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RESUMO: Este estudo tem como objetivo compreender o segmento de mulheres 

que viajam sozinhas a lazer. Dessa forma, discute o contexto socioeconômico-

cultural que propiciou o surgimento do segmento; descreve os principais produtos e 

serviços existentes voltados ao segmento; identifica o perfil do segmento, bem como 

suas experiências, expectativas e desejos de viagem. Trata-se de um estudo 

exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa, realizado mediante pesquisa 

bibliográfica e documental. Analisaram-se 19 entrevistas ao blog Viagem para 

mulheres, de grande representatividade neste mercado. Entre os resultados, 

destaca-se que as mulheres viajam sozinhas por não terem companhia na maioria 

das vezes, porém há várias entrevistadas que descreveram suas viagens como uma 

oportunidade de autoconhecimento. 

Palavras-chave: Turismo. Comportamento do consumidor. Segmentação. Solo 

travel. Mulheres. 

ABSTRACT: This study aims to understand the segment of women who travel alone 

for leisure. Therefore, it discusses the socioeconomic and cultural context that led to 

the emergence of the segment; it describes the main existing products and services 

geared to the segment as well as their experiences, expectations and desires for 

travelling. This is an exploratory-descriptive study with a qualitative approach, 

achieved by bibliographic and documental research. In order to identify the 

experiences, expectations and desires of women, nineteen interviews were analyzed 

from the blog “Viagem para mulheres”, which has large representativeness in this 

market. Among the main results, it is noteworthy that women travel alone because 

they don’t have company most of the time, there are several interviewees who 

described their trips as an opportunity for self-knowledge. 
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1 Introdução 

Atualmente, nota-se uma mudança nos hábitos, valores e comportamento dos 

consumidores em todos os setores da economia, inclusive no mercado turístico. 

Com o aumento da concorrência e o investimento na educação, os clientes 

passaram a exigir mais dos produtos e das empresas, e darem importância a 

elementos até então inexistentes ou pouco valorizados por eles. Diante desse 

cenário, observa-se a alteração no comportamento dos turistas, pois os mesmos 

exigem cada vez mais roteiros turísticos que correspondam as suas necessidades, 

seus desejos, prioridades, preferências e situação pessoal. Logo, é possível 

observar transformações que buscam atender as novas exigências e abranger as 

novas tendências de consumo dentro do mercado turístico (BARRETO; REJOWSKI, 

2009). 

Deste contexto, emergem novos segmentos turísticos, com desejos e expectativas 

muito específicos. Um desses segmentos é o das mulheres desacompanhadas em 

viagens a lazer, cujo surgimento está relacionado às conquistas das mulheres na 

sociedade contemporânea e ao novo papel que a mesma vem desempenhando.  

De acordo com censo demográfico 2000 (IBGE, 2000), houve profundas 

transformações demográficas, socioeconômicas e culturais na sociedade brasileira 

nestes últimos vinte anos. Como a transformação da população que vem passando 

por um processo gradativo de envelhecimento, com diminuição de crianças e jovens, 

devido ao fato da diminuição da taxa de natalidade. No período entre 2000 a 2010, a 

taxa média de crescimento anual foi de 1,17%, uma das mais baixas já vistas, o que 

confirma um declínio da fecundidade, que vem se consolidando nos últimos 30 anos. 

Dado que se reflete na diminuição do tamanho das famílias. Além disso, constatou-

se que 24,9% dos domicílios brasileiros a pessoa responsável é a mulher (IBGE, 

2010), outro dado que indica mudanças do papel da mulher na sociedade. 

De acordo com o Censo 2010 (IBGE, 2010), a mulher nas últimas décadas, tem 

vivido mais, tendo menos, filhos, aumentado o seu grau de escolaridade, 

apresentando uma realidade onde 57% das brasileiras são alfabetizadas. 

Além dessas transformações que estão ocorrendo a mulher também se inseriu no 

mercado de trabalho, e está tendo um aumento significativo em sua renda. De 

acordo com a Pesquisa Mensal do Emprego, realizada pelo (IBGE, 2010) as 
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mulheres representavam 10,6 milhões na força de trabalho, sendo 35% delas 

empregadas com carteira de trabalho assinada, e sem carteira e trabalhando por 

conta representavam 30,9%, com rendimento médio estimado em R$ 1.097,93. 

Assim sendo as mulheres do século XX estão se tornando ativa economicamente, 

provavelmente, serão a maioria na PEA (População Economicamente Ativa), e, 

portanto, estão incutindo seus gostos na forma de consumir (COBRA, 2005). 

Portanto, reflexos são vistos também no mercado de turismo onde, segundo o 

levantamento mensal do Ministério do Turismo (2013), a intenção de viajar aumenta 

com a renda. Dos entrevistados que ganham acima de R$ 9.600,00, 55% 

pretendiam viajar nos próximos seis meses, em contrapartida dos 12% que ganham 

até R$ 2.100,0. Do total de entrevistados com intenção de viajar nos próximos seis 

meses 31% são mulheres. 

Dessa forma, os gestores passaram a enxergar novas oportunidades nesse campo e 

passaram a explorá-lo. Nota-se também uma movimentação na imprensa e nas 

redes sociais de discussões sobre viagens especificamente para mulheres 

desacompanhadas. Hoje são diversos os sites, blogs e mídias eletrônicas que 

expõem ou trabalham com o assunto. Neles são descritos os perfis, necessidades, 

anseios, desejos e perspectivas dessa nova mulher, além de serem oferecidas dicas 

e informações, tanto para realização de viagens Single – em grupos organizados 

com pessoas que não se conhecem – ou Solo Travel, isto é, viagens de pessoas 

sozinhas organizadas de forma independente (ANSARAH, 2009).  

Entretanto, na academia há poucos estudos a respeito dessa temática. Dessa forma, 

esta pesquisa tem como objetivo geral compreender o segmento de mulheres 

paulistanas que viajam sozinhas a lazer, especialmente em viagens independentes - 

Solo Travel. Tem como objetivos específicos: discutir o contexto socioeconômico-

cultural que propiciou o surgimento do segmento; descrever os principais produtos e 

serviços existentes voltados ao segmento; identificar o perfil do segmento, bem 

como suas experiências, expectativas e desejos de viagem. 

Trata-se de um estudo exploratório descritivo, de abordagem qualitativa, mediante 

uso de pesquisa bibliográfica e documental. Cabe destacar que em razão da lacuna 

de informação acadêmico-científica, fez-se necessário utilizar fontes jornalísticas 

para caracterizar o segmento e o mercado atual. 
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No que diz respeito à identificação de experiências, expectativas e desejos, 

analisaram-se 19 entrevistas de mulheres ao blog Viagem para mulheres, um dos 

mais representativos deste mercado, com destaque para o facebook com 12.852 

seguidores na Fanpage e 863 participantes em seu grupo fechado. O perfil do 

Twitter possui 3.719 seguidores e 2.898 no Instagram1. 

2 Mercado turístico e comportamento do consumidor 

2.1 O mercado do turismo  

Segundo Dias (2013), o mercado é um fator social em que ocorrem trocas de 

produtos tangíveis e intangíveis, os quais têm algum tipo de valor de uso, gerando 

de imediato uma demanda por parte daqueles que tem interesse, apresentando 

outro tipo de valor, o valor de troca para produtos comercializados.  

Os seres humanos têm necessidades, essas necessidades transformam-se em 

desejos quando se direcionam a objetos específicos que as satisfaçam. A troca está 

diretamente ligada ao conceito de mercado, pois todos os consumidores potenciais 

compartilham um desejo ou necessidade específica, e estão dispostos a realizar 

uma troca que satisfaça a necessidade ou desejo (KOTLER, 2003). 

O mercado de turismo, por sua vez, é o encontro da oferta e da demanda turística e 

as relações que se dão entre esses dois elementos. Sendo que, por demanda 

compreende-se o total de pessoas participando em atividades e por oferta, os bens 

e serviços que estão à disposição desses turistas, por um dado preço em um 

determinado período de tempo (PANOSSO NETTO; LOHMANN, 2008).  

As relações entre a demanda e oferta turísticas são pautadas por uma série de 

características que tornam a decisão de compra um processo mais complexo. 

Primeiramente, o comprador ter que se deslocar para consumir o que deseja (DIAS, 

2013). Além disso, o produto turístico engloba toda a experiência turística que 

consumidor terá adquirindo o bem o qual é intangível, o que impede que seja 

experimentado ou demonstrado antes do uso, e trocado, caso o consumidor não 

tenha suas expectativas atendidas. Dessa forma, as relações de troca no mercado 

                                            

1Dados de 10 de junho de 2014. 
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turístico envolvem a aquisição de algo que se desconhece, gerando incertezas e 

expectativas (COOPER, 2008; DIAS; CASSAR, 2005). 

2.2 Comportamento do consumidor  

O processo de decisão de compra pelo qual o consumidor passa pode ser explicado 

em cinco etapas: reconhecimento do problema ou necessidade o qual pode ser 

influenciado por motivos internos ou externos, busca por informação, avaliação das 

alternativas do produto, decisão de compra e o comportamento pós-venda. 

(KOTLER, 2003). Durante esse processo, o consumidor é influenciado por uma série 

de fatores culturais, sociais, psicológicos e pessoais, que alteram sua percepção e 

sua escolha em relação ao que é adequado e relevante referindo-se ao produto. 

Cada compra possui aspectos que influenciam o comportamento do consumidor, e 

as decisões podem ser mais ou menos complexas, envolvendo uma maior ou menor 

quantidade de informações e maior ou menor grau de envolvimento com a compra 

dependendo do bem em questão, compras complexas exigem um grau maior de 

envolvimento em comparação com compras habituais (SAMARA; MORSCH, 2005). 

Ainda de acordo com Samara e Morsch (2005), nas compras habituais e de baixo 

custo, observam-se poucas consequências ocasionadas por uma escolha errada, 

podendo ser facilmente corrigida. Já uma compra mais complexa como uma viagem 

requer mais atenção, será identificada a necessidade do bem, a transformação da 

necessidade em desejo; avaliações do produto serão feitas, além de buscar por 

alternativas até chegar ao momento de concretizar a compra. As empresas não 

devem deixar de lado a etapa do pós-venda, pois ela é muito importante, é 

justamente nessa etapa onde se pode analisar a satisfação ou não do consumidor. 

Portanto para o profissional de marketing essa etapa é crucial, pois através do 

estado emocional do consumidor a empresa pode redirecionar o atendimento 

podendo criar condições que garantam a satisfação do cliente e a realização de 

compras futuras. 

No turismo, assim como em outros mercados, observam-se muitas diferenças no 

comportamento dos consumidores. Uma empresa não consegue atingir todos os 

clientes do mercado, são muitos e com exigências diferenciadas. Portanto as 

empresas preferem segmentar o mercado para atendê-lo de maneira mais eficiente 

(KOTLER, 2003). Observa-se então, a necessidade de compreender melhor os 
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diferentes perfis de consumidores e os distintos interesses que os mesmos procuram 

a fim de obter sucesso para as empresas, pois os consumidores são o ponto central 

das mesmas e do lucro. 

Segundo Barreto & Rejowski (2009), o sucesso do turismo atualmente está em 

oferecer experiências diferenciadas, como passeios sob medida para atender ao 

nível intelectual, situação pessoal e gostos diversificados. Os turistas passam a 

exigir infraestrutura e conforto de acordo com os padrões de civilização, isso faz com 

que as belezas naturais somente não sejam suficientes para garantir a demanda 

esperada. Logo, a segmentação surge como uma ferramenta competitiva e 

importante no mercado turístico, tanto para destinos receptivos como internacionais. 

3 Segmentação 

Segundo Kotler e Keller (2012), segmentação é uma importante ferramenta de 

marketing que consiste no processo de divisão do mercado em grupos homogêneos, 

por meio do qual as empresas conseguem se ajustar para atender as necessidades 

e preferências específicas de cada segmento, tornando-se mais eficazes ao 

solucionar as diferentes exigências de cada grupo respeitando suas características e 

peculiaridades.  

Assim como em outros setores da economia, no turismo os diferentes consumidores 

têm diferentes necessidades específicas, portanto, demandam produtos e serviços 

diferentes. Além disso, o público-alvo escolhido por um destino ou empresa 

determinará quais os produtos a serem ofertados para que haja um melhor 

atendimento ao turista, respeitando seus desejos, necessidades, hábitos e 

condições financeiras (KOTLER; KELLER, 2012). 

A segmentação permite ainda identificar outros elementos que são essenciais para a 

elaboração e planejamento da oferta turística como: motivação da viagem, tipo de 

transporte e alojamento que serão utilizados, a composição do grupo de viagem, até 

os gastos e as características do comprador, em relação a escolaridade, ocupação e 

outros dados pessoais (BENI, 2006). 

No turismo, a segmentação de mercado surgiu pela necessidade de empresas e 

governos atingirem de uma forma mais eficaz e precisa o turista ou consumidor 

potencial. Não há como um destino turístico envolver todo público que em 



7 

determinado momento teria interesse em consumir seus bens e produtos, portanto a 

segmentação torna-se a maneira mais correta de atingir o público desejado (NETTO; 

ANSARAH, 2009).  

Tendo como base o mercado para consumidores dos Estados Unidos, a 

segmentação de mercado ocorre respeitando algumas variáveis como: segmentação 

geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental (KOTLER, 2005). 

Em busca de atingir os diversos segmentos, estimulou-se o desenvolvimento de 

agências especializadas, tornando-se um exemplo de inovação. Entretanto, Ansarah 

(1999), atenta ao fato de que em muitos momentos, a consequente exploração dos 

novos nichos ocorre de forma espontânea e intuitiva, sem o uso de nenhum tipo de 

estudo mais aprofundado do mercado. 

O segmento abordado neste estudo, mulheres em viagens sozinhas, envolve, 

especialmente, a segmentação por gênero e por estilo de vida. A segmentação por 

estilo de vida consiste em combinar dados do comportamento e consumo do produto 

com as dimensões psicossociais, as quais envolvem; valores pessoais, opiniões e 

atitudes. Tem como objetivo conhecer o perfil dos turistas de uma forma abrangente 

e completa, tornando a estratégia de marketing mais eficiente. (NETTO; ANSARAH, 

2009). 

3.1 O segmento para viajantes sozinhos  

A sociedade contemporânea tem se modificado, os comportamentos têm se 

alterado. As pessoas se casam mais tarde ou não se casam e os solteiros que vivem 

em cidades grandes têm dificuldades de encontrar pessoas com os mesmos 

interesses porque o ambiente não favorece a vida em comunidade, dificultando o 

encontro de pessoas que compartilham os mesmos desejos (MORAES, 2011). 

Nesse cenário, as viagens podem ser uma forma de as pessoas buscarem amenizar 

esse sentimento de solidão. (ANSARAH, 1999). 

O turismo para viajantes sozinhos pode ser realizado de forma independente ou 

através de empresas especializadas. No primeiro caso, quando o turista viaja 

sozinho de fato sem suporte de agência de viagem, configura-se o segmento Solo 

travel. Já quando se utiliza de empresas especializadas que organizam um grupo de 

viagem com pessoas com mesmos ideais e que não se conhecem, tem-se o Turismo 

Single, voltado para pessoas desacompanhadas que desejam começar a viajar 
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sozinhas, pois têm a certeza de que mesmo sozinho podem se integrar ao grupo. 

Além disso, será possível economizar com hospedagem, pois haverá alguém para 

dividir o apartamento e também se trocarão relações sociais com outros turistas 

(MORAES apud ANSARAH, 1999). 

4 O mercado de turismo single e solo travel para mulher 

Estudos apontam que, na atualidade, o comportamento humano vem sofrendo 

alterações, especialmente no que diz respeito aos relacionamentos sociais. Há uma 

busca pela maior individualidade e os relacionamentos virtuais estão em evidência 

ocasionando menor contato social presencial. Como muitas vezes não há espaço 

para os relacionamentos na vida cotidiana atual, as pessoas se veem sem 

companhia para viajarem quando necessário (MORAES, 2011), o que impulsiona o 

desenvolvimento nos segmentos Single e Solo Travel. 

No Brasil contemporâneo, a mulher tem constituído cada vez mais um segmento da 

população com poder de compra e decisão. Isso decorre, entre outras razões, da 

crescente escolarização e profissionalização da mulher ocorrida nas últimas 

décadas do século XX (BIASOLI-ALVES, 2000). Dessa forma, ela se apresenta mais 

disponível para realizar suas necessidades pessoais e remaneja o tempo que 

dispunha ao casamento e aos filhos para si, seus desejos e vontades. 

De acordo com o Censo 2010 (IBGE, 2010) as mulheres representam 51,5% da 

população brasileira, totalizando 100,5 milhões. Delas, 92% têm idade entre 20 e 59 

anos. Portanto pode-se identificar nesse perfil de mulheres uma demanda potencial 

para o segmento Single, o qual compreende em sua maioria o gênero feminino e 

com idade superior a 45 anos (MORAES, 1998 apud MORAES, 2011).  

A massa de renda feminina no Brasil cresceu 83% nos últimos 10 anos, saindo de 

602 bilhões para um trilhão de reais. Dado que pode identificar as mudanças da 

mulher na sociedade (DATA POPULAR, 2013). Entretanto, vale destacar que, 

apesar das mudanças, alguns aspectos permanecem: embora as mulheres estejam 

aumentando sua contribuição para o orçamento da família e as chefiando, nos lares 

os cuidados dos filhos e as atividades domésticas continuam em sua maioria sob-

responsabilidade das mulheres, deixando-as sobrecarregadas e dando-as uma 

dupla jornada. Além disso, mesmo nas horas livres os programas são classificados 

em coisas de mulheres e coisas de homens, entretanto hoje as barreiras têm caído 
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(PINSKY; PEDRO, 2012). Ainda segundo Pinsky & Pedro (2012), os costumes 

mudaram e as diferenças entre homens e mulheres diminuíram, mas, ainda assim, o 

lazer entre homens e mulheres não é vivenciado da mesma forma. 

De acordo com Popcorn & Marigold (2000), a mulher contemporânea é multitarefa, 

acumulando várias funções em seu dia a dia e desempenhando atividades 

profissionais de grande peso na economia. Além disso, têm um grande poder 

decisório, sendo responsáveis pela aquisição de 80% das mercadorias de consumo. 

Como consumidora, busca marcas que penetrem em sua vida, que reconheçam 

suas necessidades, valores, padrões e sonhos.  

A necessidade de atender a este segmento, especialmente no mercado turístico, 

ocasionou o surgimento de serviços e equipamentos especializados com destaque 

para os setores de agenciamento e hotelaria (MORAES, 2011). 

4.1 Oferta especializada 

De acordo com Moraes (2011), as empresas que trabalham com turismo Single 

surgiram no Brasil nos anos de 1980 e, desde então, são várias as empresas que 

visam atingir esse público-alvo além de novas estratégias de marketing estarem 

sendo colocadas em prática. A demanda para turismo Single já existia, a diferença 

estava no tratamento generalizado que recebiam. Hoje muitas empresas 

segmentaram o mercado ao enxergarem o turismo Single como uma área 

promissora, dando-lhe o atendimento exclusivo que o segmento exige e busca 

(ANSARAH, 1999). 

No início, um dos maiores problemas da divulgação no segmento Single era a 

identificação do melhor meio de comunicação a ser utilizado. Na atualidade, esse 

problema praticamente se extinguiu, pois com o avanço da internet e redes de 

relacionamento as empresas utilizam-se dos recursos virtuais para se comunicarem 

com o público (MORAES, 2011). Cabe destacar, inclusive, que na Web a mulher se 

sente mais confortável, o que ocasiona uma oportunidade para os profissionais de 

marketing fortalecerem sua relação com ela. Quando mais a mulher estiver à 

vontade para fazer perguntas e mais a empresa fornecer as informações, haverá 

mais cumplicidade relação empresa – consumidora e consequentemente ela 

comprará mais (POPCORN; MARIGOLD, 2000). 
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Vale ressaltar que no Brasil, após vinte anos de pesquisas pode-se identificar que 

houve um aumento no número de empresas que realizam turismo Single, porém 

foram inconstantes e de menor número se comparado aos dados internacionais. Na 

década de 1980 havia duas agências e no final dos anos de 1990 havia 11 agências 

trabalhando com o segmento. Porém, hoje as empresas de relacionamento, também 

realizam viagens Single, assim como os cruzeiros que atuam no segmento, 

realizando eventos para solteiros. Além disso, um crescimento nas viagens Solo e a 

inconstância do segmento Single deixam dúvidas sobre o seu futuro, o qual deve-se 

verificar daqui alguns anos em novos estudos (MORAES, 2011).  

Também no segmento hoteleiro as empresas estão cada vez mais alterando seus 

padrões para agradar ao público feminino. Entre as principais adequações, se 

destacam com recursos adicionais de segurança, pequenos mimos, acessórios de 

beleza e andares inteiros exclusivos. Alguns exemplos de como a oferta hoteleira e 

tem se adaptado ao segmento são descritos a seguir:  

• No Dukes Hotel, de Londres, Inglaterra, há pantufas para pés menores, 

secadores de cabelos, espelhos para maquiagem, acessórios de beleza 

estrategicamente posicionados e revistas femininas (KING, 2014). 

• O Grand Hotel de Oslo, Noruega, foi o primeiro na Europa a abrir um andar 

para mulheres. São treze quartos especialmente decorados e guarnecidos de 

produtos L´occitane, menus especiais, e seleção de revistas (KING, 2014). 

• O Mira Moon em Hong Kong tem andares com acessórios de beleza e moda, 

incluindo hidratantes faciais e capilares e kit de manicure. Extras podem ser 

adicionados, como: banho de leite, iPad e aplicativos para yoga (KING, 2014). 

• O Naumi Hotel em Cingapura também disponibiliza um andar exclusivo para 

mulheres. Os quartos contam luzes mais suaves, alisadores de cabelos, 

esteiras para yoga, além de wi-fi de alta velocidade (KING, 2014). 

• O Bella Sky Comwell, na Dinamarca, oferece, além do andar só para 

mulheres, móveis pensados para elas, além de toalhas grandes, bons 

secadores e revistas femininas internacionais. O frigobar, por sua vez, é 

abastecido com chocolates, champanhe e smoothies (KING, 2014). 
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• O The Capital, em Londres, fica próximo a centros de compras como a 

Harrods. Para as hóspedes que se sentem desconfortáveis em realizar 

passeios ou compras sozinhas, eles oferecem serviços de uma 

acompanhante. Além disso, o hotel disponibiliza uma lista de restaurantes e 

bares recomendados para mulheres desacompanhadas (KING, 2014). 

• Rede Quality – pensando exclusivamente no público feminino a rede Quality 

inaugura quarto de hotéis, pensando em alguns detalhes especiais, como 

secador e chapinha de cabelos, e alguns ameneties, no total são 14 

apartamentos destinados exclusivamente as mulheres. 

Além do mercado de hotelaria, outras áreas também têm visto no segmento single e 

solo uma oportunidade para expandirem seus negócios, agências de viagens e 

outras empresas mais específicas para o segmento como agência de 

relacionamentos e o novo serviço de local friends2. 

• Keep Company – Viagens para solteiros, tem como objetivo é o de promover 

e realizar saídas para locais pouco comuns e diferenciados para solteiros em 

todo o mundo, com sede em São Paulo (KEEP COMPANY, 2014). 

• Terrazul turismo – Criou um produto específico para solteiros, denominado 

just for singles criado há 10 anos com o intuito de realizar integração entre os 

participantes do grupo de viagem. Realiza passeios e eventos pelo mundo, 

com sede em São Paulo (TERRAZUL, 2014). 

• Attualitá turismo – Uma agência que fornece vários produtos, dentre ele o 

turismo Single, um produto novo para a agência, o qual foi incorporado devido 

a pedidos, ofertando roteiros exclusivos para solteiros com o principal objetivo 

de paquera e integração, atividades pelo mundo todo, com sede em 

Campinas/SP (ATTUALITÁ TURISMO, 2014).Análise dos relatos do blog 

Viagem para mulheres 

4.2 Aspectos metodológicos 

Para melhor compreensão das expectativas, desejos e necessidades da mulher que 

viaja sozinha a lazer – Solo Travel – foram analisadas 19 entrevistas publicadas no 

                                            
2Local friends – pessoas que se disponibilizam a oferecer sua companhia e mostrar pontos turísticos, 
recebendo pelos serviços prestados.http://www.rentalocalfriend.com/ 
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blog brasileiro Viagem para mulheres, de Flávia Mariano. No ar desde 2012, o blog 

também tem perfis e comunidades em redes sociais da internet, entre as quais se 

destacam o Facebook com 12.852 seguidores na Fanpage e 863 participantes em 

seu grupo fechado. O perfil do Twitter tem 3.719 seguidores e do Instagram 2.898.3 

 
Figura 1: Página inicial do site Viagem para Mulheres  

Fonte: www.viagemparamulheres.com 

A autora do blog têm tido destaque na mídia, tendo escrito três livros4, cedido 

entrevistas e/ou participado de programas televisivos e veículos de mídia impressa, 

como jornais e revistas5. Dessa forma, pode-se inferir que o blog representa parte 

dos interesses e/ou vivência do segmento de mulheres que viajam sozinhas a lazer.  

O blog apresenta sete seções distintas, sendo elas: Flávia Mariano, Seu destino, 

Quero fazer uma viagem, Dicas, Look de viagem, Lua de mel e Reservar hotel. 

Porém, este trabalho priorizará a seção Quero fazer uma viagem, pois a mesma 

contém a subseção referente ao estudo aqui apresentado. Nesta subseção, 

nomeada Viagem sozinha, há dicas para planejar uma viagem e dezenove 

entrevistas cedidas por mulheres que realizaram Solo travel. 

                                            
3Dados de 10 de junho de 2014. 
4Flávia Mariano escreveu três livros: Minha mãe me ensinou a sonhar, Equilíbrio, a vida não faz 
acordos e Intercâmbio, ai vou eu! 
5As entrevistas foram dadas aos programas Encontro com Fátima Bernardes, 2012 e Fantástico, 
ambos da Rede Globo de televisão, o programa Circulando do SBT, além de mídias interativas e 
impressas como o jornal O Estado de São Paulo, 2012, revista dominical do jornal Correio Brasiliense 
e revista Istoé entre outras publicações. 
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Essas entrevistas constituem o corpus de análise deste estudo e as perguntas têm 

como objetivo a apresentação: 

• Dados pessoais como: nome, idade, estado civil, profissão e filhos 

• Motivos que a levaram viajar sozinhas 

• Questões relacionadas a medos, como problemas ocorridos na imigração ou 

abordagens pelo fato de estarem sozinhas 

• Dicas de viagem para viajar sozinha 

• Dados sobre hospedagem, hotel escolhido, valores, a opção dos hotéis 

• As vantagens de se viajar sozinhas e se há pontos negativos 

• Traslados realizados 

• Médias de gastos diários 

• Duração da permanência 

• Objetivos da viagem  

• Dados sobre conhecer novas pessoas e encontrar amigos 

De modo geral, esses foram os assuntos abordados nas entrevistas; não houve um 

roteiro comum entre elas, porém todas tinham no geral os mesmos 

questionamentos. Questões relacionadas sobre tempo de permanência e gastos 

foram levantadas, porém cada caso tem suas especificidades relacionadas aos 

destinos abordados e os dados tornaram-se heterogêneos para comparações. 

Tendo em vista os objetivos propostos no estudo priorizou-se a dimensão geral do 

que as mulheres sentem e passam quando estão viajando sozinhas. 

As entrevistas analisadas foram realizadas entre os anos de 2011 a 2014. Todos os 

depoimentos foram colhidos via e-mail, os contatos geralmente ocorrem pelo próprio 

blog, primeiramente a autora do blog tem o contato com a respondente, faz uma 

filtragem, direcionando perguntas para ter certeza que a respondente realmente 

viajou sozinha, para posteriormente tornar o post útil e verdadeiro. 

4.3 Análise dos relatos 

As entrevistas analisadas foram cedidas por dezenove mulheres sobre uma 

determinada viagem por elas realizada. Os destinos visitados foram diversos, alguns 

com mais de uma respondente. Com relação às atividades profissionais, o resultado 

foi diversificado, as respondentes têm profissões diferentes como se pode observar 

no quadro 1. 
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NOME IDADE ESTADO CIVIL PROFISSÃO FILHOS DESTINO DATA DA PUBLICAÇÃO

Graciele 29 Solteira Militar/Farmacêutica Não Nova Iorque/EUA 06/04/2014

Flávia 30 Solteira Administradora de empresas Não Toledo/Espanha 01/01/2014

Marina 34 Solteira Nutricionista Não Firenze/Itália 12/12/2013
Maria da Conceição 58 Divorciada Professora Sim Veneza/Itália 12/12/2013

Selma 38 Solteira Gestora ambiental Não Portugal 11/11/13

Naísa Modesto 30 Solteira Jornalista Não Itália 26/08/13

Simone 35 Solteira Secretária Não Nova York/EUA 28/07/13

Jéssica 21 Solteira Comissária de bordo Não Europa 23/05/13

Mari 34 Solteira Enfermeira Não Maranhão/Brasil 21/05/13
Mirian Botelho 31 Solteira Não Mencionado Não Las Vegas/EUA 28/02/13

Alessandra 35 Solteira Não Mencionado Não Paris/Amsterdan 19/11/12

Flávia 35 Casada Jornalista Não Japão 14/10/12

Andréa Pires 41 Solteira Não Mencionado Não Marrocos 26/04/12

Daniela 36 Separada Não Mencionado Não Egito 24/04/12

Paula 31 Não mencionado Funcionária pública Não Paris 16/01/12
Priscila 31 Solteira Professora Não Florida/EUA 06/01/12

Beta Rodrigues Não Mencionado Separada Aposentada Sim Itália 26/12/11

Liana 29 Solteira Não Mencionado Sim Israel 18/12/12

Camila Ñão Mencionado Casada Não Mencionado Não Orlando 10/12/11  
Quadro 1: Informações gerais das respondentes 

Em relação à idade, verificou-se que as mulheres entrevistadas têm entre 21 e 58 

anos, com predomínio para a faixa etária dos 26 a 35 anos, com 12 respondentes. 

Esses dados evidenciam as colocações de Moraes (2011), a respeito do perfil dos 

turistas Solo travel, segmento que tem, incorporado muitas pessoas principalmente o 

gênero feminino entre 25 a 60 anos. 

Em relação à maternidade, somente duas das respondentes tinham filhos e 

dezessete não tinham. Esses dados corroboram dados do Censo 2010, segundo os 

quais as mulheres estão tendo filhos mais tarde (IBGE, 2010). 

Sobre o porquê de viajarem sozinhas, cinco respondentes citaram a falta de 

companhia, uma citou a vontade de testar os próprios limites, duas citaram 

comemoração pessoal, outras duas mencionaram brigas com o companheiro, outra 

disse conflitos pessoais, e oito não mencionaram os motivos. No relato da 

respondente Liana pode-se observar que, próxima de completar 30 anos, teve uma 

crise existencial e resolveu fazer uma viagem para resolver conflitos pessoais. Para 

isso viajou para Israel, alegando que viajar sozinha é uma forma de se conhecer 

melhor: “uma mulher madura, segura de si, independente, não encararia a falta de 

companhia como um bloqueio para realizar uma viagem”. 

Nenhuma delas indicou “fazer amigos” como um motivo da viagem, mas sim desfrutar 

de sua própria companhia e aproveitar o destino. A respondente Mirian, que foi a Las 

Vegas, afirmou: “Não tive a oportunidade de fazer amigos lá, naturalmente isso não 

aconteceu”. Para comprovar que são diversas as mulheres que viajam sozinhas, 

encontra-se entre as viajantes Paula Pfeifer, uma deficiente auditiva, que afirma que 
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no caso dela a situação fica difícil se não há ninguém para ajudar quando ela não 

ouve. Mesmo assim, ela supera os medos e já fez algumas viagens solo. 

Embora as entrevistadas relatem experiências de viagem realizada essencialmente 

sozinha, houve o caso da respondente Mari que foi para o Maranhão, onde 

conheceu a prima de uma amiga e fez uma grande amizade. A respondente 

Alessandra, que foi para Paris e Amsterdam, mencionou ter encontrados amigos 

durante a viagem, porém incompatibilidade nas agendas a fez seguir sozinha. 

Todas as respondentes tinham algum tipo de medo antes da viagem, e os citados 

foram: cinco temiam ficar doentes, duas tinham medo de se perder, cinco se 

preocupavam com idioma/comunicação, duas com imigração, seis com solidão, duas 

temiam sair à noite, outras duas temiam violência/assalto, uma que citou medo do 

desconhecido, outra o medo de não se divertir, duas falaram do assédio, e, enfim, 

uma que pensou no receptivo não estar no aeroporto. Pode-se identificar que o 

medo de se comunicar em decorrência de não fluência no idioma, ficar doente e 

solidão foram os medos mais comuns nas respostas. Para a respondente Naísa: 

“falar inglês é uma mão na roda, até mesmo na Itália onde não é o idioma oficial”. Já 

a respondente Selma, que foi a Portugal, resolveu não realizar passeios à noite com 

medo de violência. E a respondente Flávia tinha como seu maior medo a imigração 

e relatou: “... já quanto à Espanha, fiquei muito preocupada com a imigração, famosa 

por destratar e deportar brasileiros. Fiz uma pasta enorme com documentos.” Em 

geral, de acordo com as entrevistas todas superaram seus medos. 

Não foram mencionados maiores problemas em decorrência de estarem viajando 

sozinhas. No decorrer das entrevistas as mulheres foram ressaltando momentos 

onde houve problemas ou simplesmente pequenas dificuldades. Diante desses 

impasses sugeriram dicas as quais elas apresentam para as futuras mulheres que 

se aventurarem em uma viagem sozinha.  

As dicas que foram mencionadas e que podem úteis para qualquer destino são: 

viajar por meio de excursão a países como o Marrocos, para garantir maior 

segurança; informar-se ao máximo sobre o destino em relação à cultura, hábitos 

entre outros facilitadores; planejar bem os roteiros; pesquisar sobre os pontos 

turísticos; ficar sempre atenta; para as mulheres que visitarem os países 

muçulmanos devem respeitar os costumes, principalmente na vestimenta e sempre 

ter um lenço na bolsa; além de levar malas pequenas que facilitem ser carregadas.  
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Em geral o planejamento foi fundamental para todas as mulheres; em alguns casos, 

como os das respondentes Marina e Conceição (foram para a Itália) e a Selma que 

foi para Portugal, planejaram suas viagens com um ano, três meses e seis meses de 

antecedência, respectivamente. Vale mencionar que não tiveram problemas e 

puderam comparar melhor os preços de passagens e estadia, diferentemente da 

respondente Graciele, que foi para Nova York e comprou as passagens e as 

reservas em hotéis com menos de dois meses de antecedência, ocasionando um 

valor mais alto e sem negociação para os serviços. Para ressaltar as dicas, vale 

mencionar que a respondente Andréa, que foi ao Marrocos, foi à única que se 

utilizou de uma agência e fez uso de excursão para realizar a viagem; as demais 

realizaram as viagens de forma independente e sozinhas. 

Dados referentes ao traslado do aeroporto para o hotel não foram mencionados por 

todas as respondentes, porém, houve casos inusitados, como o da respondente 

Daniela, que foi para o Egito, ela disse: “Meu maior medo era de não ter o receptivo 

me esperando no aeroporto, eu sabia que o hotel ficava do lado oposto ao aeroporto 

e estava com muito medo de fazer o trajeto de madrugada e sozinha”. Já a 

respondente Selma, que foi para Portugal, utilizou-se de táxi para chegar até hotel e 

mencionou: “Recomendo muita atenção! Alguns taxistas aproveitam para enganar 

os turistas no valor da corrida. Passei por Isso!”. 

No geral as mulheres se utilizaram do transporte público para realizarem seus 

passeios e se locomoverem pelas cidades, como é o caso da respondente Graciele, 

que comentou: “O metrô ajuda muito, mas NY é mais legal a pé.” Já a respondente 

Selma, que se queixou dos táxis, não tem a mesma visão do transporte público e 

comenta: “O transporte público é bastante organizado e tranquilo”. No caso de 

Orlando, Camila, quando questionada sobre o transporte público e sua 

funcionalidade comenta: “... se for só para compras sim, há um ônibus que cobra 

bem barato para levar aos outlets, já para os parques, há alguns hotéis que 

oferecem transporte.”, porém, ressalta que alugar um carro é barato e muito mais 

cômodo. 

As mulheres mencionaram algumas vantagens de se viajar sozinha como: aumentar 

a autoconfiança, ficar mais receptiva as pessoas, deixa a viajante mais esperta, 

fazer as coisas no seu tempo sem pressa, como diz a respondente Priscila diz: 

“Observo o local comigo mesma, vejo as alterações de maneira diferente, vejo os 
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detalhes, olho as pessoas e não tenho pressa.” E, por fim, o sentimento de liberdade 

comum em todas as respondentes. Mas também há alguns pontos negativos para 

quem viaja sozinha, como: gastos (sempre maiores do que quando se viaja 

acompanhado, onde se pode dividir os custos); insegurança por estar sempre 

sozinha, carregar malas sozinhas e um ponto negativo e engraçado, tirar fotos como 

relatou a respondente Graciele; “Ter que me virar em selfies ou ter que pedir às 

pessoas pra tirarem fotos suas. Teve seu lado positivo porque dei boas risadas 

quando pedia pra alguém tirar alguma foto (e pedi à muitas pessoas) e já era uma 

oportunidade de iniciar uma conversa”. Além do fator solidão que aparece nos 

primeiros dias de viagem, como relata Jéssica que passou por vários países da 

Europa: “Senti solidão Sim, várias vezes. Principalmente quando você vê as fotos de 

sua família/amigos fazendo as coisas sem você. Mas são coisas momentâneas, 

quando você fica no hotel sozinha por exemplo. Por isso, tem que curtir o máximo da 

viagem e não deixar a solidão bater”. 

O quadro 2 destaca alguns dos aspectos principais da pesquisa: medos, dicas, 

vantagens e desvantagens mencionadas pelas respondentes. 

Principais medos 

Solidão 
Adoecer 
Idioma/ comunicação 
Imigração 
Sair à noite 
Violência/ assalto 
Assédio 

Dicas 

Em alguns casos, viajar em excursão. 
Coletar muitas informações antes da viagem. 
Planejar os roteiros muito bem. 
Estar sempre alerta. 
Respeitar os costumes locais. 

Vantagens de viajar sozinha 

Aumento da autoconfiança. 
Sentimento de liberdade. 
Tornar-se mais receptiva às pessoas. 
Tornar-se mais “esperta”. 

Desvantagens de viajar 
sozinha 

Gastos mais elevados. 
Insegurança. 
Solidão nos primeiros dias. 
Carregar malas. 

Quadro 2: Principais medos, dicas, vantagens e desvantagens de viajar sozinha. 

Em relação à média diária de custos, os dados variaram muito de destino para 

destino, porém podem-se observar alguns casos: a respondente Selma, destino 

Portugal que teve gastos diários em torno de 50 Euros, a respondente Graciele que 

teve uma média de U$# 60,00 dólares, treze entrevistas não mencionaram a média 
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dos gastos diários. Todas as entrevistas são reais, e como dito anteriormente, feitas 

por e-mail pela própria autora do blog. 

5 Considerações finais 

Este trabalho trata-se de um estudo exploratório e objetivou compreender o 

segmento de mulheres que viajam sozinhas a lazer. Em relação ao contexto 

socioeconômico-cultural que propiciou seu surgimento, pode-se identificar que a 

mulher da atualidade vem se transformando ao decorrer do tempo, buscando ocupar 

um novo papel na sociedade e alterando seus comportamentos. Ela muitas vezes 

adia matrimônio e maternidade para cumprir outras realizações pessoais, como a 

inserção no mercado de trabalho e a realização de viagens a lazer 

desacompanhadas. Essa nova mulher estudou mais, aumentou sua renda 

consideravelmente e tornaram-se chefe de família (IBGE, 2010). 

Identificou-se que o mercado tem um olhar diferenciado para o segmento de 

mulheres que viajam sozinhas, o qual está investindo para aproveitar a oportunidade 

que surgiu, utilizando de estratégias diferenciadas para atingir o público-alvo do 

segmento. 

Quanto ao perfil do segmento o estudo identificou que o mesmo engloba pessoas  

na faixa etária dos 25 a 60 anos, com ocupações diversas, a maioria das mulheres 

pertencentes ao turismo Solo, são solteiras, não tem filhos e casam-se mais tarde, 

talvez esta seja uma visão generalista demais, mas com alguns fundamentos 

baseados em pesquisas realizadas. Por sua vez a análise das entrevistas cedidas 

ao blog Viagem para Mulheres permitiu perceber que as informações são bem 

similares aos estudos e pesquisas consultadas, o perfil das respondentes está entre 

os 25 a 58 anos, bem similar aos estudos (MORAES, 2011). Possuem profissões 

diferentes, em sua maioria solteiras ou descompromissadas e que tinham a intenção 

de viajar sozinha para ter um autoconhecimento e liberdade. 

Espera-se que este estudo tenha contribuído para iniciar uma maior compreensão 

acerca do segmento, que auxilie os gestores e planejadores a elaborar produtos 

mais adequados a este público e que, por fim, incentive a realização de novas 

pesquisas sobre o tema. 
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Para poder dar uma visão geral da pesquisa realizada através do site, pode-se dizer 

que a mesma não teve uma maior colaboração para o estudo, haja vista que oito 

das entrevistas não mencionaram os motivos que as impulsionaram a viajar, 

considerando um número alto em comparação ao total de entrevistadas. 
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