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    AS 

PRÓXIMAS 

     VIAGENS 

  EM 

       FAMÍLIA



Medos e desejos 
Já virou clichê chamar a realidade do mundo 
pós-pandemia de “novo normal”. O que ninguém 
até agora consegui foi prever o real impacto 
dessa transformação à longo prazo. Há muitas 
teorias – e também muita especulação - sobre 
as consequincias do Covid-19 na economia, 
nas relações, na alimentação, na educação, no 
consumo, nas viagens. São muitas perguntas e 
poucas respostas. Nós, na tentativa de entender 
como se sentem as famílias viajantes nesse 
momento em que temos nosso deslocamento 
limitado por questões de saúde, restrições nas 
fronteiras e dificuldades financeiras, lançamos 
uma pesquisa. Quase 500 pessoas nos 
responderam sobre seus medos e desejos em 
relação à próxima viagem com crianças. 

Aqui você vai encontrar uma amostra do 
sentimento geral nesse momento, além de 
algumas das apostas e tendências para o cenário 
do turismo nos próximos meses. 

Patrícia e Fernada 
Editoras Viajo com Filhos
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POR QUE 
    viajamos 

https://viajocomfilhos.com.br/


proporcionando para elas uma visão 
ampla de diversas culturas, é a melhor 
forma de criarmos cidadãos conscientes, 
empáticos e abertos para aceitar 
mudanças e transformar a realidade. 
Seguimos com a nossa crença de que 
toda a viagem é válida: seja dentro da sua 
própria cidade ou para o outro lado do 
mundo. Acreditamos que essa mudança 
pode nos dar a oportunidade de nos 
conectar com a nossa origem. 

O Viajo com Filhos continua 
sendo um guia de referência 
para quem acredita que mostrar 
o mundo para as crianças, 



Temos o privilégio de viver em um país 
que tem 7.500 km de litoral, grandes 
metrópoles e florestas tropicais, a 
maior reserva de água doce do planeta, 
cânions, cachoeiras, parques naturais e 
de diversões, uma diversidade cultural, 
étnica e religiosa enorme. Temos seis 
grandes biomas, fazemos fronteira com 
cinco países. Temos hotéis e pousadas 
para todos os estilos de viagem, uma 
culinária riquíssima influenciada pelos 
povos originários e imigrantes do mundo 
todo. Sim, nós queremos viajar pelos seis 
continentes, sonhamos com a próxima 
viagem para a Ásia ou parques da Disney, 
mas podemos fazer viagens maravilhosas 
aqui mesmo, no nosso Brasil. 

Clique aqui e conheça roteiros incríveis 
de Norte a Sul do Brasil 

 

https://viajocomfilhos.com.br/category/viagens-pelo-brasil/
https://viajocomfilhos.com.br/category/viagens-pelo-brasil/
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Quando e como 
vamos viajar de 
novo?

32%32%
dos entrevistados não pretende viajar 
antes de janeiro de 2021

A pesquisa, realizada entre os meses de maio 
e junho, revelou que a maior parte das famílias 
não pretende viajar antes de janeiro de 2021 
(32%); já 29,5% têm planos entre outubro e 
dezembro e 28% não faz a mínima ideia. A falta 
de perspectiva de datas e os cancelamentos 
desde o começo da pandemia, acenderam 
um alerta vermelho nos grandes grupos de 
hotéis e resorts, que lançaram vários pacotes 
atraentes, que podem ser parcelados em 
muitas vezes e utilizados (em alguns casos) até 
2022, com políticas flexíveis de remarcação. 

 

https://viajocomfilhos.com.br/


www.viajocomfilhos.com.br

O que 
já mudou
NOS PROTOCOLOS  
DE SEGURANÇA  
DE MUITOS  
HOTÉIS E RESORTS

https://viajocomfilhos.com.br/
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• Redução do número de 
hóspedes 

• Limitação de uso de espaços 
comuns (piscinas, academias...)

• Álcool em gel distribuído em 
todas as áreas 

• Uso de desinfetante hospitalar 
em superfícies muito tocadas

• Estações de higienização no 
acesso a áreas comuns

• Check in pelo celular 

• Eliminação de brindes físicos 

• Refeições servidas em turnos 

• Café da manhã no quarto 

• Mudanças nos espaços de 
recreação e eventos 

Veja aqui como encontrar  
resorts com desconto. 

https://viajocomfilhos.com.br/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/05/resorts-com-desconto-no-brasil-e-no-caribe/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/05/resorts-com-desconto-no-brasil-e-no-caribe/


Para quem    
 AMA resort  

Bourbon Cataratas

Porto Seguro  
Praia Resort

Costão do Santinho

Salinas do Maragogi

Club Med  
Rio das Pedras

Arraial d’AJuda  
Eco Resort

30 resorts no Brasil. Baixe Aqui

Clique nos links para saber mais

https://viajocomfilhos.com.br/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/12/hotel-em-foz-do-iguacu-com-criancas-bourbon-cataratas/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/09/porto-seguro-praia-resort/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/09/porto-seguro-praia-resort/
https://viajocomfilhos.com.br/2014/12/salinas-maragogi/
https://viajocomfilhos.com.br/2014/08/hotel-com-criancas-club-med-rio-das-pedras/
https://viajocomfilhos.com.br/2014/08/hotel-com-criancas-club-med-rio-das-pedras/
https://viajocomfilhos.com.br/2016/02/arraial-dajuda-eco-resort/
https://viajocomfilhos.com.br/2016/02/arraial-dajuda-eco-resort/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/11/guia-de-resort-no-brasil-com-criancas/
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Estilo da 
próxima 
viagem  

Viagens internacionais estão mais difíceis, 
caras e burocráticas e a tendência é 
que continue assim por um bom tempo. 
Por isso, o turismo regional parece ser 
a grande aposta no momento, tanto 
pela situação financeira das famílias 
brasileiras quanto pela facilidade de 
locomoção de carro. A pandemia freou a 
globalização e aumentou a distância entre 
países. Enquanto não houver uma vacina 
para o Covid-19, a liberdade de ir e vir 
estará restrita.  

https://viajocomfilhos.com.br/
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67,5%67,5%
pretende viajar pelo Brasil

https://viajocomfilhos.com.br/
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BRASIL 67.5%

AMÉRICA DO SUL 8%

CARIBE 2.6%

ESTADOS UNIDOS 10%

EUROPA 10%

ÁSIA 1.9%

ÁFRICA 1.3%

QUAL DESTINO IDEAL PARA  
SUA PRÓXIMA VIAGEM? 

https://viajocomfilhos.com.br/
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Praia 
é preferência 
nacional
 

28%28%
Acham que o destino ideal da próxima viagem é “PRAIA”

https://viajocomfilhos.com.br/
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Que brasileiro gosta de praia, não é 
nenhuma novidade. E a nossa pesquisa 
confirmou isso: 28% dos entrevistados 
planejam ir para o litoral na próxima 
viagem. Em seguida vêm destinos em 
meio à natureza (15%). Resorts e parques 
aquáticos (11,9%) quase empatam com 
destinos com muitas atrações para 
crianças (11%). Os programas menos 
desejados nesse momento são parques 
lotados (31%) e restaurantes cheios (20,6%) 
e museus ou atrações com filas (19,2%). Mas 
cerca de 18% dos entrevistados faria qualquer 
programa com os devidos cuidados. 

Praia 28.0%

Em meio a natureza 15.9%

Resort ou parque aquático 11.9%

Um destino c/ atrações p/ crianças 11.0%

Alugar uma casa em algum destino 11.0%

Hotel fazenda 6.8%

Casa de um parente 6.5%

Cidade grande ou metrópole 4.9%

Outras? 4,2%

Praia  
é preferência 
nacional
 

https://viajocomfilhos.com.br/
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Contato  
com a  
Natureza
 

• Bonito

• Pantanal 

• Amazônia 

• Sertão Alagoano

• Santo Antônio do Pinhal

Outros posts sobre 
Aventura & Ecoturimo

Clique nos links para saber mais

https://viajocomfilhos.com.br/
https://viajocomfilhos.com.br/2014/08/as-melhores-viagens-com-criancas-bonito/
https://viajocomfilhos.com.br/2014/07/hotel-no-pantanal-com-criancas-xaraes/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/02/serao-alagoano-piranhas/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/02/serao-alagoano-piranhas/
https://viajocomfilhos.com.br/2020/01/santo-antonio-do-pinhal-natureza-em-estado-puro-e-muitas-surpresas-gostosas-pra-pais-e-filhos/
https://viajocomfilhos.com.br/category/aventura-eou-ecoturismo/
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Covid
   Dinheiro  X

$
Nossa pesquisa revelou que o medo da 
pandemia é a maior preocupação em 
relação à próxima viagem para 53,4% 
dos entrevistados. Já as questões 
financeiras representam apenas 4,2% 
das preocupações. Mas 39,4% acredita 
que seja a união dessas duas questões 
– o Covid e a situação econômica – o 
principal impedimento para colocar o pé 
na estrada com a família. 

https://viajocomfilhos.com.br/


Grande parte dos entrevistados (39,2%) 
pretende gastar até R$ 5 mil na próxima 
viagem e um percentual parecido (34,3%) 
está disposto a investir até R$ 10 mil. 

Até 5 mil

+ de  R$ 20 mil

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil

Entre R$ 10   
e  R$ 20 mil

34,3 %

39,2 %

9,8 %

16,8 %
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Principais fatores que influenciam o valor de 
uma viagem nacional:

• Hospedagem: um resorts empre vai ser 
mais caro que uma pousadas ou uma casa 
alugada. Analise o custoxbenefício

• Meio de transporte: viagens de carro 
costumam ser mais baratas do que de 
avião. Mas preste atenção nas promoções 
das companhias aéreas

• Oportunidade: acompanhe sites e blog 
com ofertas de hotéis

• Sazonalidade: se puder, viaje na baixa 
temporada. Ano Novo, Carnaval e férias 
escolares são sempre épocas mais caras

• Idade das crianças: quanto mais 
novos, mais baratas são as passagens e 
hospedagens. Leia mais aqui.

Clique aqui para saber Como Viajar Para 
O Nordeste Sem Gastar Uma Fortuna

QUANTO
     CUSTA?

https://viajocomfilhos.com.br/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/05/vantagens-de-viajar-com-bebes/
https://viajocomfilhos.com.br/2018/10/como-viajar-para-o-nordeste-sem-gastar-uma-fortuna/
https://viajocomfilhos.com.br/2018/10/como-viajar-para-o-nordeste-sem-gastar-uma-fortuna/


Florianópolis

Beto Carrero 

Gramado 

Rio Quente & Caldas Novas

Hotéis Fazenda

Destinos  
com diversão  
garatinda

Os melhores parques aquáticos do Brasil

Clique nos links para saber mais

https://viajocomfilhos.com.br/
https://viajocomfilhos.com.br/category/viagens-pelo-brasil/santa-catarina/florianopolis-santa-catarina-viagens-pelo-brasil/
https://viajocomfilhos.com.br/category/viagens-pelo-brasil/santa-catarina/beto-carrero/
https://viajocomfilhos.com.br/2017/11/rio-quente-hot-park-hotel/
https://viajocomfilhos.com.br/2017/11/rio-quente-hot-park-hotel/
https://viajocomfilhos.com.br/category/hotel-com-criancas-2/hotel-fazenda/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/09/os-melhores-parques-aquaticos-do-brasil/


NORDESTE
é o destino da vez

https://viajocomfilhos.com.br/
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Quase 70% dos entrevistados 
afirmaram que sua próxima viagem 
será no Brasil e 36,3% elegeram 
as praias do Nordeste como 
próximo destino. Em segundo 
lugar, entre os destinos nacionais, 
está Gramado seguido por lugares 
que se conectam com a natureza 
como Bonito, Lençóis Maranhenses, 
Canions e Pantanal. 

PRAIA DO NORDESTE 36.3%

BETO CARRERO 8%

LITORAL DE SÃO PAULO 5.9%

BONITO/ PANTANAL/ CANIONS/ LENÇOIS 12.2%

GRAMADO (SERRA GAÚCHA) 15%

SANTA CATARINA 10%

OUTROS 11% Entre os «outros»,  
os mais citados 

foram Foz do Iguaçu, 
destinos em Minas  

e no interior de  
São Paulo.

https://viajocomfilhos.com.br/
https://viajocomfilhos.com.br/category/viagens-pelo-brasil/nordeste/
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CUPOM DE  
DESCONTO! 
 
Use o cupom VERAO2021 
e ganhe 20% OFF  
no guia digital Praias  
do Nordeste com Crianças

Baixe agora

https://viajocomfilhos.com.br/
http://bit.ly/GuiaPraiasNordeste
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DE CARRO
    se vai longe 

Todas os relatórios de 
tendências sobre viagem já 
publicados até agora foram 
unânimes nesse quesito: vamos 
viajar mais de carro.

https://viajocomfilhos.com.br/
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Pegar a estrada em família, com maior 
controle sobre a viagem, a sensação 
de liberdade, a possibilidade de evitar 
aglomerações e não precisar passar por 
todos os protocolos de segurança dos 
aeroportos são algumas das razões, assim 
como o custo da viagem. Buscaremos 
destinos mais próximos, onde é possível 
chegar por terra. Mesmo com o retorno das 
companhias e as novas medidas de higiene, 
o retorno aos aviões será lento e caro. Muitas 
companhias quebraram, as rotas diminuíram 
e há estudos que apontam para necessidade 
de diminuir o número de passageiros por 
aeronave (tirar o assento do meio é uma das 
possibilidades já apontadas), o que deve 
aumentar o valor das passagens. 

https://viajocomfilhos.com.br/
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VEJA AQUI ALGUMAS IDEIAS 
PARA FAZER VIAGENS DE CARRO 
PELO BRASIL E PAÍSES VIZINHOS 
• Viagem De Carro Com Bebê: Dicas  
E Sugestões

• Ideias De Viagens De Carro Pelo Brasil

• Viagem De Carro Para O Pantanal  
Com Crianças

ˆ• Patagônia De Carro Com Crianças

• Roteiro Pelo Norte Da Argentina  
De Carro

Clique nos links para saber mais

https://viajocomfilhos.com.br/
https://viajocomfilhos.com.br/2020/02/viagem-de-carro-com-bebe/
https://viajocomfilhos.com.br/2020/02/viagem-de-carro-com-bebe/
https://viajocomfilhos.com.br/2018/11/ideias-de-viagens-de-carro-pelo-brasil/
https://viajocomfilhos.com.br/2014/07/viagem-de-carro-com-criancas/
https://viajocomfilhos.com.br/2014/07/viagem-de-carro-com-criancas/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/02/aluguel-carro-com-ate-r-100-de-desconto/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/02/aluguel-carro-com-ate-r-100-de-desconto/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/02/aluguel-carro-com-ate-r-100-de-desconto/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/02/aluguel-carro-com-ate-r-100-de-desconto/
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Viagens de 
motorhome 

Outra tendência que já vinha 
crescendo e ganhou destaque 
nesse momento em que o 
isolamento social é a única forma 
de prevenção, são as viagens de 
motorhome e camp vans. A busca 
por destinos mais conectados 
com a natureza e a possibilidade 
de evitar o contato com muita 
gente em lugares fechados são 
fatores que pesam nessa escolha. 

https://viajocomfilhos.com.br/
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Veja aqui roteiros de 
viagens de motorhome na 
Califórnia, Canadá, Escócia, 
França e Espanha.

Como é  
viajar de  
motorhome? 

Clique nos links para saber mais

https://viajocomfilhos.com.br/
https://viajocomfilhos.com.br/2015/05/california-de-motorhome-com-criancas/
https://viajocomfilhos.com.br/2017/12/viagem-de-motorhome-no-canada/
https://viajocomfilhos.com.br/2018/09/viagem-de-motorhome-nas-highlands-escocia/
https://viajocomfilhos.com.br/2018/11/viagem-com-filho-autista-de-motorhome-pelo-sul-da-franca/
https://viajocomfilhos.com.br/2018/11/motorhome-com-criancas-portugal-e-espanha/
https://viajocomfilhos.com.br/2013/08/como-e-viajar-de-motorhome/
https://viajocomfilhos.com.br/2013/08/como-e-viajar-de-motorhome/
https://viajocomfilhos.com.br/2013/08/como-e-viajar-de-motorhome/
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UMA CASA 
pra chamar de sua 
 O movimento chamado “slow 

travel”, que significa viagens 
mais lentas, com mais tempo 
e menos destinos, também 
ganhou força nesse momento 
em que trabalho e estudo remoto 
devem se tornar cada vez mais 
presentes na nossa vida. 

https://viajocomfilhos.com.br/
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Aproveitar ao máximo a 
experiência, criando mais conexão 
com o destino e estreitando contato 
com os moradores locais, é uma 
tendência que já vinha crescendo, 
estimulada principalmente por sites 
de aluguel temporário como Airbnb. 
Quanto menos deslocamento (pontes 
aéras, check ins e check outs, 
filas...) mais seguros e protegidos 
estarão os viajantes. A ideia de viver 
por um tempo em outra cidade ou 
país pode ser muito interessante, 
especialmente agora que o home 
office e as aulas à distância deixaram 
de ser “coisa do futuro”.  

https://viajocomfilhos.com.br/
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O Airbnb anunciou novos 
protocolos de higienização 
que devem ser adotados e, em 
breve, indicará no site se os 
anfitriões estão praticando as 
novas diretrizes de limpeza, que 
incluem um período de espera 
mínimo de 24 horas entre as 
reservas. Uma nova categoria de 
listagens indicará que nenhum 
hóspede ocupou um aluguel 72 
horas antes da chegada.

Temos vários posts sobre 
casas para alugar no  
Brasil, Lisboa e Orlando:

• Ficar em casa ou em um hotel? Vantagens 
e desvantagens!

• Nossa experiência de 6 meses em Portugal

• Casas para alugar nas férias em Alagoas 

• Aluguel de apartamento em Balneário 
Camboriú

• Casas para alugar em Orlando

• Apartamentos para alugar em Lisboa

https://viajocomfilhos.com.br/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/09/o-airbnb-e-seguro-como-funciona/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/02/ficar-em-hotel-ou-alugar-uma-casa/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/02/ficar-em-hotel-ou-alugar-uma-casa/
https://viajocomfilhos.com.br/2020/04/morar-em-portugal-com-filhos/
https://viajocomfilhos.com.br/2019/11/casas-para-alugar-em-alagoas-que-sao-incriveis/
https://viajocomfilhos.com.br/2017/10/apartamento-em-balneario-camboriu-2/
https://viajocomfilhos.com.br/2017/10/apartamento-em-balneario-camboriu-2/
https://viajocomfilhos.com.br/?s=casa+orlando
https://viajocomfilhos.com.br/2019/11/apartamentos-para-alugar-em-lisboa/


O futuro 
vai ser 
diferente, 
MAS NÓS  
CONTINUAMOS  
AQUI!

https://viajocomfilhos.com.br/
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Mesmo com o relaxamento das 
normas de isolamento social, a volta 
do turismo não significa um retorno 
à “normalidade”. Algumas mudanças 
vieram para ficar e os cuidados com 
saúde e segurança estarão no topo das 
exigências dos viajantes. As mudanças 
já podem ser observadas na maneira 
como as famílias estão escolhendo seus 
destinos e na forma como as empresas 
do setor de viagens estão começando 
a operar. Continue acompanhando o 
portal e as redes sociais do Viajo com 
Filhos e conte sempre com a gente para 
planejar suas viagens em família. 

https://viajocomfilhos.com.br/
https://viajocomfilhos.com.br/
https://viajocomfilhos.com.br/
https://www.facebook.com/viajocommeusfilhos/
https://www.facebook.com/viajocommeusfilhos/
https://www.facebook.com/viajocommeusfilhos/
http://bit.ly/youtubeviajocomfilhos
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