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Toda agência quer vender viagens, mas nem
todas entendem que para chegar a esse objetivo é
preciso estar presente e entender os caminhos
pelos quais o consumidor passa.

Para te ajudar com isso, criei um checklist com
todas as etapas da jornada de compra do turista!

Aproveite e coloque as dicas em prática!Isabela Braga
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Analista de Conteúdo



Sabe quando nós não estamos
planejando nenhuma viagem
específica? Claro que vontade de
viajar a gente tem o tempo todo,
né? Mas a parte prática ainda
não começou.

Por isso chamamos essa fase de
“consumidor tranquilo”, pois ele
não está caminhando para
comprar uma viagem ainda.

FASE 1 - TRANQUILO
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O consumidor tranquilo não quer ver
promoções, preços, números. Ele nem está
cogitando uma viagem ainda. Sendo assim, o
conteúdo deve ser educativo. Você pode
apostar em materiais nichados. Por exemplo:

1- Destinos para conhecer com a família;

2- Os melhores destinos para a sua lua de mel;

3- Destinos de aventura para quem gosta de
sentir um frio na barriga.

Essa estratégia é interessante, pois chama a
atenção de diferentes públicos que estão na
primeira etapa da jornada.

E quais conteúdos postar para atrair o público que está nesta etapa?
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A segunda fase se inicia quando o
consumidor começa a sentir o “bichinho” da
viagem chegar.

Muitas vezes a vontade de conhecer um
destino específico aparece depois do contato
com algum conteúdo, sabia? Por isso é
importante produzir materiais que vão além
de imagens promocionais.

Pense: eu estou lá na fase 1 da jornada. De
boa, tranquila. Um belo dia entro no meu
Instagram e vejo um post novo da agência X
sobre Maceió. Isso pode fazer com que eu
comece a prestar atenção e ter interesse
nesse destino.

(História real. Foi assim que eu decidi
conhecer Maceió).

FASE 2: INCOMODADO
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Recomendo que nesta etapa você faça posts
com grande apelo visual (imagens de
qualidade mesmo) e falando sobre:

- As qualidades do destino;
- Quando ir;
- Onde se hospedar;
- Curiosidades que podem despertar
interesse.

Isto é, dê dicas práticas. Isso vai acordar o
viajante que vive dentro do consumidor.

E quais conteúdos postar?

(Exemplo retirado do Instagram da agência Mundo 4
Estações. Conteúdo educativo e apelo visual).
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Depois que a vontade de conhecer um
destino aparece, ela não vai embora. Por
isso, o consumidor entra na terceira
etapa da jornada e começa a pesquisar.

Quando eu penso em pesquisa, o
primeiro buscador que me vem à
cabeça é o famoso Google. E como esse
nosso mundão está bem tecnológico,
92% dos viajantes buscam informações
sobre viagens no meio online. (Segundo
pesquisa da Mind Miners)

Isso quer dizer que é importante estar
presente no Google, com um site
informativo e organizado, mas também
com conteúdos.

FASE 3: PESQUISADOR

Assim, quando o consumidor começar
a buscar informações sobre o destino
que ele quer conhecer, sua agência
pode aparecer tirando dúvidas e
passando credibilidade.

Trouxe dois vídeos para te ajudar a
anunciar e a produzir conteúdo para o
meio online.

[Vídeo + Checklist] Divulgue sua
agência para vender mais gastando
pouco.

[Vídeo] Criação de conteúdo: ganhe
visibilidade investindo pouco.
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https://www.panrotas.com.br/mercado/pesquisas-e-estatisticas/2018/06/92-dos-brasileiros-pesquisam-viagens-on-line-antes-da-compra_156282.html
https://conteudo.monde.com.br/divulgue-sua-agencia-gastando-pouco
https://www.youtube.com/watch?v=gIlkyOOm_cE&feature=youtu.be


Bom, se você criou um diálogo com o consumidor
nas etapas anteriores, ou seja, apareceu nas redes
sociais, no Google e entregou materiais ricos,
muito provavelmente sua agência será
selecionada como uma das possíveis formas de
compra.

Mas como nem tudo são flores, o viajante vai
entrar na etapa de comparação. Isso é algo natural
em compras de alto valor.

E é importante lembrar que: se você não esteve
presente para o cliente de forma relevante nas
outras fases, mostrar valor aqui, no momento de
comparação, será muito mais difícil.
Provavelmente o fator desconto será abordado e
não é o que queremos.

FASE 4: COMPARADOR
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- Tempo de resposta:
Se a sua agência oferece
opções de contato por vários
canais, é preciso ter pessoal
suficiente para retornar o
mais rápido possível. Deixar o
consumidor esperando por
horas não é nada positivo.

Nesta fase eu quero chamar atenção para duas coisas:

- Atendimento:
O atendimento, tanto por
telefone como
presencialmente, precisa ser
organizado. Isso significa que
as informações precisam ficar
claras.

E eu tenho duas recomendações para a fase de negociação: assuma
o controle das negociações. Ou seja, sempre deixe os próximos
contatos agendados, não deixe o retorno na mão do cliente.

Além disso, pense em investir em um programa para criação de
orçamentos personalizados, como o Monde. Muitas agências
mandam um PDF que não se adapta aos dispositivos. Isso é ruim
para a experiência do consumidor. O ideal é encaminhar orçamentos
completos e responsivos.

Se aprofunde no tema:

Link do vídeo de Orçamentos | Agente de viagens, vendedor ou
consultor? Será que é isso que importa para vender mais? | 4
estratégias de atendimento para aumentar as suas vendas de
viagens
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https://www.youtube.com/watch?v=Jx1OISRDNj4
https://monde.com.br/prioridades-negocio/
https://monde.com.br/blog/4-estrategias-de-atendimento-para-aumentar-as-suas-vendas-de-viagens/


A fase mais legal de todas, finalmente
fechar negócio. A minha recomendação
aqui é pensar em como você vai entregar
ou enviar os vouchers, invista em
personalização nessa fase. Algum cartão
escrito à mão ou um brinde para quem
fechar com a sua agência. As pessoas
gostam desses mimos e isso pode deixá-las
ainda mais felizes.

FASE 5: COMPRADOR

A JORNADA DE COMPRA DO TURISTA | 10 / 12



Momento importantíssimo para fidelizar o cliente e fazer
com que ele volte a comprar de você. Nesta fase é preciso
entender que a venda não acaba quando o consumidor
paga.

Ela é um ciclo que sua agência precisa acompanhar de
perto. Garanta que as documentações estão corretas,
esteja à disposição do cliente antes do embarque, tirando
todas as dúvidas, durante a viagem e no retorno também.
Manter o cliente seguro é o caminho para que ele
compre novamente.

E a dica é: entre em contato pedindo feedback da
viagem. Essa é a única forma de validar os processos da
sua empresa.

FASE 6: AVALIADOR
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Site da Monde

Blog da Monde

Materiais Educativos

Canal do WhatsApp

Canal do Telegram

Instagram

Facebook

Youtube

LinkedIn

OBRIGADA!!!

https://monde.com.br/
https://monde.com.br/blog/
https://monde.com.br/blog/https:/monde.com.br/materiais-educativos/
https://chat.whatsapp.com/JdEla0OLo300Ej2RH3OCM5
https://t.me/mondesistemas?utm_medium=social&utm_source=linktree&utm_campaign=canal+do+telegram
https://www.instagram.com/mondesistemas/
https://www.facebook.com/mondesistemas
https://www.youtube.com/mondesistemas
https://www.linkedin.com/company/mondesistemas

