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Baixa largura de banda: foram usadas poucas atividades de baixa largura de 
banda, por exemplo, navegação na internet

Média largura de banda: foram usadas poucas atividades de média largura de 
banda, por exemplo, e-mail básico, redes sociais ou muitas atividades de baixa 
largura de banda

Grande largura de banda: foram usadas atividades de grande largura de banda, 
por exemplo, streaming de vídeo, download de filmes ou muitas atividades de 
baixa/média largura de banda

CONECTIVIDADE A BORDO:
MAIS LIBERDADE NOS CÉUS

A CONECTIVIDADE A BORDO (INFLIGht 
Connectivity - IFC) DETERMINA A ESCOLHA 
E A FIDELIDADE À COMPANHIA AÉREA

IFC permite aos passageiros comunicar facilmente
a bordo através de uma rede global de satélites

Dos passageiros latino-americanos que já usaram 
Wi-Fi a bordo de alta qualidade:

IFC DÁ AOS PASSAGEIROS LIBERDADE E 
MAIS ESCOLHA DO QUE IFE

54%
consideram-na mais 
importante do que o 
entretenimento a 
bordo (inflight 
entertainment – IFE)

       Colômbia  64%

       Brasil  52%   

A qualidade da conectividade a bordo influencia 
a fidelização dos clientes

44%
dos que usaram o serviço Wi-Fi 
na América Latina classificam IFC 
como um dos três principais 
fatores que influenciam a 
escolha da companhia aérea

50%
dos usuários de IFC latino-
americanos satisfeitos concordaram 
que a disponibilidade de serviço 
Wi-Fi melhorou significativamente 
sua viagem de lazer

Os passageiros podem ter seu próprio conteúdo em 
seus dispositivos favoritos

40%
dos usuários de IFC 
conectaram mais de 
um dispositivo em 
pelo menos um voo 
no ano passado 

Ficar conectado acima 
das nuvens

58%
das famílias 
disseram que Wi-Fi 
a bordo seria um 
"salva-vidas" ao 
viajar com crianças

54%
dos passageiros 
disseram que o acesso 
ao Wi-Fi reduz a 
ansiedade

1  Preço

2  IFC

3  Horários/
Marca da
companhia
aérea

A pesquisa anual da Inmarsat sobre Conectividade a Bordo é a maior 
enquete das opiniões de passageiros do mundo. Atualmente, no terceiro 
ano, tornou-se um barômetro do setor, compilada com a empresa de 
pesquisa de mercado GfK. Entrevistamos mais de 9.000 pessoas em 18 
países na Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e América do Norte e Latina. 

Temos acompanhado o aumento do uso de grande largura de banda entre os 
que já conectaram:

AMÉRICA LATINA

2016 global

2017 global

Legenda:

40%
dos pais que viajam com 
os filhos conectam mais 
de um dispositivo ao 
Wi-Fi a bordo

60%
dos passageiros globais 
acreditam que Wi-Fi a 
bordo é uma necessidade, 
não um luxo


