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CAPÍTULO 1: 
Além do assento: O que exatamente a companhia 
aérea está vendendo?
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Apresentação

Atualmente, o poder de influenciar seus viajantes e 
comercializar seus produtos por toda a jornada do 
cliente de forma bem-sucedida ainda é, para muitas 
companhias aéreas, limitado. Dados isolados, falta de 
perspectivas do cliente e estratégias de distribuição 
discrepantes deixaram as companhias aéreas cegas às 
informações e recursos necessários para se superarem 
como varejistas de primeira classe.

Em 2017, a receita da Amazon atingiu US$175 bilhões¹, 
enquanto a Alibaba divulgou o crescimento de 61 
porcento² ano após ano. As companhias aéreas, por 
sua vez, ainda têm dificuldades para garantir sua justa 
fatia do mercado de vendas. O que as empresas mais 
bem-sucedidas do varejo mundial – como a Amazon e a 
Alibaba – sabem que as companhias aéreas não?

Neste artigo, voltamos às origens das vendas de 
companhias aéreas e exploramos a próxima fronteira – 
novas ferramentas e padrões, tecnologias emergentes e 
abordagens inspiradas para colocar companhias aéreas 
e seus parceiros de distribuição na dianteira desta 
corrida varejista.

1. Fonte: https://www.statista.com/statistics/266282/annual-net-revenue-of-amazoncom/ 

2. Fonte: https://techcrunch.com/2018/05/04/alibaba-beats-forecasts-with-61-growth/

A COMPANHIA AÉREA COMO 
VAREJISTA  
Varejo para Companhias Aéreas  
Trata-se do processo de tarifamento e 

combinação de produtos aéreos e não 

aéreos, e sua venda em todos os canais. 

Isso garante que as ofertas certas sejam 

devidamente apresentadas aos  

viajantes no momento certo  

de seu processo de compras.

INTRODUÇÃO
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Dinâmica 1: Pensando além do assento 

A maioria concordaria que as companhias aéreas estão 
bem atrás de outras indústrias quando o assunto é 
varejo, mas poucos realmente sabem o porquê.

Historicamente, a venda de seus produtos gira em 
torno de um único assento (muitas vezes visto como 
uma mercadoria pelos viajantes). A comercialização 
deste único assento era simples e direta – desde que 
houvesse um assento disponível em uma rota e horário 
específicos, a companhia o disponibilizaria para venda.

O processo de disponibilizar tal assento para venda 
também era relativamente fácil. As companhias aéreas 
optaram por distribuir seus produtos (os assentos) em 
dois canais de venda primários: diretamente para o 
cliente em seus próprios websites/central de reservas 
e/ou indiretamente através de terceiros, como agentes 
de viagem, agências online e empresas gestoras 

de viagens (TMCs). Muitas vezes, esta distribuição 
terceirizada é controlada por meio de um sistema de 
distribuição global - o GDS.

Esta abordagem dupla não atendia completamente a 
necessidade de personalizar ofertas, e as companhias 
aéreas precisaram de algo mais sofisticado para 
a disponibilização de seus produtos para venda. 
Impulsionada pela crescente importância de serviços 
extras como fonte de lucro, a expansão do catálogo  
de produtos complicou ainda mais tudo isso.  
As companhias aéreas agora têm mais para vender  
e precisam exibir e distribuir este conteúdo em  
diversas combinações.

MODELO DE VAREJO TRADICIONAL DA COMPANHIA AÉREA
Hoje, as companhias aéreas fazem suas ofertas com base na programação de voos, disponibilidade e tarifas diretamente ao cliente e 
indiretamente através um agente

ALÉM DO ASSENTO
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O impacto das companhias aéreas de baixo custo 
forçou ainda mais as companhias tradicionais a 
ampliar a variedade de produtos e serviços oferecidos, 
desvinculando-os da venda do assento. Tal impacto é 
bem retratado no anuário “Ancillary Revenue Yearbook”, 
divulgado anualmente pela IdeaWorks. Em sua última 
edição, ele dizia que “a predominância dos serviços 
extras continua a crescer, com uma participação ainda 
maior no balanço financeiro das companhias aéreas e 
nos produtos oferecidos aos consumidores.” 

Dentre as companhias aéreas cuja receita com 
serviços extras compõem a maior porcentagem 
de sua receita geral, o ranking das 10 primeiras é 
previsivelmente dominado por companhias de  
baixo custo.

Nos últimos sete anos, receita com assentos por 
passageiro (CAGR) caiu em 2%, enquanto a receita 
com serviços extras por passageiro (CAGR) cresceu 
41%. No entanto, os serviços extras por si só não 
compensarão a queda de 2% nos rendimentos 
com assentos. Uma abordagem mais dinâmica e 
diferente sobre o varejo é necessária neste caso.

Dinâmica 2: Os desafios do modelo baixo-
custo vão muito além do preço

| 06ALÉM DO ASSENTO

Receita com
PAX/PR -2%

CAGR

Receita com 
Extras/PR

+41% CAGR

2009 2016

PAX
Revenue/PB
-2% CAGR

Ancillary
Revenue/PB
+41% CAGR

2009 2016

RECEITA COMBINADA DAS COMPANHIAS
A combinação da receita da companhia aérea está mudando devido ao maior número de companhias de baixo custo no 
mundo todo.
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Dinâmica 3: 
Personalização  
- O Santo Graal

Como resultado dos dois fatores mencionados acima, 
a personalização tem emergido como o Santo Graal 
para o êxito na comercialização dos produtos das 
companhias aéreas. Compreender os motivos pelos 
quais alguém está viajando e ser capaz de deduzir quais 
os tipos de produtos e experiências que importam para 
este viajante aumentam as chances de conversão.

Como consumidores, nós ficamos acostumados com 
uma experiência de compras altamente personalizada 
muito rápido. Para ganhar fôlego num mercado 
personalizado, precisamos olhar para outras indústrias 

e investigar como o impacto do varejo digital permitiu 
que pudessem prosperar apesar de um cenário 
econômico desafiador. A Sephora, por exemplo, uma 
varejista de cosméticos com base nos EUA, oferece 
uma experiência única em suas lojas e comercializa 
seus produtos de acordo com exatamente aquilo que 
sua clientela quer ver. Clientes que gastam mais de 
US$20 em uma loja recebem recomendações por e-mail 
com base em suas compras. Compare esta dinâmica 
com a de uma companhia aérea. Um passageiro 
poderia gastar US$20.000 anuais sem que a companhia 
aérea saiba algo mais além de suas preferências 
com alimentação ou atividades de interesse no 
destino. Assim como a clientela da Sephora não quer 
comprar produtos de beleza do modo como suas 
mães compravam, os viajantes mais antenados não 
querem comprar passagens aéreas utilizando métodos 
desatualizados, já utilizados por seus pais. 

Para se alinharem com o viajante de hoje, as 
companhias aéreas e as agências de viagem devem 

pensar e agir como verdadeiras varejistas. Elas 
precisam analisar o comportamento do consumidor e 
os dados do mercado para melhor direcionar ofertas 
futuras. É preciso compreender toda a jornada do 
cliente e determinar como podem atender ao maior 
número de suas necessidades possível.

Igualmente importante, elas precisam definir o que 
podem oferecer que nem mesmo os próprios clientes 
sabem que querem ou precisam. 

Nada disso pode ser conquistado apenas na base da 
intuição. As companhias aéreas precisam de sistemas 
inteligentes para criar ofertas também inteligentes.

Estamos operando em um 
mercado centralizado no 
viajante, e estamos competindo 
com a experiência da 

tecnologia de viagens de lazer todos os dias. 
Nossos viajantes são pessoas com pouco 
tempo, muitas vezes distraídos pelo propósito 
de sua viagem. Eles precisam que o conteúdo 
lhes seja apresentado de um modo fácil para 
consumo e sob medida para o momento 
certo de sua viagem. A exibição do conteúdo 
em nosso aplicativo móvel tem um papel 
importante na experiência geral do usuário. 

Fred Stratford 
— CEO, Reed & Mackay Travel LimitedA EVOLUÇÃO PARA OFERTAS PERSONALIZADAS

Embora as ofertas de hoje sejam anônimas, os dados do mercado do amanhã e o suporte a decisões criarão ofertas inteligentes de voos 
+ extras vinculados.

ALÉM DO ASSENTO
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A oportunidade: 
Mudando o 
status quo

No coração da apresentação de ofertas personalizadas 
para os clientes está uma plataforma que centraliza 
a criação, o controle e a exibição de tais ofertas nos 
canais de distribuição. Ao contrário de sistemas 
mais antigos que cuidam de assentos, tarifas e 
disponibilidade, as plataformas para o gerenciamento 
de ofertas utilizam dados do mercado, do cliente, e 
de ferramentas de suporte a decisões para otimizar 
respostas a pesquisas super rápidas e pessoais.

Para aqueles que desconhecem como o processo de 
gerenciamento de ofertas das companhias aéreas 
funciona hoje, eles podem se surpreender ao saber que 
uma oferta é normalmente constituída de três partes:

 

As tarifas são principalmente montadas sem nenhuma 

visibilidade sobre quem está fazendo a solicitação, o 
que significa que a capacidade de oferecer à pessoa 
certa a tarifa certa no momento certo é inexistente.

O comportamento de compras passado, as 
preferências do cliente e a possibilidade de vender 
produtos e serviços adicionais não estão disponíveis 
para a companhia aérea, e o assento mais uma 
vez passa a ser uma mercadoria. Não obstante, o 
único diferenciador real que um viajante vê é preço e 
programação do voo. Se compararmos esta a outras 
experiências de compras, começamos a ver uma 
distância crescente.

“Nós, a indústria do turismo e viagens, habituamos 
nossos clientes a comprar somente o preço e a 
programação do voo”, disse Caroline Strachan, sócia 
administradora da Festive Road, durante um webinar 
Tnooz recente. “Este tem sido o status quo acordado 
por anos; todos nós deveríamos estar olhando além do 
preço e programação.”

As companhias aéreas estão prontas para apresentar 
o mesmo conteúdo e diferenciação da marca através 
de seus websites em todos os canais e, para tornar isto 
realidade, também estão preparadas para adotar novas 
tecnologias. Como companhias aéreas e agências 
podem fazer esta transição para melhor diversificar 
e aumentar suas vendas upsell e ao mesmo tempo 
proporcionar ao viajante a experiência que ele  espera 
com suas compras?

Programação

1. 3.2.

Existe uma diferença clara 
entre o NDC e uma estratégia 
de distribuição mais ampla. 

O NDC é um padrão técnico. A estratégia de 
distribuição é um recurso técnico que pode 
ser capacitado pelo padrão NDC, mais um 
modelo comercial para agregar valor.

Caroline Strachan 
— Sócia-administradora, Festive Road

Disponibilidade Serviços  
Extras
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Um olhar adiante: 
O NDC e o futuro 
do varejo para 
companhias aéreas

O novo padrão técnico NDC (New Distribution 
Capability) da IATA é parte de uma iniciativa muito 
maior. Existem muitas interpretações erradas sobre o 
NDC, e por isso é importante entendermos exatamente 
o que ele é, e o que não é. 
 
Vamos começar revelando alguns mitos sobre ele:

•  O NDC não é um produto ou uma solução técnica.

•  Ele não é um canal de vendas com conexão direta –  
    o NDC pode funcionar através de uma plataforma 
    tecnológica de viagens ou diretamente com a  
    companhia aérea.

•  A estratégia NDC não é automaticamente ligada à  
    estratégia comercial de uma companhia aérea.

O NDC é um conjunto de protocolos de comunicação 
acordado – um padrão que torna a próxima 
geração do modelo varejista de companhias 
aéreas possível, e que oferece uma base sobre 
a qual novas tecnologias podem ser criadas. 

O NDC é um facilitador; no entanto, seu 
acrônimo levou a algo como uma associação 
política na indústria de viagens, sinônimo de 

mudanças (algumas vezes negativas).

A indústria da aviação aérea comercial é altamente 
dependente de padrões técnicos. Sem eles, não 
haveria nenhuma diretriz comum acordada sobre 
como pilotos e controladores de tráfego aéreo 
pousam aeronaves com segurança. O NDC impacta 
o modo como agências de viagem e viajantes 
se comunicam com as companhias aéreas. 

Se retornarmos às complexidades do varejo para 
companhias aéreas, um de seus principais desafios é 
a falta de informações que elas têm sobre a pessoa 
que está solicitando a viagem. O NDC permitiria 
que o processo estático de comercialização 
programação+tarifa+disponibilidade passasse para 
um processo baseado em perguntas e respostas.

Dependendo de quem está solicitando a tarifa e 
quantas informações esta pessoa está disposta 
a fornecer durante seu processo de compras, a 
companhia aérea pode responder com um resultado 
contextualmente apropriado. Ela também pode, 
dependendo das preferências do viajante, assim 
como de dados passados e em tempo quase real, 
oferecer uma variedade de outros produtos e serviços 
destinados a otimizar a viagem do cliente.

Por exemplo, uma companhia aérea seria capaz de ver 
que um cliente comprou acesso à conexão  
Wi-Fi e um assento com mais espaço para as pernas 
em seus últimos dois voos. Na próxima vez que 
o cliente procurar por voos, a mesma companhia 
aérea poderia juntar estes serviços extras como 
parte do preço total pelo assento, criando uma 
experiência personalizada onde o viajante sente que 
suas necessidades são realmente compreendidas.

“Antes, o NDC era visto como um exterminador de 
GDSs, mas agora é o contrário. Em qualquer indústria, 
e certamente na indústria do turismo, quanto mais 
fragmentado o conteúdo, mais difícil é para os 
clientes encontrar o que eles desejam. No mercado 
de viagens, agregar produtos passa a ser muito mais 
rentável. A função de um GDS sempre foi agregar 
conteúdo de uma variedade de fontes, aplicando 
sofisticação adicional de uma perspectiva varejista 
para poder assegurar que estamos levando a oferta 
certa para o cliente certo no momento certo”, disse 
Kathy Morgan, vice-presidente, Programa NDC, Sabre.

O NDC permite que a 
companhia aérea tenha uma 
conversa interativa com 

o consumidor – um diálogo ao vivo.Isso 
permite às companhias aéreas entender 
melhor as necessidades explícitas e 
implícitas do cliente.

 Xavier Lagardere  
— Diretor de Distribuição, Lufthansa Group 



INo futuro, nosso diferencial 
estará na sofisticação da 
agregação e integração de 

todo este novo e rico conteúdo.

 Kathy Morgan
— Vice-presidente, Programa NDC, Sabre 

Nossa visão vai muito além do 
NDC. Estamos especialmente 
posicionados para proporcionar 

soluções de vendas por toda a jornada do cliente, 
da criação da oferta até o pagamento e emissão.”

Rodrigo Celis 
— Vice-Presidente  

para Gerenciamento do Produto, Sabre 

Para saber mais sobre a estratégia 
“Muito Além do NDC” do Sabre, 
visite a última edição da revista 
Ascend, com uma sessão de 
perguntas e respostas com Kathy 
Morgan e Rodrigo Celis.
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NDC: A última palavra 
em varejo para 
companhias aéreas? 

Não exatamente. O NDC é uma parte importante do 
varejo na aviação comercial e levará a comunicação 
com o cliente para outro nível. No entanto, ele continua 
sendo um padrão muito novo no mundo da tecnologia 
para companhias aéreas. Ainda temos muito trabalho 
pela frente quanto às evidências, e precisamos 
utilizar casos para demonstrar como o NDC lidará 

com acordos de parceria, operações irregulares, 
mudanças na programação de voos, entre outros. Nos 
próximos anos, a questão não é “NDC OU distribuição 
tradicional”, mas sim ambos trabalhando JUNTOS – e 
é aí onde o mundo híbrido se encontra. O conteúdo 
fluirá por ambas as vias pelo menos no futuro próximo, 
aumentando a complexidade e a necessidade ainda 
maior por tecnologias que suportem ambos mundos. 
Não se trata apenas do suporte a ofertas tradicionais 
e NDC; também tem a ver com ir além do padrão NDC. 
“O NDC é um componente; no entanto, ele não define 
nossa visão”, disse Rodrigo Celis, vice-presidente para 
gerenciamento de produtos do Sabre. “O NDC é um 
padrão da indústria, não uma inovação real. Nossa 
visão é muito mais ampla – e acreditamos que as 
companhias aéreas também deveriam pensar mais alto. 

Com nosso histórico de gestão de receitas e utilizando 
o suporte à tomada de decisões, existe a oportunidade 
de tornar nossa plataforma para gerenciamento 
de ofertas muito mais inteligente, um verdadeiro 
diferencial. Estamos especialmente posicionados para 
proporcionar soluções de varejo por toda a jornada 
do cliente, da criação da oferta até o pagamento e 
emissão.”

Com a parte do varejo definida, o próximo artigo irá se 
aprofundar ainda mais no ecossistema de viagens e 
explorar a oportunidade na qual todos os envolvidos  
saem ganhando.
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Um ecossistema de viagens onde todos saem ganhando
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Introdução

Quando consideramos os diversos relacionamentos, as 
cadeias de valor complexas e as interdependências no 
ecossistema de viagens, fica evidente quem são seus 
principais protagonistas – as partes nele envolvidas. 

Uma parte central deste ecossistema é o sistema 
de distribuição global (GDS). Em nosso papel como 
agregador de dados e provedor de tecnologia em 
viagens, prestamos suporte a todos os envolvidos 
– de companhias aéreas e agências de viagens, a 
consumidores corporativos e outros intermediários – 
viabilizando vendas, distribuição e pagamento eficientes 
e consistentes. Se explorarmos o ecossistema mais a 
fundo, uma coisa é certa: nenhuma das partes envolvidas 
na cadeia de valor pode sobreviver por  
conta própria.  

Neste capítulo, daremos uma olhada mais de perto nos 
titulares deste jogo para compreendermos seus desafios 
e preocupações – e, por fim, como o novo padrão NDC 
(New Distribution Capability) da IATA pode ajudá-los a 
interagir mais eficazmente e aumentar o valor agregado 
para o viajante moderno.

INTRODUÇÃO | 12
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Há seis jogadores-chave no segmento aéreo do 
ecossistema de viagens que movimentam o mercado  
do ponto de vista do abastecimento e demanda: 

 1. A CIA. AÉREA: As companhias aéreas 
fornecem o produto e o comercializam para 
maximizar sua receita e diferenciar sua 

marca. Estes produtos podem ser distribuídos através 
de canais diretos ou indiretos.

2. O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
GLOBAL (GDS): O GDS reúne o conteúdo 
das companhias aéreas em um único lugar, 
aplicando algorítimos sofisticados para 

comparar as informações e apresentar ofertas aos 
viajantes. A tecnologia GDS proporciona uma vitrine 
indireta deste conteúdo para as agências de viagem, e 
oferece soluções para gerenciamento e emissão de suas 
reservas utilizando fluxos de tarefas integrados por todo o 
'ciclo de vida'  
da viagem.

 3. EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE 
VIAGENS (TMC): A TMC utiliza tecnologia 
GDS para analisar e proporcionar uma 
experiência de pesquisa comparativa para 

clientes viajando a trabalho. Os serviços que ela oferece 
às empresas vão além das transações de reservas de 
viagem, como relatórios, consultoria, dever de diligência, 
aplicativos móveis e online, e benchmarking – tudo isso 
alinhado a diretrizes (políticas) para reservas corporativas, 
para apresentar opções de viagem dentro de um conjunto 
de regras acordado e alcançar níveis consistentes 
de adesão ao programa de viagens, além de maior 
conveniência para o usuário.  

 4. A AGÊNCIA DE VIAGENS TRADICIONAL/
ONLINE (OTA): Agências dedicadas ao 
viajante em viagens de lazer, com uma loja 
física e/ou online, e que utilizam tecnologia 

GDS para coletar e oferecer opções e experiências de 
viagem ao usuário final. Elas proporcionam uma parada 
única para compras, com uma variedade de conteúdo para 
toda a jornada do cliente. No coração de sua estratégia 
está a necessidade de melhor compreender e antecipar as 
necessidades de seus viajantes. 
 

 5. O GESTOR DE VIAGENS 
CORPORATIVAS:  
 Os gestores de viagens corporativas oferecem 
aos viajantes acesso a opções de viagem 

alinhadas com as políticas da empresa, disponíveis no 
GDS através de uma ferramenta de reservas (canal direto) 
ou através de uma TMC (indireto). 

 6. O VIAJANTE INDIVIDUAL: Em um 
mundo com cada vez mais opções de escolha 
e mais distrações, os viajantes demandam 
ofertas e serviços personalizados em seus 

canais preferenciais – variando de lojas físicas a digitais, 
e canais de atendimento que vão desde o contato 
humano e assistência virtual, a recursos avançados com 
inteligência artificial, como chatbots. O grande motivador 
de mudanças na indústria do turismo é a expectativa do 
consumidor, definida por experiências de consumo que 
não estão relacionadas a viagens, como Uber, Amazon, 
Netflix e Starbucks.

Vamos examinar o papel de cada um destes jogadores 
e como o padrão NDC pode ajudar todas as partes 
envolvidas a colaborar melhor para que possam, 
coletivamente, proporcionar ao viajante uma experiência 
excepcional com suas viagens.

Os Jogadores
UM ECOSSISTEMA DE VIAGENS ONDE  

TODOS SAEM GANHANDO
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A Companhia Aérea

É importante que as companhias 
aéreas entendam que elas não 
vão se tornar uma companhia 
NDC da noite para o dia. Existe 

uma abordagem metódica para criar sistemas 
de gerenciamento de ofertas e pedidos, e 
existem passos para a evolução de tecnologias 
e produtos que são necessários.

Rodrigo Celis 
— Vice-presidente para a Gestão de Produtos, 

Sabre

QUAL O PAPEL DA COMPANHIA AÉREA NA CADEIA  
DE VALOR?  
A companhia aérea é o fornecedor do produto. Além 
da venda de um assento, muitas companhias aéreas 
conseguiram desvincular da tarifa uma gama inteira de 
produtos e serviços extras, como marcação de assento, 
refeições, embarque preferencial e acesso a serviços 
online que outrora eram considerados parte integral da 
compra da passagem. Quando as vendas são feitas 
através de seus próprios websites, as companhias 
aéreas têm total controle sobre todos os aspectos de 
como o produto é apresentado ao consumidor. No 
entanto, quando elas são feitas por meio de canais 
indiretos, mediante o pagamento de uma taxa de 
distribuição, as companhias querem maior controle 
sobre como seus produtos são exibidos para o viajante 
e como sua marca se diferencia das demais.

E AS COMPANHIAS AÉREAS REALMENTE QUEREM?  
A capacidade de se transformar em um verdadeiro 
varejista digital. Elas querem comercializar seus 
produtos e serviços em todos os canais de venda, 
de modo consistente; querem saber quem são seus 
clientes para que possam criar ofertas específicas 
que atendam às suas necessidades e preferências. 
Tradicionalmente, os padrões para distribuição das 
companhias aéreas foram projetados para permitir 
a venda de assentos em vez de suportar um modelo 
de varejo moderno. Para elas, a criação de soluções 
customizadas para este modelo em vários canais de 
vendas não é financeira, nem tecnicamente viável.

A abordagem "tamanho único" proporcionaria maior 
eficiência e, ao mesmo tempo, diminuiria de forma 
significativa o tempo para mais produtos chegarem  
ao mercado. 

COMO O NDC AJUDA?  
O padrão NDC permite às companhias aéreas evoluir 
sua estratégia de vendas, demonstrar seus produtos 
em rich media, diferenciar sua marca da concorrência 
e vender serviços extras mais rentáveis por toda a 
jornada do cliente. Esta abordagem recompensa as 
companhias aéreas pelo investimento e inovação nos 
canais indiretos, consistente com seus canais diretos, e 
agiliza a chegada de novos produtos ao mercado. 

No entanto, não existe nenhum atalho para alcançar 
o varejo personalizado. Uma abordagem gradual, 
começando pela adoção de uma solução e evoluindo 
para plataformas de gerenciamento de ofertas e 
pedidos, compatíveis com o padrão NDC, é o melhor 
caminho. 

UM ECOSSISTEMA DE VIAGENS ONDE  
TODOS SAEM GANHANDO
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O GDS

QUAL O PAPEL DO GDS NA CADEIA DE VALOR? 
Como parte central do ecossistema de viagens, o 
papel do GDS é multilateral. Em sua essência, o GDS 
é um mercado digital de viagens entre a companhia 
aérea (e outros fornecedores) e o agente, agregando 
e dando sentido à imensa quantidade de dados 
disponíveis. Além de reunir estes dados, o GDS 
indexa e analiza ofertas a uma velocidade relâmpago 
e estável, para produzir respostas normalizadas e 
integradas de modo que os consumidores entendam 
suas opções de compra. O papel do GDS vai além 
do varejo – ele também inclui serviços altamente 
automatizados para o controle de qualidade e 
emissão/pagamento. No Sabre, por trás de uma 
estratégia varejista sofisticada, existe uma estratégia 
analítica sofisticada. Nossa poderosa plataforma 
tem visibilidade sobre comportamentos de compras 
e reservas de extras, o que incuba nosso amplo e 
profundo portfólio de soluções. Com uma visão 
mais ampla do contexto da viagem do viajante, estas 
perspectivas estratégicas permitem às companhias 
aéreas apresentar ofertas mais sofisticadas.

 

O QUE O GDS QUER?  
O GDS quer se diferenciar através de um sistema 
sofisticado para reunir dados, integrando um novo e 
rico conteúdo ao processo de oferta. Ele quer pegar 
o que a companhia aérea está querendo vender, 
do modo como ela quer vender, e integrar tudo 
isso em um ambiente de pesquisa comparativa, 
ao mesmo tempo que mantém os atuais fluxos de 
tarefa da agência para gerenciamento e emissão de 
reservas. No Sabre, queremos resolver a crescente 
complexidade do conteúdo e agregar um valor 
consistente às companhias aéreas, agências, 
consumidores de viagem e viajantes. 

| 15UM ECOSSISTEMA DE VIAGENS ONDE  
TODOS SAEM GANHANDO
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A TMC 

QUAL O PAPEL DA TMC NA CADEIA DE VALOR?  
A TMC obtém as informações de fornecedores e GDSs 
e as compara para produzir ofertas contextualmente 
apropriadas para o viajante corporativo. Em um 
ambiente de viagens a trabalho, a TMC combina 
a comparação de tarifas com a política de viagem 
corporativa para garantir que as regras sejam aplicadas 
no ponto de venda – um ponto de controle crucial 
para o consumidor deste tipo de viagem. As TMCs 
oferecem uma miríade de serviços para dar suporte 
aos indicadores-chave de desempenho (KPIs) de seus 
clientes corporativos sobre custos, atendimento ao 
cliente e dever de diligência.

O QUE AS TMCS QUEREM?  
Elas querem continuar a oferecer a mais ampla opção 
de escolha, as tarifas mais competitivas e um excelente 
atendimento, além de manter a paridade do conteúdo 
e preços que seus clientes corporativos esperam. 
Apesar de não ser imediatamente visível aos seus 
clientes, as TMCs também querem garantir que fluxos 
de tarefas sejam otimizados e que a produtividade 
de seus agentes – seu recurso mais dispendioso 
– não seja afetada por mudanças nos modelos de 
distribuição. A consistência de processos em todas as 
companhias aéreas e em mid/back-office (por exemplo, 
reembolsos, alterações e faturamento) é essencial para 
a produtividade e, sem dúvidas, para sua rentabilidade.

 
 

COMO O NDC AJUDA?   
Juntamente com o papel de consultor e conselheiro, 
uma das principais proposições de valor da TMC é a 
pesquisa comparativa. Com a crescente relevância da 
experiência do viajante, as TMCs procuram se beneficiar 
dos novos modelos de varejo que possibilitam oferecer 
um conteúdo mais rico e personalizado, ao mesmo 
tempo que mantêm uma gestão eficiente de reservas 
e processos de emissão/pagamento coerentes e 
consistentes. Continua sendo responsabilidade da TMC 
assegurar a continuidade de seu papel como guardiães 
das políticas, e que a paridade de preços e conteúdo 
com os canais diretos da companhia aérea seja 
alcançada. Se o padrão NDC pode realmente suprir esta 
paridade, isso livraria a TMC de possíveis acusações 
de que tarifas mais baratas/mais opções podem ser 
encontradas nos websites das companhias aéreas e em 
agências de viagens online.

Se versões futuras do NDC podem trazer soluções para 
processos como sincronização de PNRs, mudanças 
na programação e voos interline, as TMCs terão uma 
ideia melhor de como o NDC pode ser implementado 
sem nenhum impacto aos clientes. Além disso, as 
TMCs precisam de tecnologias fortes, sofisticadas e 
escaláveis que tragam soluções completas para varejo, 
distribuição e pagamento para continuarem a prestar 
um excelente atendimento.

As companhias aéreas 
estão cada vez mais 
comercializando seus 

produtos diretamente para o viajante. 
Acreditamos em oferecer escolha sem 
compromisso à nossa base de clientes, e é 
por este motivo que queremos ter certeza 
que eles vejam as mesmas opções em 
nossa suíte de tecnologia integrada – do 
agente ao desktop ao dispositivo móvel – 
que eles vêem no website da companhia 
aérea. Queremos ser capazes de prestar 
os mesmos serviços líderes da indústria 
em cada reserva, do mesmo modo que 
somos capazes com o conteúdo do GDS. 
Futuramente, esperamos que o NDC nos dê 
esta capacidade.

Fred Stratford 
— CEO, Reed & Mackay

UM ECOSSISTEMA DE VIAGENS ONDE  
TODOS SAEM GANHANDO
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QUAL O PAPEL DA AGÊNCIA TRADICIONAL/OTA NA 
CADEIA DE VALOR?  
A agência tradicional/OTA consome dados de 
fornecedores e do GDS, e os compara para gerar 
ofertas relevantes e oportunas dentro de um contexto, 
principalmente para os viajantes em viagens de lazer. 
Considerando o enorme volume de opções disponíveis, 
estes viajantes confiam nas OTAs para exibir e 
comparar opções com base em fatores de preço ou 
decisão qualitativa, como conforto e conveniência. 
Ao contrário das viagens a trabalho, onde o indivíduo 
é obrigado a viajar, os viajantes de férias estão 
frequentemente em processo de decidir se gastam suas 
economias na experiência de explorar um novo destino, 
sua cultura e tradições locais. As agências tradicionais/
OTAs podem inspirar as pessoas a comprar uma 
viagem que elas talvez sequer tenham considerado. 

Estas agências também se encontram em uma posição 
única para compartilhar diferentes perspectivas das 
necessidades de toda a viagem, influenciando o modo 
como o viajante de férias viaja, onde se hospeda e o que 
faz no destino. 

O QUE UMA AGÊNCIA TRADICIONAL/OTA QUER?  
As agências de viagem tradicionais e as OTAs querem 
conquistar, converter e manter mais viajantes. Para 
alcançar este objetivo, elas querem acesso a todo o 
conteúdo disponível de companhias aéreas, GDSs ou 
outros intermediários em um único lugar, para facilitar 
a comparação de produtos e sua aquisição. Embora 
encontrar a menor tarifa seja um fator importante na 
decisão de compra, os viajantes também consideram 
fatores qualitativos, como a percepção da marca do 
provedor do serviço e a sua experiência em geral com 
a viagem. Muitas agências tradicionais/OTAs investem 
em canais de marketing, como TV e mídias sociais, para 
atraírem clientes e aumentar o valor de sua marca. 

COMO O NDC AJUDA? 
Agências de viagens online e tradicionais estão 
procurando se beneficiar de novos modelos de varejo 
que permitem oferecer um conteúdo mais rico e 
relevante, com pesquisa personalizada e a experiência 
de uma compra omni-channel direta. Se o padrão 
NDC pode facilitar um conteúdo aéreo mais avançado 
e normalizado, isso liberará o tempo e os recursos 
necessários para suprir e analizar uma miríade de 
opções de voo. Em vez disso, estas agências poderão 
concentrar seus esforços em outros serviços que 
agregam valor, como acomodação, cruzeiros e 
transporte terrestre, ou em experiências durante a 
viagem, como excursões e outras atividades. 

A Agência de Viagens  
Tradicional/Online (OTA)

UM ECOSSISTEMA DE VIAGENS ONDE  
TODOS SAEM GANHANDO
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QUAL O PAPEL DO GESTOR DE VIAGENS 
CORPORATIVAS NA CADEIA DE VALOR?  
Os gestores de viagens corporativas são os 
responsáveis por administrar o balanço entre controle 
de gastos, dever de diligência e experiência do usuário 
para suas empresas. Seus stakeholders incluem 
viajantes, organizadores de viagem e responsáveis 
pelo orçamento, e suas funções incluem assegurar 
que as políticas de viagem sejam comunicadas, 
monitorar a observação de tais políticas, e garantir 
que todos os jogadores na cadeia de fornecimento 
cumpram os compromissos e níveis de atendimento 
acordados. Os viajantes corporativos esperam que a 
experiência com a reserva de sua viagem inclua todas 
as opções, flexibilidade e add-ons de suas viagens 
de lazer, combinados com a garantia de que terão o 
suporte necessário se as coisas não saírem conforme 
o planejado.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DE UM 
GESTOR DE VIAGENS CORPORATIVAS?  
A maioria de suas preocupações se encaixa em uma 
destas três categorias: custo, atendimento ao cliente 
e dever de diligência. Decidir o que priorizar é um 
equilíbrio delicado e variará de empresa para empresa. 
Embora para a maioria delas o custo continue a ser 
uma prioridade fundamental, a experiência do usuário 
é cada vez mais importante, e muitas empresas 
de grande porte (particularmente em serviços 
profissionais) estão investindo pesadamente na 
experiência de seus funcionários. 

COMO O NDC AJUDA?  
Por muitos anos, o modo como os gestores de 
viagens corporativas negociavam com as companhias 
aéreas nunca foi contestado. Com base no volume ou 
participação no mercado, eles fecham compromissos 
com a companhia e, em troca, obtêm tarifas 
preferenciais que deveriam bater o mercado. Entretanto, 
estas tarifas são geralmente estáticas e nem sempre 
incluem serviços extras considerados importantes 
pelo viajante. A inclusão destes serviços pode ter um 
impacto material no custo geral; hoje em dia, porém, 
ele é altamente fragmentado do ponto de vista do 
gestor de viagens corporativas, e é aí que se encontra a 
oportunidade de novas soluções de companhias aéreas 
como varejistas. De acordo com Kathy Morgan, 

Vice-presidente para o Programa NDC da Sabre Travel 
Solutions, “pacotes negociados sob medida para 
empresas nos quais você obtém uma maior variedade 
de produtos” passará a ser lugar-comum. Ela alerta, no 
entanto, que “embora tais pacotes passem a ser muito 
importantes, você precisará se certificar de que suas 
políticas estejam preparadas pra eles.” 

QUAL O BENEFÍCIO PARA O VIAJANTE?  
Imagine no futuro, em vez de negociar classes 
específicas de tarifas com descontos específicos, os 
consumidores podem esperar receber um pacote de 
produtos e serviços adicionais. Com isso, a política 
pode ser sobreposta no ponto de venda.

VIAJANTE INDIVIDUAL
Os viajantes devem balancear requisitos 
pessoais (budget e flexibilidade) com a 
necessidade de acessar todo o conteúdo 
personalizado de fornecedores.

O Gestor de  
Viagens Corporativas

Acesso a Dispositivos & 
Fornecedor

Budget & Flexibilidade

UM ECOSSISTEMA DE VIAGENS ONDE  
TODOS SAEM GANHANDO
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A realidade é que as empresas 
terão que evoluir suas políticas 

de viagens corporativas. A ideia de que tudo 
é baseado na menor tarifa lógica não é mais 
relevante. Muitas vezes, esta tarifa não é 
aquela que você quer que o viajante reserve. 
Ao fim de sua viagem, ele terá gasto mais 
em serviços extras ou outras atividades. A 
evolução da tarifa mais econômina para a 
melhor tarifa é crucial e passa a ser a melhor 
definição de seu programa de viagens.

Kathy Morgan 
— Vice-presidente, Programa NDC, Sabre 

Travel Solutions

UM ECOSSISTEMA DE VIAGENS ONDE  
TODOS SAEM GANHANDO
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A CADEIA DE VALOR INTEIRA PODE SE BENEFICIAR DO NDC 
Companhias aéreas, GDSs, TMCs, OTAs, agências tradicionais e empresas, todos se beneficiam dos recursos otimizados para o 
mercado varejista que o padrão NDC proporciona.

Esta parece ser uma oportunidade onde todos os 
envolvidos saem ganhando: as companhias aéreas 
podem maximizar sua receita e diferenciar sua marca 
e ofertas de produtos; as agências tradicionais, OTAs 
e TMCs conseguem oferecer pesquisa comparativa, 
com ofertas mais relevantes contextualmente; os 
gestores de viagem corporativa têm maior visibilidade 
do custo real da viagem, uma vez que eliminam a 
compra de serviços extras, e; os viajantes recebem 
ofertas mais personalizadas de acordo com seu 
programa fidelidade, histórico de compras e contexto 
da viagem. No entanto, as companhias aéreas estão 
caminhando em ritmos  
diferentes. Isso significa que, num futuro próximo, os 
consumidores de viagem devem esperar que o nível de  
 

maturidade deste novo modelo varejista em sua cadeia 
de fornecedores pode variar. Todos os jogadores no 
ecossistema de viagens estão posicionados para se 
beneficiar de métodos avançados de varejo, incluindo 
o NDC. Nós estamos em um ponto crítico da evolução 
da companhia aérea como varejista, mas mesmo 
assim o NDC continua sendo um novo padrão. Embora 
muitas evidências ainda precisem ser testadas e 
entregues, acreditamos que ele é o padrão do futuro. 

No próximo capítulo, vamos explorar como o Sabre 
está investindo além do padrão NDC para criar um 
ecossistema completo para varejo, distribuição  
e pagamento.

Todos Saem Ganhando
| 20

Airlines
• Differentiate products
• Improve time to market
• Personalize offers
• Deliver consistent content

Aggregators
• Reestablish position
• Efficiency

TMCs/SBTs/OTAs/Agencies
• Customer focus
• Parity with airlines.com
• Reestablish position
• Efficiency

Corporation/Business/Leisure
• Control Parity
• POS visibility/control
• Personalization at
 traveler/buyer level

Fonte: Festive Road

Conteúdo UX

Aéreas Agregador 

TMC

Ferramenta de 
Self-Booking

Ota/Agências 
Tradicionais

Viajante Corporativo/
Agente Da Reserva

Empresas

Viajante Em Férias

Cias. Aéreas 
• Diferencie produtos  
• Melhore o tempo de entrega 
  ao mercado  
• Personalize ofertas  
• Ofereça conteúdo consistente 

Agregador De Conteúdo 
• Reestabeleça sua posição  
• Eficiência 

Corporation/Business/Leisure 
• Controle da Paridade de Preços 
• Visibilidade/Controle do Ponto  
  de Venda 
• Personalização ao nível do 
  viajante/consumidor 

TMCs/SBTs/OTAs/Agências 
• Foco no cliente  
• Paridade com websites da 
  companhias aéreas  
• Reestabeleça sua posição 
• Eficiência

Fonte: Festive Road

UM ECOSSISTEMA DE VIAGENS ONDE  
TODOS SAEM GANHANDO
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CAPÍTULO 3: 
Inovação Muito Além do NDC
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Introdução
INTRODUÇÃO

A Nova Capacidade de Distribuição da IATA (NDC) abre 
novas possibilidades para a companhia aérea como 
varejista e tem o potencial de oferecer mais valor aos 
protagonistas do ecossistema de viagens.  Isoladamente, 
contudo, o NDC é apenas um padrão e não leva à 
inovação.

No Sabre, nos diferenciamos por investir além do padrão 
NDC em um ecossistema de varejo completo e centrado 
no viajante.  Nossos investimentos são impulsionados 
por uma grande quantidade de informações relevantes, 
garantindo ofertas inteligentes e processos integrados.  
Consideramos toda a cadeia de valor para garantir 
oportunidades para todos os que a constituem, incluindo a 
companhia aérea, a agência e os viajantes. 

Neste capítulo, exploramos os principais diferenciais de 
nossa estratégia Muito Além do NDC, planejada para 
ajudá-lo a ir além dos perfis de clientes, da reserva de 
assento, da emissão, da conectividade e das interfaces.

Muito Além do NDC 
A abordagem diferenciada do Sabre para 
inovar além do padrão NDC com  
o que há de mais avançado em 
soluções de varejo, distribuição 
e emissão que agregam aos 
protagonistas do ecossistema 
de viagens.

Plataforma de serviços de dados 
para criar uma visualização em 360 
graus do cliente

Ecossistema Omni-Channel 
a fim de proporcionar 
experiências envolventes 
em todos os canais 

Gerenciamento inteligente de 
ofertas para criar e vender 
pacotes aéreos e serviços 
adicionais personalizados

Gerenciamento integrado das 
solicitações para garantir  
emissões consistentes

Pesquisa integrada do NDC, 
conteúdo tradicional e LCC
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INOVAÇÃO MUITO ALÉM DO NDC

Muito Além do CRM

HOJE
63 BILHÕES DE OPÇÕES DIARIAMENTE

NOVA IORQUE LONDRES

Fonte: Banco de dados detarifas aéreas do GDS Sabre

CINCO ANOS ATRÁS
5 BILHÕES DE OPÇÕES DIARIAMENTE

AUMENTO DE 
1,260%

NDC DATA DELIVERS MANY OPTIONS 
Entre Nova York e Londres, por exemplo, há mais de 63 bilhões de opções por dia – que incluem 
tarifas, marcas e serviços adicionais.  Há poucos anos atrás, este número atingiu 5 bilhões.   

A complexidade da indústria de viagens está em 
contínuo crescimento. Entre Nova York e Londres, por 
exemplo, há cerca de 63 bilhões de opções por dia, 
incluindo as tarifas, marcas e serviços adicionais.   
Há poucos anos atrás, este número atingiu 5 bilhões. 
Isto significa que a plataforma de serviços de dados 
deve ser capaz de processar volumes de dados 
exponenciais, sem comprometer a experiência  
do cliente. 

"À medida que pensamos sobre o NDC e na companhia 
aérea como varejista, a coisa mais importante é fazer 
isto em escala," disse Brett Burgess, vice-presidente de 
produtos do Sabre.  "Nosso tempo atual de pesquisa 
está abaixo de dois segundos para produzir todos os 
resultados e combiná-los na oferta mais favorável e 
interessante para os viajantes."

A produção destes resultados favoráveis começa com 
a visualização 360 graus dos clientes, muito além das 
informações encontradas em seus perfis de fidelidade. 
O Sabre potencializa os dados da pesquisa (ou do 

mercado de viagens), de modo que um dado crucial do 
sistema de distribuição global (GDS) pode ser utilizado 
para refinar futuras ofertas, disponibilizando detalhes 
sobre a demanda dos produtos e ofertas competitivas. 

Ao investir em uma plataforma de integração de dados 
em tempo real, unimos o mercado, a pesquisa e os 
dados operacionais das companhias aéreas e criamos 
oportunidades para planejar experiências sob medida 
para os clientes.
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Aliando as tecnologias ao 
acesso a inúmeros dados, 

temos uma vantagem única no mercado 
para garantir a execução correta e 
inteligente da oferta."

Pramod Jain
— Vice-presidente de produtos no Sabre
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Muito Além das Reservas de Assento

Com as soluções de dados estabelecidas, a companhia aérea pode investir em um 
sistema inteligente de gerenciamento de ofertas.  Em nosso papel como parceiro de 
tecnologia das companhias aéreas, este é um componente essencial para as vendas.

O suporte à tomada de decisões é fundamental para permitir que as companhias 
aéreas criem ofertas inteligentes. Em sua essência, a oferta de um produto da 
companhia aérea abrange a disponibilidade, o preço e a venda de serviços adicionais. 
Os "cérebros" devem definir e controlar estas ofertas por perfil.  A parte desafiadora 
é identificar quando o perfil muda – é a mesma pessoa, contudo a necessidade é 
diferente. Isso acontece quando a ciência da decisão entra em jogo, pois a tecnologia 
precisa entender o perfil do viajante atual. Para um viajante corporativo, a sua principal 
prioridade é chegar ao seu destino o mais rápido possível e manter-se dentro da 
política corporativa.  Ao viajar com a família, o objetivo final é diferente.  
O mesmo perfil considera agora uma tarifa mais econômica com serviços  
adicionais para seus filhos.

 

Com isso, o catálogo do produto cria um "menu” de ofertas que podem ser combinadas 
em um pacote.  Essas ofertas são criadas e distribuídas através de um mecanismo de 
pesquisa de última geração, projetado para dar suporte ao crescimento exponencial 
dos volumes de pesquisas e fornecer respostas muito rápidas, em tempo real. Isso 
também traz precisão às tarifas que serão distribuídas em todos os canais de venda.

A partir dali, a plataforma de venda executa ofertas dinâmicas e otimiza o preço, 
possibilitando a implementação de regras para mark-up/mark-down e oferece 
promoções de voo ao cliente. A prateleira de ofertas valida e controla para onde elas 
são enviadas, armazenando o  desempenho do canal e de todos os conteúdos da 
oferta, incluindo o preço. 

Ao unir estes componentes, estamos disponibilizando uma plataforma de 
gerenciamento de ofertas que entrega experiências de pesquisa jamais vistas  
pelo viajante.

INOVAÇÃO MUITO ALÉM DO NDC

INVENTÁRIO

A CIÊNCIA DA DECISÃO 
Cliente, preço e
Disponibilidade

PRATELEIRA DE OFERTAS 
Preserva a oferta do conteúdo, 

a validade e a integridade

GERENCIAMENTO DE PEDIDOS
Acompanha as ofertas

da criação à entrega

Serviços

Adicionais de 
Aéreo

CATÁLOGO DE
PRODUTOS

Serviços

Adicionais de 
Aéreo

PLATAFORMA 
DE VAREJO

Vinculação 
Dinâmica

Reajuste Manual 
de Preços 

Exibir & Classificar

MECANISMO 
AVANÇADO 

DE PESQUISA

PRINCIPAIS COMPONENTES DA OFERTA E DO GERENCIAMENTO DE SOLICITAÇÕES DO SABRE
As plataformas de oferta e gerenciamento de solicitações Sabre centralizam a criação da oferta e do canal de controle,  
garantindo assim uma entrega eficiente.
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Muito Além da Emissão

Uma oferta só é boa quando acompanhada por uma 
excelente experiência. Imagine comprar um produto 
recomendado na Amazon, esperando recebê-lo em 
dois dias e saber que o pacote foi extraviado durante 
a entrega pelo correio. E se você tiver adquirido um 
assento premium para sua lua de mel, mas não 
conseguiu fazer sua conexão após um atraso do voo 
devido as condições do clima?  Em ambos os casos, 
as ofertas foram feitas sob medida, mas a entrega  
foi deficiente. 

O sistema de gerenciamento de solicitações da 
companhia aérea é responsável por manter a 
integridade da oferta por toda a jornada da viagem  
do cliente, desde a solicitação até a entrega.   
O gerenciamento da solicitação começa com a 
criação de uma ordem, que corresponde ao conteúdo 

exato da oferta e cria um PNR associado para dar 
suporte aos fluxos de trabalho tradicionais existentes.   
Quaisquer mudanças precisam ser sincronizadas 
entre o vendedor, a companhia aérea e o sistema de 
gerenciamento das solicitações.  

Ao fornecer uma verdadeira e completa solução 
para vendas inteligentes, ajudamos a reduzir a 
complexidade da integração com vários fornecedores 
e garantimos o atendimento durante operações 
irregulares.
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Qualquer estratégia de vendas 
deve levar em conta o aspecto 

do varejo e integrá-lo à distribuição e 
emissão. Ter a integração das operações 
do sistema da companhia aérea é crucial.  
“Essa é a única maneira de você saber que a 
promessa da oferta é entregue ao viajante”

Kathy Morgan 
— Vice-presidente do Sabre para Soluções  

de NDC da Travel Solutions
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Muito Além da  
Conectividade

Nem todas as companhias aéreas irão aderir o futuro das ofertas e 
solicitações via NDC.  Mesmo que as companhias aéreas movam 
para as ofertas via NDC, elas continuarão a utilizar o processo 
tradicional em algumas partes de sua operação, tais como a 
construção tarifária interline.  Em alguns cenários, poderemos ter 
uma companhia aérea com ofertas via NDC para um itinerário, e 
também via distribuição tradicional para o mesmo itinerário. Para 
o Sabre, ir muito além do NDC significa que nossos clientes devem 
prosperar neste mundo híbrido. 

O rico conteúdo NDC somente agrega valor ao ecossistema, se 
todos os dados de pesquisa (NDC, APIs das companhias aéreas 
tradicionais e de baixo custo) estiverem devidamente agregados, 
anexados, analisados e entregues. Isto significa que o papel do 
GDS nunca foi tão importante para o ecossistema de viagens.

O Sabre entregará estes resultados de forma a integrá-los 
perfeitamente com a plataforma existente. Agências Sabre e 
clientes corporativos com processos administrativos/contábeis 
que não podem ser interrompidos,  precisam reservar e gerenciar o 
conteúdo da mesma forma que  
fazem hoje.  

A importância do Sabre no suporte à distribuição tradicional do 
conteúdo e na manutenção dos fluxos de trabalho, juntamente 
com a capacidade escalável de prover suporte a grandes clientes, 
são os principais diferenciais da estratégia Muito Além do NDC.

INOVAÇÃO MUITO ALÉM DO NDC
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Muito Além  
das Interfaces

Ao reinventar as interfaces da companhia aérea, 
do agente, das corporações e do viajante, estamos 
capacitando as companhias aéreas a diferenciarem 
sua marca além de sua presença on-line e a exibir 
instantaneamente um excelente conteúdo, em 
todos os canais de forma consistente.  Isso inclui 
ferramentas de reservas corporativas e de agentes, o 
website da companhia aérea, as interfaces do agente 
da companhia aérea ou APIs de pesquisa e reservas 
disponibilizadas a desenvolvedores terceirizados. 

Isto é crucial, pois as companhias aéreas desejam 
aumentar os ganhos com serviços adicionais no 
canal indireto. Hoje, apenas uma a cada 200 reservas 
do canal indireto tem um serviço adicional anexado.  
Uma em cada sete reservas do canal direto inclui 
um serviço adicional. Através do novo Sabre Red 
Workspace, as companhias aéreas podem começar a 
vender ainda mais assentos, bagagem, seguro viagem 
e acesso às salas VIPs, comparado ao que vendem 
atualmente. 

Para as agências, a pesquisa comparativa é essencial 
em seu modelo de negócios. Os agregadores NDC 
de sucesso serão aqueles que apresentarão diversas 
ofertas, que poderão variar não apenas de acordo com 
a companhia aérea e preço, mas também conforme o 
conteúdo. É essencial que haja uma ferramenta capaz 
de permitir que agências e viajantes selecionem a 
melhor oferta, mantendo os fluxos de trabalho atuais.  

INOVAÇÃO MUITO ALÉM DO NDC

A CRIAÇÃO DE UMA EXPERIÊNCIA OMNICHANNEL
Com o uso inteligente da estrutura de uma interface comum do 
usuário, o Sabre capacita as companhias aéreas a diferenciarem sua 
marca e a disponibilizarem ofertas consistentes em todos os canais.

Para as companhias aéreas, um novo design da 
interface do agente da companhia aérea é fundamental 
para oferecer uma experiência personalizada e um 
atendimento aos clientes perfeitamente integrados.   
As visualizações comuns dos passageiros simplificam  
o processo linear de check-in e orientam os agentes a 
lidar com as exceções de maneira eficiente.  Seguindo  
o modelo de um carrinho de compras, os agentes 
também podem vender e emitir serviços adicionais  
em uma única página. 

A maior aceitação dos serviços adicionais reforça por 
que nossa estratégia Muito Além do NDC é benéfica 
para todos.  As companhias aéreas aumentam suas 
receitas por meio dos canais diretos e indiretos 
através de uma automação mais inteligente, as 
agências podem facilmente direcionar os produtos que 
influenciam a escolha, e os passageiros conseguem 
o que desejam – a experiência de viagem certa pelo 
preço certo. 

DIRECT:
DIGITAL EXPERIENCE

INDIRECT:
SABRE RED WORKSPACE

Oportunidades de Crescimento:   

Hoje, apenas 1 a 
cada 200 reservas 
feitas no canal indireto tem  
um serviço adicional  
anexado. 1 a cada 7  
reservas no canal direto  
inclui um serviço adicional.
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Tecnologia como  
Facilitador 

Antes de implementar soluções no padrão NDC, a 
tecnologia de base deve estar  pronta.  As companhias 
aéreas e agências precisam de uma tecnologia 
moderna que lhes possibilite implementar soluções 
utilizando inteligência artificial, mobilidade, realidade 
aumentada e virtual, assim como o comércio 
conversacional. 

Nosso investimento em tecnologia oferecerá soluções 
no padrão NDC ainda mais eficientes com:

• Uma arquitetura comum e aberta, que facilita a  
  integração e permite que os recursos da plataforma  
  sejam compartilhados entre todos os produtos.

• Microsserviços que permitem que nossos clientes  
  configurem cada produto para que funcione de forma  
  apropriada para seus negócios. Os Kits Microservices  
  Software Developer (SDKs) apresentam recursos  
  plug-and-play que aceleram ade inovação e  
  aumentam a eficiência por meio da reutilização do  
  código e de práticas modernas de software.

• Uma plataforma distribuída globalmente  com uma  
  rede pública e privada de dados armazenados na  
  nuvem, que proporciona segurança reforçada, melhor  
  tempo de resposta e desempenho homogêneo.

Por meio desses investimentos, estamos concluindo 
a evolução de nossa tecnologia para trazer a mais 
moderna plataforma de viagem – um componente 
fundamental para tornar realidade a estratégia “Muito 
Além do NDC”.
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Para ouvir o 
que a equipe 
de liderança
do NDC tem a dizer sobre como o  
Sabre está investindo além  
do padrão NDC, assista as  
entrevistas com os executivos  
do Sabre. Clique aqui.

Inovação em Vendas  
e Distribuição

"Não estamos começando do zero", disse Rodrigo 
Celis, vice-presidente de produtos do Sabre." 

"O merchandising digital, o gerenciamento de dados 
e receita do cliente foram investimentos cruciais no 
Sabre.  "O merchandising digital, o gerenciamento 
dos dados do cliente e da receita foram  
investimentos cruciais no Sabre.  Estamos muito 
confiantes quanto à validação de nossa estratégia 
junto aos nossos clientes, aos investimentos 
realizados e sobre o que virá nos próximos anos.”

“Muito Além do NDC” torna realidade a próxima 
geração em varejo, distribuição e emissão.   
Impulsionados pela nossa profunda experiência no 
gerenciamento de dados e pela amplitude do alcance 

de nosso canal, estamos posicionados de forma 
única para reinventar o processo de vendas em todo 
o ecossistema de viagens.  Em última análise, as 
companhias aéreas e as agências impulsionarão 
seus negócios e transformarão a experiência de 
viagem dos clientes. 

Esta evolução é uma grande tarefa.  No próximo 
capítulo, olharemos mais atentamente para as 
melhores práticas e os primeiros passos para que 
você comece a criar um ecossistema de vendas 
completo.

INOVAÇÃO MUITO ALÉM DO NDC

(*) Conteúdo disponível em inglês

https://www.sabre.com/page/ndc-power-of-sabre/
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CAPÍTULO 4: 
Quatro Passos Iniciais
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Introdução

Este é o momento da indústria de viagens transformar-
se em uma varejista inteligente. As companhias aéreas e 
as agências estão concentradas em novos recursos para 
viabilizar tal transformação. A tecnologia está aqui.    
E agora?

Começar pode ser complexo, mas passar por essa 
mudança não precisa ser. Caroline Strachan, diretora 
administrativa da Festive Road, destaca três fatores 
necessários para promover mudanças em uma organização 
– a vontade, a habilidade e a conta.   
A vontade está relacionada ao desejo e o alinhamento em 
torno da sua estratégia, a habilidade significa ter as pessoas 
certas dentro da sua empresa e a conta significa ter um 
fundo para que isso funcione.

No Sabre, nossa estratégia de varejo para as companhias 
aéreas o levará muito além do NDC e o guiará nesta 
transformação crucial. Criamos quatro passos para  
ajudá-lo a começar: 
1. Traga os parceiros certos para sua iniciativa 
2. Alinhe sua estratégia e objetivos 
3. Transcenda os limites de sua empresa 
4. Faça uma parceria com os fornecedores de  
    tecnologias certos

Alguns participantes não adotarão o NDC, enquanto  
outros assumirão a liderança. Em ambos os casos, o  
Sabre sempre pode dar suporte a todo seu conteúdo.   
Nós estamos prontos. E você está?

Passo 1:  Traga os parceiros certos para  
sua iniciativa

Passo 2: Alinhe sua estratégia e objetivos

Passo 3: Transcenda os limites de sua empresa

Passo 4:  Faça uma parceria com os fornecedores  
de tecnologias certos

QUATRO PASSOS INICIAIS
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Passo 1:  Traga os Parceiros Certos para sua Iniciativa

Envolver as pessoas certas é um importante ponto de 
partida.  As vendas de varejo de uma companhia aérea 
ou de uma agência não são de responsabilidade de uma 
única equipe. Para criar equipes internas multifuncionais, 
você precisará reunir pessoas e departamentos que 
anteriormente tinham metas totalmente diferentes.  
Metas totalmente diferentes. Este é o momento de alinhar 
os objetivos. 

É importante conversar com membros de 
departamentos que normalmente não auxiliariam na 
definição da estratégia de varejo para entender as 
implicações de quaisquer decisões.  Em abril de 2018, 
a Singapore Airlines passou por uma reestruturação 

comercial para alinhar suas equipes de vendas e 
marketing a fim de alcançar uma visão compartilhada 
para oferecer o produto certo, para o cliente certo, 
no momento e canal certos.  Uma equipe de tarifas 
define os preços ideais para as ofertas, uma equipe 
de merchadising cria as ofertas e uma equipe de 
distribuição de canal distribui as ofertas coletivamente 
entre todos os canais de vendas. Charlene Wee, Gerente 
de Distribuição, comentou: "Ao unir nossas equipes 
comerciais, lideradas pelo mesmo pelo Vice-presidente 
Sênior, todos têm uma visão compartilhada, uma meta 
comum e claro controle sobre a área na qual é preciso 
intervir para atender a viagem do cliente."

As companhias aéreas já estão fazendo progressos 
reunindo  as equipes de e-commerce, merchandising e 
distribuição. Mike Reyes, diretor sênior de gerenciamento 
de ofertas do Sabre, destaca que o próximo passo crítico 
é trazer o gerenciamento da receita para o jogo. "Trazer 
para a conversa as equipes que dão suporte a tomada 
de decisão garante que as estratégias de vendas de 
varejo considerem primeiramente como as ofertas são 
criadas," disse. "Como resultado, o vice-presidente de 
gerenciamento de receitas, que tradicionalmente se 
concentra na tarifa de um voo, começa a pensar sobre os 
impactos para as agências parceiras e para os contratos 
de distribuição."

“Quando reunimos 
as nossas equipes 

comerciais, sob a liderança do 
mesmo Vice-presidente Sênior, todos 
compartilharam uma  visão e uma 
meta comum, além de claro controle 
sobre as áreas que precisam de 
intervenção para atender a viagem  
do cliente.

Charlene Wee 
— Gerente de Distribuição da 

Singapore Airlines

QUATRO PASSOS INICIAIS
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Passo 1:  Continuação

MERCHANDISING
Aumenta a receita com

serviços adicionais

E-COMMERCE
Direciona a taxa de 

conversão online

VENDAS
Garante que as ofertas atendam as 

necessidades dos clientes

DISTRIBUIÇÃO
Gerencia os custos nos canais 

diretos/indiretos

EQUIPES INTERNAS DE TI
Garantem o fluxo completo dos processos

COMPANHIA AÉREA AGÊNCIA

GERENCIAMENTO DE RECEITAS
Gerencia receita e ocupação

EQUIPES DE MID/BACK-OFFICE 
Implementam a conectividade das ferramentas

EQUIPES INTERNAS DE TI 
Garantem a consistência no fluxo de tarefas

RELACIONAMENTO COM CIAS. AÉREAS  
Alinha metas/objetivos

EQUIPES DE VENDAS CORPORATIVAS  
Garante o engajamento/prontidão com as empresas

GERENCIAMENTO DE RECEITAS  
Maximiza os benefícios dos contratos 
com companhias aéreas

DISTRIBUIÇÃO  
Viabiliza o acesso econômico e eficiente 
ao conteúdo

ALINHA 
OBJETIVOS 
COMUNS 

O VAREJO DE SUCESSO TRAZ  
MAIS EQUIPES PARA O JOGO

QUATRO PASSOS INICIAIS
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Com os parceiros certos, as companhias aéreas e as agências 
precisam definir três estratégias para dar  
suporte às suas iniciativas:

• Uma estratégia que gira em torno do viajante

• Uma estratégia de varejo que concentra-se em soluções  
  de inteligência

• Uma estratégia de varejo que concentra-se em soluções  
  de inteligência

 Estratégia do  
 Cliente em 
 Primeiro Lugar 
 
O foco de qualquer estratégia de vendas deve ser o cliente. 
Os grandes impulsionadores das mudanças na indústria 
de viagens são as expectativas definidas por experiências 
não relacionadas a viagem. É muito comum fazermos com 
que o cliente faça a reserva da forma que nós precisamos, 
mas para tornar-se um varejista inteligente, precisamos 
entender como ele deseja fazer esta reserva e, em seguida, 
personalizar essa experiência. O foco no cliente vai além 
do varejo, passando pela distribuição e emissão. Portanto, 
mapear toda a viagem do cliente é vital. Em períodos de 
más condições climáticas, as companhias aéreas precisam 
disponibilizar de forma integrada todos os produtos 

adicionais e serviços oferecidos.  E as agências necessitam 
manter seus deveres de diligência.

Nós conversamos com o diretor de produtos de uma 
agência parceira global de lazer que enxerga o foco no 
cliente como uma oportunidade que a indústria como um 
todo precisa solucionar.  Enquanto isso as companhias 
aéreas variam em sua abordagem e finalizam metas, o 
aspecto mais importante que todos têm em comum é o 
cliente.  Sem uma excelente experiência de atendimento ao 
cliente, nenhum de nós pode ganhar.

  Ao desenvolver sua estratégia junto ao cliente,  determine:

 •  Que tipo de experiência você deseja oferecer a 
seus clientes?

 •  Como você faz com que a compra e aquisição de 
viagens sejam tão divertidas quanto a experiência 
da viagem?

 •  Como você pode motivar a conversão do cliente e 
a fidelidade?

 
Até certo ponto, as companhias aéreas já alcançaram o 
mapeamento da viagem do cliente em seus canais diretos, 
mas precisam se associar com as agências para compreender 
como isso ocorre nos canais indiretos. É neste ponto que a 
nossa abordagem “Muito Além do NDC” leva a sua estratégia de 
varejo para o próximo nível.

Passo 2: Alinhe sua Estratégia  
e seus Objetivos

QUATRO PASSOS INICIAIS
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 Estratégia de  
 Inteligência 
 de Varejo
 
Para garantir que suas estratégias de distribuição e varejo estejam alinhadas com 
o “Muito Além do NDC”, companhias aéreas e agências provavelmente precisarão 
mudar sua abordagem e cultura. 

As companhias aéreas que têm o objetivo de tornarem-se varejistas inteligentes devem: 
 
• Analisar constantemente o desempenho para otimizar os mercados

• Avaliar os produtos/serviços existentes para entender o desempenho

•  Beneficiar-se das informações obtidas através da receita para venda  
de serviços adicionais

•Alinhar a oferta/gerenciamento de solicitações com os sistemas end-office 

Já as agências podem apresentar o mesmo conteúdo que as companhias aéreas 
em seus websites. Isto traduz-se em uma experiência melhor para o cliente, maior 
conhecimento do produto e mais opções para o cliente.   Contudo, as agências devem 
entender as estratégias de varejo das companhias aéreas parceiras. É importante 
também considerar o risco de não agir. "Se as companhias aéreas não agirem, elas 
correrão o risco de serem passadas para trás por companhias mais eficientes, disse 
Willy Goderis, Consultor Principal do Sabre. "Em última análise, elas serão forçadas a 
voltar a vender uma comodidade e competir em preços ao invés de toda a experiência 
de viagem."

Passo 2: Continuação
QUATRO PASSOS INICIAIS | 36
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 Estratégia de 
 Tecnologia  
 Integrada 

Enquanto o conteúdo do NDC promete maior 
personalização, é preciso que a tecnologia agregue 
e normalize o conteúdo para disponibilizá-lo entre as 
diversas interfaces do ponto de venda. Enquanto um 
pequeno grupo de companhias aéreas está liderando a 
mudança para o padrão NDC atualmente, até mesmo elas 
devem preparar-se para uma estratégia de duplo conteúdo 
tangível para o futuro. Em um cenário híbrido no qual o 
conteúdo da companhia aérea passa pelo GDS através 
de várias fontes, a junção do conteúdo agregado e de 
fluxos de tarefas integrados para agências e empresas são 
essenciais. 

No curto prazo, o sucesso está no apoio ao conteúdo 
híbrido. As bases para o sucesso em longo prazo está em 
soluções completas que ofereçam suporte às capacidades 
de varejo e distribuição e que permitam fluxos de tarefas 
consistentes além da reserva.  Isso tudo é complexo, mas 
um bom parceiro com tecnologia avançada, como o Sabre, 
vai ajudá-lo a lidar com essa nova realidade. 

"Você precisa construir um boa base para dar suporte 
ao conteúdo tradicional e ao conteúdo no padrão NDC 
e assim, provar sua estratégia futuramente - pense a 

longo prazo, em como sua estratégia em tecnologia 
seria compatível com ambos os tipos de conteúdo," 
declarou Lisa Woods, Arquiteta de Soluções do Sabre. 

Outro aspecto crucial da estratégia de tecnologia de 
qualquer companhia aérea é garantir a integração de seu 
sistema de operações.  Não basta concentrar-se somente 
nas vendas de varejo.   As companhias devem pensar 
sobre como seus sistemas darão suporte a toda viagem do 
cliente e cumprirão a promessa da oferta, não importando 
se o conteúdo é tradicional ou no padrão NDC.

Joel Bailey, vice-presidente de soluções globais da Travel 
and Transport, Inc., resume a importância de ter uma 
forte estratégia de tecnologia. "A viagem em si é um 
ambiente com tecnologia integrada. A tecnologia está no 
centro da forma como estamos distribuindo as viagens 
para clientes, sendo essencial para a sua eficiência. 
Espero que os provedores de tecnologia tenham uma 
visão que mantenha a eficiência com a qual trabalhamos 
tão arduamente como indústria, aproveitem o que 
conquistamos e melhorem a realidade do futuro.”

Ao alinhar-se de acordo com essas estratégias, as 
companhias aéreas e as agências podem assegurar-se de 
ter um ambiente tecnológico integrado para dar suporte a 
ofertas personalizadas e rico conteúdo.

Passo 2: Continuação

A viagem em si é um 
ambiente com tecnologia 

integrada. A tecnologia está no centro 
da forma como estamos distribuindo as 
viagens para clientes, sendo essencial 
para a sua eficiência.

Joel Bailey 
— vice-presidente de Soluções Globais da

Travel and Transport, Inc.
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Passo 3:  Transcenda os Limites de Sua Empresa

MATURIDADE E ADOÇÃO DO NDC
As companhias aéreas e agências variam quanto a sua maturidade e tolerância ao risco do conteúdo NDC

"Se todas as pessoas estão avançando juntas, então o 

sucesso se encarrega de si mesmo,” disse Henry Ford. 

Enquanto os principais participantes do ecossistema de 

viagens continuam a  mover-se em um ritmo diferente,  

a colaboração e a franca comunicação entre a companhia 

aérea e as agências é crucial. É importante ponderar não 

apenas o nível de maturidade e tolerância ao risco com 

relação ao padrão NDC em sua própria organização, 

mas também alinhá-lo com seus parceiros. Algumas 

companhias aéreas e agências já estão investindo, 

enquanto outras esperam ver o sucesso comprovado 

antes de fazer investimentos consideráveis no padrão 

NDC. De acordo com a McKinsey, aproximadamente 70% 

dos programas de mudança fracassam, em grande parte, 

devido a resistência organizacional.  As companhias 

aéreas não poderão escalar suas estratégias de varejo 

indiretas sem alinhamento com as agências e elas 

dependem do suporte das companhias aéreas para provar 

seu valor. 

As agências precisam definir o que seria benéfico para 

seus negócios e apresentá-lo à companhia aérea. Elas 

devem trabalhar com a companhia aérea para entender 

como o conteúdo NDC as ajudará a alcançarem seus 

objetivos e como o seu sucesso será reconhecido.  A 

maioria das companhias aéreas trabalharão de maneira 

mais eficaz com a ajuda das agências parceiras, ao 

compreender que o conteúdo NDC não representa a 

interrupção de um processo, mas sim uma oportunidade 

de gerar receita. 
 
Finalmente, companhias aéreas e agências 
necessitam inovar juntas, isto requer mudanças no 
comportamento, para aproveitar o rico conteúdo que o 
NDC oferece e disponibilizar os melhores produtos  
e serviços aos passageiros.

TOLERÂNCIA 
AO RISCO

MATURIDADE DO NDC

OS QUE ESPERARAM 
PARA VER 
Contam com conteúdo 
tradicional em um 
futuro próximo

OS PRIMEIROS A SEGUIR 
A TENDÊNCIA 
Aplicam o aprendizado 
dos pioneiros

OS PRIMEIROS A 
ADERIR AO NDC
Investindo agora nas 
capacidades NDC

As companhias aéreas 
participarão de uma nova 

forma de compreender totalmente a 
estratégia de negócios da agências, 
seus fluxos de tarefas e seus  
desafios diários.

Lisa Le 
— Líder de Práticas 

Consultora do NDC, Sabre
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Passo 4: Faça uma Parceria com os  
Fornecedores de Tecnologias Certos

Omni-Channel significa que 
todos os seus canais 

de interação com o cliente funcionam em 
conjunto — a simples existência deles não é 
suficiente. Pesquisas do Sabre indicam que 
98% das pessoas mudam de dispositivos,  
assim a experiência de pesquisa não pode 
ser diferente em cada dispositivo. Os clientes 
desejam retomar de onde pararam.

Lindsay Parker 
— Vice-Presidente de Marketing  

Global Marketing 
Sabre

Criar recursos de varejo podem ser um investimento caro e 
de longo prazo. É essencial identificar as oportunidades que 
impulsionarão o crescimento das receitas, aumentarão a sua 
vantagem competitiva e formarão uma marca mais forte. 
O Sabre está preparado, como um parceiro de tecnologia, 
para tornar realidade a sua estratégia de varejo. No entanto, 
esta evolução para o varejo não será alcançada de uma hora 
para outra. A prática recomendada para as companhias 
aéreas é uma abordagem gradual, que finalmente resultará 
em plataformas de ofertas e solicitações compatíveis com 
o padrão NDC. Há seis fases cruciais para tornar possível o 
varejo inteligente e personalizado: 
 
 1. REFORÇANDO O ESSENCIAL: Comece  
 com um investimento nas capacidades  
 principais tais como controles de inventário,  
uma plataforma de serviços adicionais e uma plataforma 
integrada de pagamento.

 2. O MERCADO E OS DADOS DO CLIENTE:   
 Ofertas personalizadas começam com uma  
 visão 360 graus de clientes, muito além 
de informações explícitas de seu perfil de fidelidade. 
Os dados do mercado digital de viagens, por exemplo, 
é uma fonte importante a partir do GDS que pode ser 
empregada para obter uma visão mais clara da demanda 
de passageiros em tempo real.

 3. OTIMIZAÇÃO DA RECEITA: Um suporte  
 a decisões é essencial para criar ofertas  
 inteligentes. A otimização do cálculo de 
tarifas determina seus pontos estratégicos apropriados, 
considerando a demanda do passageiro, a disposição para 
o pagamento e posições competitivas.

 4. ECOSSISTEMA DIGITAL OMNI-CHANNEL:   
 Ao criar seu ecossistema de varejo, você deve  
 considerar as implicações para os canais diretos  
e indiretos. Com o uso de microsserviços, você pode direcionar 
conteúdo consistente e a experiências do usuário em todos  
os canais.

 5. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE  
 OFERTAS: Este sistema recebe inserções de  
 dados do mercado e dos clientes e ferramentas 
de apoio à decisão para impulsionar o mecanismo de 
pesquisa da próxima geração, com respostas de pesquisas 
personalizadas e incrivelmente rápidas.  Também é onde  
o mecanismo de regras ocorre validando e armazenando  
as ofertas.

 6. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE  
 SOLICITAÇÕES: Com um sistema integrado  
 de gerenciamento de solicitações, você 
poderá garantir a execução perfeita das ofertas.  
No caso de operações irregulares, isto também  
oferece flexibilidade para alterações e cancelamentos.
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Passo 4: Continuação

Por outro lado, as agências devem procurar seus 
fornecedores de TI para assegurar que eles possam 
beneficiar-se do conteúdo NDC, enquanto evitam 
qualquer interrupção do serviço regular. Estes padrões de 
distribuição estão cercados por séries de suporte, produtos 
operacionais e serviços que foram desenvolvidos pelo 
Sabre e por outros provedores de GDS para dar suporte 
aos fluxos de tarefas em uso pelas agências atualmente. 
"Para nós, ir muito além do NDC significa proteger valiosos 
suportes e necessidades operacionais," disse Cindy 
Tonnessen, diretora sênior do NDC, Sabre. Além disso, para 
alcançar o sucesso, vários fundamentos de uma agência 
de viagem devem ser considerados: 

 1. SINCRONIZAÇÃO DE RESERVAS ATIVAS:  
 As agências devem estar cientes das alterações  
 de PNR efetuadas diretamente pela companhia 
aérea, e depois devolvê-las para os sistemas da agência.

 2. GESTÃO DO CICLO DE VIDA DA VIAGEM E  
 O DEVER DE DILIGÊNCIA: As agências  
 e as empresas de gerenciamento de viagens 
(TMCs) precisam saber exatamente onde os seus clientes 
estão todo o tempo. Além disso, garantir o suporte às 
necessidades de seus deveres de diligência é de suma 
importância para os nossa iniciativa Muito Além do NDC.

 3. SUPORTE PARA AUDITORIA DE MID-/ 
 BACK-OFFICE PROCESSOS: Soluções  
 operacionais (que  mostram o histórico da 
ações) e direcionam os processos de suporte como 
faturamento, contabilidade, mid e back office e recibos 
terão o conteúdo NDC.

 4. ADESÃO A POLÍTICA CORPORATIVA:   
 Saber disso também é essencial para  
 agências, corporações e TMCs, este ele  
 mento deve continuar com as novas   
 soluções de distribuição.

 5. PESQUISA COMPARATIVA: Os clientes  
 desejam as melhores tarifas, o conteúdo  
 tradicional e o NDC devem estar disponíveis 
em uma única busca para garantir que as melhores ofertas 
sejam obtidas.  

 6. INVESTIMENTOS EM PLATAFORMA E  
 NECESSIDADES DE ESCALABILIDADE:  
 Entendemos que esses novos requisitos de 
negócios exigem uma reengenharia significativa. Eles 
exigem uma plataforma sólida e estável, estratégia técnica 
de longo prazo técnicas com escalabilidade para oferecer 
suporte a ofertas em constante evolução.

Por meio de uma parceria com provedores de tecnologia 
e impulsionando uma abordagem em etapas, as compan-
hias áreas podem reduzir a ocorrência de situações risco 
associadas a projetos de transformação de TI e permitir  
o quanto antes a realização de valores.  Para agências,  
a escalabilidade da tecnologia e a integração rápida com  
os fluxos de tarefas existentes ajudam a garantir negócios 
normalmente.
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Assumindo a Liderança

Ao iniciar estes quatro passos, você levará as pessoas certas para participar do jogo. 
Tenha uma estratégia varejo alinhada, colabore com o parceiros externos certos e 
entenda suas necessidades tecnológicas. Isto não acontece da noite para o dia, mas 
com a abordagem e parceiros certos, criar recursos de varejo no padrão NDC torna-se 

mais fácil.  No Capítulo 5, nosso capítulo final, examinaremos exemplos reais sobre como  
principais as companhias aéreas e agências estão incorporando as iniciativas NDC em 
seus negócios e tornando o “Muito Além do NDC” em realidade.

QUATRO PASSOS INICIAIS
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CAPÍTULO 5: 
Por dentro das perspectivas de companhias aéreas e agências
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Introdução

Em todo o nosso eBook, passamos do nível de um 
entendimento básico do varejo de companhias aéreas 
para compartilhar as principais etapas para você aplicar 
em sua própria organização. É hora de ouvir como 
as outras empresas do setor estão se preparando e 
implementando o NDC.

Em nosso quinto e 
último capítulo do eBook, 
entrevistamos os principais 
parceiros do programa ‘Além 
do NDC’ para destacar suas 
perspectivas únicas. 
Você ouvirá diretamente das companhias aéreas líderes 
do IATA NDC e das principais agências globais sobre 
suas abordagens e preparação para o NDC, e como 
o Sabre é o parceiro que torna isso uma realidade em 
um futuro próximo. Descobrimos vários temas durante 
nossas conversas que nos ajudaram a ver que todos nós 
passamos pela mesma curva de aprendizado nos últimos 
anos e temos necessidades semelhantes de soluções 
escaláveis que suportam o mundo de conteúdo híbrido.

Alguns vêem o NDC como uma evolução do que eles 
vêm trabalhando há anos, e outros o vêem como uma 
oportunidade para remover os pontos problemáticos 
do passado. Por fim, todos concordamos que não há 
soluções isoladas para o NDC. Será necessário que todos 
os participantes do setor de viagens trabalhem juntos 
para alcançar o sucesso que o NDC está preparado para 
oferecer. Dedique alguns minutos para ouvir sobre isso dos 
nossos parceiros, no estilo de Perguntas e Respostas, com 
suas próprias palavras:

• Neil Geurin, da American Airlines, “Uma evolução 
do NDC, não uma revolução”

• Blaine Stanga, da Carlson Wagonlit Travel, 
“Inclinando-se para desenvolver soluções 
escaláveis do NDC”

• Charlene Wee, da Singapore Airlines, “Parceria 
para conduzir a escala do NDC”

• Thane Jackson, da BCD Travel, “A 
implementação do NDC começa com a 
educação”

• Kalle Immonen e Tarja Koski, da Finnair, 
“Removendo os pontos problemáticos do 
passado”
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Uma evolução do NDC, não uma revolução

A American Airlines não está começando do zero quando se 
trata do NDC. É uma evolução de uma estratégia de varejo na 
qual vêm trabalhando na última década. Uma estratégia que 
tem sucesso comprovado no canal direto, mas, com o NDC, 
está evoluindo para dar ainda mais foco na distribuição e no 
atendimento da agência. Na American Airlines, a oportunidade 
que o NDC apresenta no futuro é, em última instância, uma 
experiência transformada do cliente.

Neil Geurin compartilha sua perspectiva sobre como a tecnologia 
e o NDC desempenham um papel na evolução do varejo.

Sabre: Quando sua organização disse: “Precisamos de 
uma estratégia do NDC”, quais foram os primeiros passos 
que você deu?

Neil: Eu serei honesto, essa é uma pergunta difícil de 
responder, porque a American estava trabalhando em algo 
que se parece com o NDC antes do NDC existir. Sabemos 
há muito tempo que precisamos de uma maneira melhor de 
comercializar nossos produtos e serviços para os clientes. O 
crescimento em nosso canal direto veio disso, mas também 
reconhecemos que trabalhamos com milhares e milhares de 
agências de viagens e precisamos capacitá-las para fazer o 
mesmo. O tempo todo nosso objetivo era chegar a um ponto 

em que pudéssemos fazer mais do que simplesmente vender 
uma tarifa por meio de uma agência de viagens.

Sabre: Nesse processo, a organização evoluiu internamente?

Neil: A equipe de distribuição sempre trabalhou em 
conjunto com parceiros da empresa, como nossas equipes 
de vendas e gestão de receitas. Mas há alguns anos 
transferimos a equipe para a organização da estratégia 
de vendas para permitir um nível mais profundo de 
colaboração. A equipe de distribuição cresceu um pouco 
ao longo dos anos. Agora temos mais de 30 pessoas 
trabalhando em distribuição todos os dias - muito mais 

Neil Geurin,  
Diretor de Estratégia de Distribuição da American Airlines
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Uma evolução do NDC, não uma revolução: 
Continuação

do que a equipe que tínhamos há cinco anos. Precisamos 
de mais mão de obra e nos aproximamos muito das 
unidades de negócios mais afetadas pelo NDC e de outras 
questões de distribuição.

Sabre: Apesar do maior foco e alinhamento em torno do 
NDC na indústria, que desafios ainda existem atualmente?

Neil: No início de 2018, atingimos um ponto de alinhamento 
em toda a indústria com a agência, a companhia aérea, o 
GDS e os parceiros de tecnologia envolvidos.

Embora estejamos nesse ponto, ainda restam muitas per-
guntas não respondidas sobre como o NDC funciona em 
uma capacidade de serviço e como o NDC funciona quan-
do o conduzimos em escala total. Todas essas perguntas 
ainda estão pendentes.

Nosso pensamento é que houve 100 perguntas sobre  
o NDC ao longo do tempo e as respondemos 
coletivamente como um grupo, uma a uma. Quanto mais 
pessoas envolvermos, quanto mais vozes tivermos na 
mesa, melhores serão essas respostas. Esperamos que, 
com o tempo, possamos solucionar esses últimos casos 
de uso restantes em torno do NDC e realmente levá-lo a 
novos patamares.

Sabre: Descreva a experiência do cliente em um mundo NDC.

Neil: Ela muda com o tempo, mas a experiência inicial 
do cliente significa obter acesso a pacotes de produtos 
e serviços em qualquer ponto de contato com ele – Seja 
na ferramenta de reserva ou em uma fila de um aeroporto 
para modificar um ticket. Em breve, tudo isso poderá ser 
coordenado por meio do NDC em um produto que está 
disponível para clientes em todos os canais. A estratégia 
do Sabre não apenas permitirá essa personalização para 
nós, mas será robusta o suficiente para considerar casos 
de uso que abrangem a jornada do cliente.

A longo prazo, ouvimos constantemente da Amazon e do 
Google sobre o grande impulso em direção à pesquisa por 
voz e às transações de voz. No momento, é difícil imaginar 
isso na realidade das companhias aéreas, onde, se você 
estiver procurando um voo de Dallas para Nova York, há 25 
opções e todos os tipos de produtos e serviços diferentes. 
Ao utilizar dados de clientes, podemos oferecer microsseg-
mentos e tornar a voz muito mais viável. Então, se você 
tem um cliente que voou quatro vezes no último ano nessa 
rota e normalmente voa logo cedo e sempre compra wi-fi, 
quando ela diz: “Ei, Google, me fale sobre voos de Dallas 
para Nova York”, apenas falamos sobre os que são mais 
relevantes com base em seu histórico de compras. Vai 
demorar um pouco para chegarmos lá, mas precisamos 
agora da tecnologia de gerenciamento de oferta como 
suporte para torná-la real a longo prazo.

Quanto mais pessoas 
envolvemos, mais

vozes disponíveis temos, e melhores 
serão essas respostas.

Neil Geurin, 
Diretor de Estratégia de Distribuição  

da American Airlines
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Inclinando-se para desenvolver soluções 
escaláveis do NDC

Para uma empresa global de gerenciamento de viagens 
do tamanho da Carlson Wagonlit Travel, o foco principal 
da jornada com o NDC é a escalabilidade. Projetar uma 
solução NDC para um único agente para reservar um voo é 
uma coisa. Agora, uma que possa lidar com vários agentes 
de reserva e possivelmente remarcar milhares de viajantes 
ao mesmo tempo é outra.

Blaine Stanga compartilha como essas preocupações 
estão sendo tratadas, seus pensamentos sobre o mundo 
híbrido de conteúdo e níveis futuros de credenciamento.

Sabre: Quais são seus pensamentos sobre como obter 
conteúdo NDC no mercado de viagens?

Blaine: O desafio com o NDC é a possibilidade de publicar 
conteúdo por meio de um canal para fazer compras, 
reservar e pagar, mas há muito mais que precisa acontecer 
além disso. Nós passamos muito tempo educando 
fornecedores e nossos funcionários internamente na 
complexidade e escala de nossos processos. Há muito a 
aprender sobre o que é preciso para vender um produto e 
todo o trabalho que acontece nos bastidores para fazer isso. 
Não é simplesmente uma situação de “reservar e esquecer”.

Eu costumava me preocupar em investir todo esse tempo, 
energia e dinheiro. Haveria conteúdo suficiente distribuído 
através de um canal NDC para justificar esse investimento? 
Eu acho que no ano passado, tornou-se mais evidente que 
temos força suficiente por trás disso.

Sabre: O que, do seu ponto de vista, ainda precisa ser 
resolvido do lado técnico?

Blaine: Continuamos a identificar lacunas na solução e estamos 
desenvolvendo novas soluções para nos ajudar a atender 
às necessidades de viagens de negócios. Precisamos 
obter as informações mais relevantes na frente de 
nossos conselheiros de viagem com a maior rapidez e 
eficiência possíveis. O desempenho estará lá? A solução 
será dimensionada? Por exemplo, se houver uma grande 
tempestade de neve, nossos agentes terão que remarcar 
milhares de viajantes e isso precisará refletir nos sistemas 
da companhia aérea. Seus sistemas de suporte serão capazes 
de lidar com isso? Essas são preocupações, mas acho que, como 
indústria, vamos resolvê-las.

Blaine Stanga,  
Diretor Sênior de Gestão Global de Fornecedores da Carlson Wagonlit Travel
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Inclinando-se para desenvolver soluções 
escaláveis do NDC: Continuação

Sabre: Durante os últimos seis meses, como as conversas 
mudaram com suas companhias aéreas parceiras em 
direção ao alinhamento?

Blaine: Nossas companhias aéreas parceiras estão 
ajudando a conduzir a conversa. Elas entendem a 
complexidade das soluções que oferecemos aos nossos 
clientes corporativos. Você não pode replicar o fluxo de 
tarefas de uma companhia aérea ou site de uma agência de 
viagens online, onde alguém apenas entra e faz uma reserva.

Sabre: Existem algumas companhias aéreas que estão de 
braços cruzados, na esperança de aproveitar esse ponto 
de vista no último movimento. Qual seria o seu conselho 
para as agências que fazem a mesma coisa?

Blaine: Acho que será muito difícil para essas agências 
competirem. A Carlson Wagonlit está assumindo a 
posição de que queremos ser líderes no mercado. Os 
clientes vão exigir isso. Eles gostam da personalização 
que está disponível no NDC. Se as agências não puderem 
oferecer conteúdo rico em NDC e novos produtos 
relacionados, isso as colocará em séria desvantagem.

Sabre: Sua função é gerenciar o relacionamento com 
os GDSs e garantir que eles estejam impulsionando sua 
estratégia do NDC. Como os provedores de tecnologia 
estão ajudando a impulssionar isso?

Blaine: O Sabre é um parceiro estratégico muito 
importante para a CWT. Ele tem a capacidade de levar 
uma solução NDC ao mercado em grande escala. Quando 
você olha para a complexidade do gerenciamento de 
várias conexões com várias companhias aéreas, banindo 
os direitos de acesso a todas essas companhias aéreas, 
o GDS provavelmente está em melhor posição para fazer 
isso. No momento, não temos nenhum desejo de criar 
30 ou 40 conexões com diferentes companhias aéreas e 
fazer com que elas gerenciem essas conexões. Não é aí 
que está a nossa força, é isso que o Sabre tem feito há 
anos. A capacidade de dimensionar e de oferecer uma 
solução confiável e robusta - é o que esperamos do Sabre.

Sabre: O que você acha sobre os níveis adicionais de 
credenciamento que foram discutidos através da IATA? 
Você acha que eles abordarão suas preocupações?

Blaine: Estou absolutamente esperançoso com isso. 
Minha principal preocupação com o NDC continua sendo 
a escalabilidade. Você pode oferecer suporte a vários 
usuários em várias regiões, talvez gerenciando a mesma 
reserva? Como você lida com segurança e usuários 
confiáveis? O próximo nível de credenciamento leva as 
soluções para um patamar superior afim de determinar se 
elas funcionarão em um ambiente de call center exigente 
e de alto desempenho. Esse nível de credenciamento é 
absolutamente necessário.

A capacidade de 
dimensionar e de oferecer 

uma solução confiável e robusta ... é o 
que esperamos do Sabre.

Blaine Stanga, 
Diretor Sênior de Gerenciamento Global de 

Fornecedores da Carlson Wagonlit Travel
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Parceria para impulsionar a escala do NDC

Charlene Wee,  
Gerente de Distribuição da Singapore Airlines

A equipe comercial da Singapore Airlines está focada na 
condução da adoção do NDC. Eles estão reforçando seu 
compromisso como uma companhia aérea líder com uma 
nova estrutura organizacional, trazendo todas as equipes 
comerciais sob o mesmo vice-presidente sênior. Fora de sua 
própria organização, eles percebem que a adoção das agências é 
fundamental. Para sua equipe, não se trata apenas de distribuir 
conteúdo NDC, mas sim de parcerias com GDSs, como o Sabre, o 
que torna o consumo desse rico e novo conteúdo, fácil e valioso.

Charlene Wee discute a importância das parcerias de 
agências para impulsionar a escala do NDC e o papel 
crítico que o GDS desempenha.

Sabre: Como companhia aérea líder, que conselho você 
tem para companhias aéreas e agências que estão apenas 
começando sua jornada NDC?

Charlene: Eu enfatizaria a importância de mudar sua 
abordagem para conversas com parceiros de agência 
para ter uma direção muito clara sobre o valor que você 
está trazendo. Não se trata apenas de dizer a eles: “Pegue 
meu conteúdo NDC”, porque ninguém vai fazer isso. Se 
você puder demonstrar que está fornecendo melhor valor 
e melhor conteúdo, sejam melhores descontos ou ofertas 
personalizadas, por meio desse novo canal, é mais fácil 
para as agências aceitarem o novo conteúdo.

 

Para agências, especialmente na região da Ásia-Pacífico, é essencial 
que elas permaneçam ativas em fóruns do setor para aprofundar 
seu entendimento sobre o NDC e aprender como suas parceiras 
globais estão aproveitando essa nova forma de distribuição.

Sabre: Qual é a sua abordagem para criar ofertas 
dinâmicas e personalizadas no canal indireto?

Charlene: No momento, estamos desenvolvendo uma 
nova plataforma de merchandising que potencializará os 
diferentes recursos de merchandising que lançaremos, 
como códigos promocionais, níveis de descontos e ofertas 
personalizadas. Tomamos a decisão conscientes de que 
apenas o conteúdo NDC impulsionará essas novas ofertas, 
o que nos permitirá avaliar melhor o desempenho do NDC 
em relação ao conteúdo tradicional.

Sabre: Como você vê o status final e ideal nos próximos 
cinco anos?

Charlene: Nos próximos cinco a seis anos, queremos 
realmente ativar o ONE Order, porque isso transformará a 
maneira atual de distribuir conteúdo. O NDC é apenas um 
começo. Isso nos permite facilitar toda a jornada com os 
atuais participantes do setor, mas o ONE Order é realmente 
o estado final que quebra barreiras em nossa indústria 
para novos participantes como Amazon e Facebook, 
empresas que não têm idéia do que bilhetes eletrônicos e 
documentos eletrônicos variados (EMDs) são.
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Parceria para impulsionar a escala do NDC: 
Continuação
Charlene: Nós vemos o estado futuro da distribuição 
para facilitar a parceria entre marcas. Não se trata apenas 
de distribuir nossos produtos. Queremos co-criar e consumir 
ofertas de parceiros e vendê-los em nossas plataformas 
também. Idealmente, é uma colaboração coesa entre 
marcas e parceiros.

Sabre: Até chegarmos a esse estado final ideal, estaremos 
em um mundo híbrido. Como agilizar esse processo?

Charlene: É aqui que vejo o GDS e participantes como o 
Sabre como fundamentais. Há apenas algumas coisas 
que as companhias aéreas podem fazer por conta própria. 
Você pode nos imaginar indo a 1.000 parceiros diferentes 
e configurando 1.000 conexões diferentes? Não é possível, 
nem escalável. Uma vez que temos os GDSs a bordo, você 

tem conexões com milhares de participantes por aí. É só 
ligar o tubo.

Sabre: Como você medirá o sucesso do GDS em habilitar 
esse tipo de conteúdo?

Charlene: Não é apenas o canal indireto. Nosso objetivo 
é atingir pelo menos 50% das vendas diretas até 2020. As 
vendas diretas são feitas por meio de nosso website e de 
nosso aplicativo para dispositivos móveis, além de vendas 
indiretas por meio da API.

Nesse momento, sentimos que teremos atingido escala, 
mudado o panorama da distribuição na Singapore Airlines e 
podemos buscar o ONE Order e outras iniciativas.

Sabre: Como a estratégia ‘Além do NDC’ do Sabre permite 

a visão da Singapore Airlines?

Charlene: A abordagem do Sabre é muito diferente  
em comparação com os outros GDSs e, acreditamos, 
mais escalável.

O aspecto principal é que isso requer menos alterações nos 
fluxos de tarefas da agência, levando a uma adoção mais 
alta. Queremos fazer parte do processo de tornar o NDC uma 
realidade, ajudando a facilitar entre as companhias aéreas e 
os agentes. Se fizermos as coisas de maneira a impulsionar 
a adoção das agências, ficaremos felizes em poder entender 
como os fluxos de tarefas devem mudar ao nosso lado. 
Em última análise, não somos apenas nós que queremos 
distribuir conteúdo NDC, mas sim a parceria com as agências 
para distribuir todo esse conteúdo novo e sofisticado.

Em última análise, não somos 
apenas nós que queremos 

distribuir conteúdo NDC, mas sim a parceria 
com as agências para distribuir todo esse 
conteúdo novo e sofisticado.

Charlene Wee, 
Gerente de Distribuição  

da Singapore Airlines
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A implementação do NDC começa  
com a educação

Thane Jackson,  
Vice-Presidente de Distribuição Global e Estratégia de Canal, BCD Travel

A BCD Travel é líder do setor que vem se preparando para 
o NDC há anos. Embora sempre tenha havido um foco na 
distribuição global na BCD, um dos primeiros passos para a 
preparação e implementação do NDC começou com a criação 
de um novo papel que se concentrava no monitoramento de 
tendências de distribuição emergentes. 
Ao longo do caminho, a equipe descobriu que há uma curva 
de aprendizado envolvida com o NDC, e deve começar dentro 
da organização antes de olhar para fora para implementar as 
mudanças necessárias.

Thane Jackson compartilha sua experiência e conselhos 
sobre a implementação do NDC dentro da organização.

Sabre: Que tipos de mudanças internas foram feitas na 
sua organização para se preparar para uma estratégia 
global do NDC?

Thane: Na verdade, começamos a nos preparar para isso 
há cinco anos ou mais. A primeira mudança foi a criação da 
minha função, que não estava 100% diretamente relacionada 
ao NDC, mas estava relacionada à distribuição geral e às 
mudanças que vimos ocorrendo. Sempre tivemos pessoas 
executando a distribuição global, mas precisávamos de 
alguém que estivesse atento a tendências emergentes. Para 
companhias aéreas e outras organizações que desejam 
implementar o NDC, ter alguém focado nisso é fundamental.

Sabre: Vamos falar sobre a quantidade de educação que 
ocorreu em sua organização.

Thane: Nossa educação não se estende apenas ao nosso 
próprio time, mas nossas discussões com as companhias 
aéreas também mudaram. É do conhecimento geral que 
temos relações com a maioria das principais operadoras 
do mundo, e essas são gerenciadas por nossos gerentes 
de relacionamento com fornecedores. Temos de educá-los 
sobre elementos de distribuição, o que é bastante técnico, 
mas estamos tendo essas conversas, para que nosso pessoal 
entenda mais. Além disso, precisamos educar nossas 
companhias aéreas parceiras, porque agora entra em cena 
uma equipe de distribuição que costumava ficar oculta e em 
segundo plano. Então, essas pessoas estão educando seus 
funcionários, educando o próximo nível e assim por diante.

Sabre: Do lado do comprador, como você está educando 
seus clientes também?

Thane: A equipe de distribuição recebe todas as perguntas 
relacionadas ao NDC em interações com clientes. Isso é bom 
porque, pelo menos, estamos falando de uma posição com 
conhecimento relativo sobre o tema. Realizamos seminários 
online e produzimos nosso próprio material que é divulgado 
por meio de nossos gerentes de contas. Há uma quantidade 
intensiva de atividades em torno da educação, que tem sido 
absolutamente o único grande desafio nos últimos três anos. 
Se eu olhar para trás, provavelmente teria empregado duas ou 
três pessoas apenas naquela área de educação há três anos.

Se eu olhar para trás, 
provavelmente teria 

empregado duas ou três pessoas 
apenas naquela área de educação 
há três anos. 

Thane Jackson, 
Vice-presidente de distribuição  

global e estratégia de canais da  
BCD Travel
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A implementação do NDC  
começa com a educação: Continuação

Sabre: Com a demanda do conteúdo do NDC chegando 
como você vê o GDS posicionado nesse mundo?

Thane: Acreditamos desde o início do barulho em 
torno do NDC, que as respostas viriam das grandes 
organizações de TI do setor. Com isso, quero dizer 
do Sabre, seus colegas e concorrentes. Em termos 
de escala e resolução do nível de complexidade, 
sempre dissemos que o GDS resolverá isso.

Sabre: Como você acha que o conteúdo do NDC será 
exibido? Você está claro sobre o tipo de experiência 
o viajante terá?

Thane: Do ponto de vista da agência, estamos 
claramente  interessados em como será a 
experiência do viajante.

Também estamos interessados em como ficarão dois 
elementos importantes: 1) o que os gerentes de viagens 
corporativas e os viajantes que eles representam 
querem, e 2) o que as empresas de gerenciamento de 
viagens precisam para entregar isso.

Há um forte sentimento em partes do mercado

de que o NDC é muito prejudicial para as políticas de 
viagens corporativas, e muitos gerentes de viagens 
ainda não estão a bordo.

Mas há muita pressão das companhias aéreas para 
entregá-lo. Eles podem oferecer muito conteúdo 
rico e personalizado em seus websites e aplicativos 
para dispositivos móveis hoje e querem esse tipo de 
funcionalidade disponível em todos os canais. No entanto, 
até agora, não há uma solução claramente articulada.

Há um pouco de diferença entre o que as pessoas 
estão esperando e o que é a realidade.

Sabre: Quais comentários adicionais você tem 
sobre o NDC?

Thane: Eu diria que não acredito nos mitos. Não 
acredite no mito de que o NDC é uma conexão direta. 
Isso é apenas uma opção, mas para a maioria das 
organizações, não é uma maneira realista de pensar 
sobre isso. Além disso, não subestime a complexidade 
envolvida na solução disso. Faça perguntas. Há 
muitos outros agregadores e empresas de TI surgindo 
que dirão: “É simples. Nós temos as APIs. Podemos 
conectar você a 50 companhias aéreas amanhã. ”

Não acredite nesse mito também. Esse é um 
compromisso multimilionário para fornecer de 
verdade um nível de conectividade completa que 
permite reservar um serviço completo, interligado a 
todas as coisas que você pode fazer através do GDS.

Thane Jackson, 
Vice-presidente de distribuição  

global e estratégia de canais da  
BCD Travel

Não acredite no mito 
de que o NDC é uma
conexão direta.



| 52POR DENTRO DAS PERSPECTIVAS DE 
COMPANHIAS AÉREAS E AGÊNCIAS 

| 52

Removendo os pontos problemáticos 
do passado

Kalle Immonen,  
Chefe de Distribuição e Proteção de Receita da Finnair 
 
Tarja Koski,  
Gerente de Gestão de Ofertas e Merchandising da Finnair

A equipe comercial da Finnair está alinhada em torno de 

uma estratégia comum de varejo e distribuição. O NDC 

não apenas mudou sua organização internamente, mas 

também influenciou conversas com parceiros de agências 

e tecnologia. Enquanto eles ainda estão trabalhando 

com GDSs, eles não estão parando por aí. A Finnair está 

pensando além dos canais de agências tradicionais e já 

concluiu um piloto de chatbot que traz conteúdo rico para 

os viajantes em lugares que eles não esperam hoje em dia.

Kalle Immonen e Tarja Koski, da Finnair, fornecem 

informações sobre os objetivos e conselhos da 

companhia aérea para outras companhias que estão 

apenas começando.

Sabre: Como sua estrutura organizacional mudou para 

se alinhar em torno de uma estratégia comum de varejo 

e distribuição?

Tarja: Como você sabe, o NDC é apenas o padrão de 

mensagens. Por trás disso, precisamos de sistemas 

inteligentes de suporte à decisão e gerenciamento de 

ofertas que nos ajudem a criar ofertas. Novas equipes  

de gerenciamento de pedidos e ofertas estão pensando 

não apenas no preço, mas também no conteúdo.

A criação dessas equipes foi fundamental para garantir 

que nossa estratégia de merchandising estabeleça a 

base para nossa jornada no NDC.

Sabre: Como você olha para seus parceiros de 

tecnologia para potencializar sua estratégia de varejo?

Kalle: Os GDSs têm um grande papel nessa 

transformação - garantindo que tenhamos as 

ferramentas certas de merchandising e adicionando 

agregação. Veja o exemplo do programa “Além do 

NDC”. A abordagem do Sabre não apenas copia e cola 

o ambiente existente e o torna NDC. Nos desafia a 

repensar os processos atuais e pontos problemáticos. 

O NDC poderia resolver os pontos problemáticos 

existentes? O que podemos fazer de diferente para 

que não levemos os mesmos pontos problemáticos 

ao novo mundo? Devemos nos associar para remover 

esses pontos problemáticos no novo mundo e criar um 

ambiente muito mais simplificado e amigável para as 

agências de viagens. 

A abordagem do Sabre 
não apenas copia e cola o 

ambiente existente e o torna NDC. Nos 
desafia a repensar os processos atuais e 
pontos problemáticos.

Kalle Immonen,  
Chefe de Distribuição e Proteção de  

Receita da Finnair
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Tarja: O NDC também abrirá possibilidades para 
novos participantes que não são agências de 
viagens tradicionais para vender conteúdo das 
acompanhias aéreas. Nós procuramos fornecedores 
de tecnologia que nos permitam levar conteúdo de 
companhias aéreas a viajantes em lugares que eles 
não esperam ver hoje.

Sabre: Que novos canais você está vendo como 
parte de sua estratégia omnichannel?

Kalle: Um dos primeiros pilotos que concluímos foi 
um chatbot - o primeiro chatbot do mundo usando 
tecnologia habilitada para NDC - que ficava na 
plataforma da Finnair no Facebook. Ele sabe como 
responder a perguntas frequentes e pode ajudar 
a adicionar serviços à sua reserva. Você também 
pode comprar voos através dele, então novos 
participantes que não venderam nossos voos no 
passado podem vendê-los usando um robô. Embora 
possa haver questões imediatas em torno do NDC 
a curto prazo, é evidente que ele prepara o cenário 
para as capacidades futuras de uma forma positiva.

Sabre: Qual aspecto do NDC você considera 
importante?

Kalle: Existem processos administrativos/contábeis 
que não são investigados pelas companhias aéreas 
porque eles não estão familiarizados com todos 
esses processos. Então, acho que é muito importante 
que uma companhia aérea faça parte de grupos de 
trabalho, onde podemos influenciar como o padrão é 
desenvolvido com todos os principais participantes. 
Dessa forma, levamos em consideração as 
necessidades dos agentes, pois temos uma estratégia 
omnichannel muito clara e precisamos da ajuda 
de agências de viagens agora e no futuro. Por isso, 
é muito importante que eles participem de fóruns 
do setor para discutir seus pontos problemáticos e 
elaborarem conjuntamente as resoluções.

Sabre: Que conselho você daria para companhias 
aéreas e agências que estão sentadas e assistindo?

Tarja: Subam a bordo, explorem, experimentem, 
pilotem.

Kalle: Eu concordo e gostaria de acrescentar: 
façam perguntas. Agora é a oportunidade perfeita 
para influenciar como será o futuro. É importante 
envolver-se e começar apenas com pequenos 
passos, reconhecendo que essa transformação 
levará algum tempo. A indústria está junto nessa 
jornada, então precisamos de cooperação e formas 
abertas de pensar para tornar isso uma realidade.

Removendo os pontos problemáticos 
do passado: Continuação
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Muito obrigado a todos os parceiros do programa do Sabre ‘Além do NDC’, que 
dedicaram seu tempo para falar conosco sobre sua estratégia do NDC e o que 
precisamos resolver juntos como uma indústria.

As conversas continuam neste vídeo (Clique aqui), que compartilha perspectivas de 
mais de nossos clientes que estão trabalhando para implementar o NDC em suas 
organizações.

Como todos sabemos, essas mudanças não acontecerão da noite para o dia, mas 
estão acontecendo, e o ritmo está acelerando a cada dia com companhias aéreas, 
agências e provedores de tecnologia.

É um momento emocionante para o setor de viagens, e conversas como essas 
demonstram como estamos colaborando para dar vida ao NDC. *

*Conteúdo disponível somente em inglês.

https://youtu.be/yMsFDx0mjJI
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Conclusão

Obrigado por reservar um tempo para ler nosso eBook, Do Novo Padrão NDC ao Poder do 

Sabre. Cobrimos os aspectos básicos do NDC e seu impacto em todas as áreas do nosso 

setor, compartilhamos a estratégia do Sabre ‘Além do NDC’ e até demos alguns passos 

para você começar. Se você optar por uma abordagem líder para desenvolver soluções 

com NDC em escala real na sua organização, ou se ainda estiver se informando sobre o 

assunto, esperamos que você tenha achado o nosso eBook útil para definir rapidamente 

sua estratégia NDC. O NDC oferece imensas oportunidades de transformação, mas o 

Sabre não pára por aí. Embora seja o final do nosso eBook, é apenas o começo para as 

nossas soluções ativadas para NDC. Estamos entregando um inteligente ecossistema 

de varejo de ponta a ponta, que transcende o padrão NDC. Não é só o NDC, é Do Novo 

Padrão NDC ao Poder do Sabre!

Por favor, visite Sabre.com/BeyondNDC para atualizações regulares sobre os nossos 
produtos, programas e ferramentas úteis relacionadas ao NDC.

http://www.sabre.com/beyondndc
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