxas de conversão muito maiores em apps
— mais do que no varejo* — e mais do que nunca. 

*Dados da Criteo, 4º Trimestre de 2017 e 4º Trimestre de 2016 — em todo o mundo. CR = Compradores / Visualizadores de Páginas do Produto Agências de viagem online e 
fornecedores de turismo.
Exclui comparadores. No 4º Trimestre de 2017, a taxa de conversão média em apps para varejistas foi de 17% em todo o mundo, para comparação.

Web Mobile App Desktop

Viagem, 4º Trimestre 
de 2017

4% 23% 11%

Viagem, 4º Trimestre 
de 2016

7% 22% 13%

Em relação ao ano 
anterior

-3pts +1pt -2pts
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Foco nos apps
Valor Médio da Reserva por ambiente de navegação.

Fonte: Dados da Criteo, 4º Trimestre de 2017 — em todo o mundo. Agências de viagem online e fornecedores de turismo. 
Exclui comparadores. Valor Médio da Reserva por ambiente de navegação, quando o valor 100 é gasto em desktop (índice).
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Lição valiosa

O app permanece atrás do 

desktop em termos de valor 

médio da reserva, mas vê um 

retorno ligeiramente maior por 

transação do que a web 

mobile.



Viagem gera +65% 
das reservas diárias no 1º trimestre.*

65%

Dados da Criteo, EUA, 2016-2017. Janeiro de 2017 comparado à média de novembro de 2016. Exclui comparadores. 
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Lição valiosa

O período de reservas só está 
começando. 

Apêndice
Sazonalidade — Reservas entre novembro de 2016 e março de 2017 nos EUA.

No 1º trimestre, 
o segmento de 
Viagens gera 
+65% das 
reservas diárias 
em comparação 
com a média em 
novembro.

Fonte: Dados da Criteo, EUA, 2016-2017. Exclui comparadores. 

Reservas Diárias Indexadas (100 = média de reservas diárias em novembro)
EUA, Nov 2016-Mar 2017

Thanksgiving

Natal

Véspera de Ano Novo

https://www.criteo.com/insights/travel-bookings-surge-after-christmas/
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Lição valiosa

O período de reservas só está 
começando. 

Apêndice
Sazonalidade — Reservas entre novembro de 2016 e março de 2017 no Reino Unido.

Fonte: Dados da Criteo, Reino Unido, 2016-2017. Exclui comparadores. 

No 1º trimestre, o 
segmento de 
Viagens gera +80% 
das reservas diárias 
em comparação 
com a média em 
novembro.

Reservas Diárias Indexadas (100 = média de reservas diárias em novembro)
Reino Unido, Nov 2016-Mar 2017

Natal

Véspera de Ano Novo
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Apêndice

Share de Reservas por Dispositivo, em países e regiões selecionados.* 
País Desktop Smartphone Tablet Total Mobile

Japão 54% 41% 5% 46%

Canadá 56% 37% 7% 44%

Suécia 59% 32% 9% 41%

França 61% 33% 6% 39%

Espanha 62% 31% 6% 38%

Austrália 63% 28% 9% 37%

Brasil 63% 34% 3% 37%

Dinamarca 64% 23% 13% 36%

Reino Unido 65% 25% 10% 35%

Países Baixos 67% 22% 11% 33%

Áustria 68% 25% 7% 32%

Suíça 69% 25% 6% 31%

Itália 70% 25% 5% 30%

Bélgica 72% 20% 8% 28%

Estados Unidos 72% 21% 6% 28%

Alemanha 77% 15% 8% 23%

Região

América Latina 64% 33% 3% 36%

América do Norte 72% 22% 6% 28%

Região Ásia-Pacífico (Norte) 55% 41% 4% 45%

Região Ásia-Pacífico (Sul) 51% 44% 5% 49%

Oriente Médio 47% 50% 3% 53%

Europa Central 75% 18% 7% 25%

Europa Setentrional 65% 25% 10% 35%

Europa Meridional 64% 30% 6% 36%

*Share de reservas por dispositivo entre anunciantes de viagens, no 4º trimestre de 2017 — em todo o mundo. Exclui apps e comparadores.
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Metodologia

Dados de navegação e de reserva analisados individualmente:

Como os profissionais de marketing podem usar esses dados?

• Mais de 1.800 anunciantes de viagens em todo o mundo.

• Mais de 3 bilhões de reservas por ano em desktop, sites mobile e apps.

• 59 países: América do Norte (2), América Latina (9), Europa (25), Oriente Médio (6), África (4) e Região Ásia-Pacífico (14). 

Meça sua performance com KPIs relevantes para seu navegador mobile, seu app mobile e seus canais cross-device.



Obrigado

Para saber como o Criteo Commerce Marketing Ecosystem gera 
vendas e lucros para milhares de marcas, varejistas e publishers no 
mundo todo, visite criteo.com/br/about.


