
Ofereça opções incríveis e conteúdo 
personalizado para inspirar os viajantes.
A tecnologia é fundamental para fazer a diferença  
e maximizar o valor de cada viagem. 

 Diferenciação.

NO 
TOPO!

Não há como negar que viajar é um grande negócio. De acordo com a Statista,  
o setor de viagens e turismo é um dos maiores do mundo, com uma contribuição 
econômica global (direta, indireta e induzida) de mais de USD 7,6 trilhões. 
Considerando acomodação, transporte, entretenimento e atrações, o impacto 
econômico direto da indústria equivale a aproximadamente USD 2,3 trilhões. ¹

As reservas de viagens são o maior componente em todos os negócios de 
comércio eletrônico, de acordo com a Forrester Research. ² Estamos na era das 
Agências de viagem on-line (Online Travel Agency, OTAs), e a Statista informa que 
o faturamento mundial de viagens on-line atingiu USD 567 bilhões em 2017. ³

Além das estatísticas econômicas, também é importante que o setor de 
viagem tenha uma reputação consolidada para potencializar os últimos 
avanços tecnológicos e beneficiar tanto as empresas como os consumidores e 
simplificar o processo de reserva de viagens, além de oferecer uma excelente 
experiência do cliente.

Hoje em dia, tudo e todos estão conectados. Como resultado, os consumidores 
são cada vez mais exigentes quanto às suas expectativas. Quando se trata de 
comprar produtos de viagem, há uma grande oferta em termos de como e 
onde escolhem pesquisar e comprar, seja através de metabusca, OTAs ou sites 
diretos de fornecedores. Mas, com uma maior oferta, vem um desejo maior de 
personalização e localização para adaptar produtos e serviços que atendam às 
necessidades específicas dos viajantes. 

De acordo com a OTA Insight4, mais de 30 empresas OTA são criadas todos  
os meses, mas esse crescimento no mercado traz consigo mais concorrência  
e um aumento no custo de aquisição e engajamento de clientes. 

Robert Brown, vice-presidente do 
Grupo Travelport e diretor executivo 
da OTA Business. 

Visto como um inovador no setor de 
viagem, Rob construiu um negócio 
e se associou a vários agentes nos 
espaços OTA, GDS, companhia aérea e 
metabusca. Antes de ingressar no setor 
de viagem, Rob passou 20 anos no setor 
de tecnologia financeira. Ele é formado 
em Ciências da Computação e possui 
MBA pela London Business School. 
Nascido no Canadá, Rob já viveu em 
toda a Europa e atualmente reside em 
Chicago com sua esposa e dois filhos.



Conduzindo a diferenciação para o topo
Alguns dos maiores nomes do setor de OTA parecem estar 
atraindo mais visitantes para seus sites do que muitas 
das principais companhias aéreas americanas. E esse é 
um golpe real na batalha em curso com os sites do tipo 
supplier.com. Mas será que eles são capazes de oferecer a 
mesma experiência do cliente que os fornecedores diretos?

Os sites do tipo supplier.com estão cada vez mais 
seduzindo clientes com opções sofisticadas dentre uma 
ampla gama de extras, todas reservadas em um só lugar e 
ao mesmo tempo que o voo principal de uma viagem para 
fornecer o máximo em conveniência para o cliente. Depois, 
há a metabusca e os chamados disruptores, como Airbnb, 
Uber e também o Google, o que afetou a ocupação da 
OTA. O que as OTAs podem aprender com eles? 

A empresa de consultoria Econsultancy listou 9 lições de 
experiência do usuário que os sites de viagem podem 
aprender com a Airbnb, e o apelo visual foi a primeira delas. 
O uso de rich media, juntamente com informações sucintas 
e relevantes, ajuda os consumidores a tomarem decisões 
mais bem informadas. 5 

Então, o que as OTAs precisam fazer para se diferenciar? 
Com os fornecedores mudando suas estratégias de 
distribuição, os sites tipo supplier.com estão fornecendo 
informações mais ricas sobre os serviços de viagem que 
oferecem, complementadas por uma ampla gama de 
opções auxiliares.

Para competir, as OTAs têm que exibir muito mais do que 
apenas logotipos de companhias aéreas, horários de voo 
e preços. Juntamente com a localização em termos de 
linguagem e imagens maiores de melhor qualidade,  
elas precisam oferecer as opções certas de serviço  
para os viajantes. 

Essa é a única maneira de ser notado e de se destacar no 
mercado super competitivo de hoje. As OTAs precisam 
fornecer valor agregado, oferecendo tudo, desde assentos, 
bolsas, refeições e Wi-Fi até acesso ao lounge, upgrades, 
coletas de limusine, para que os viajantes não tenham  
que ir diretamente ao site do supplier.com para escolher  
e personalizar as opções preferidas de viagem. 

Com famílias tarifárias e serviços complementares através das 
APIs (Interface de Programação de Aplicações [Application 
Programming Interface]) da Travelport, as OTAs podem 
oferecer aos clientes uma opção que lhes permite comparar 
facilmente as ofertas de diferentes companhias aéreas, não 
apenas olhando os preços, mas também possibilitando a 
comercialização real, exibindo o que está incluído na tarifa  
e o que está disponível por uma taxa adicional. 

 
A Travelport possui, atualmente, mais de 250 companhias 
aéreas ativas com conteúdo de famílias tarifárias, o que é 
5 vezes maior do que o número de companhias aéreas 
com conteúdo diferenciado oferecido pelos nossos 
concorrentes. Mais de 298 serviços complementares para 
86 companhias aéreas estão disponíveis para reserva na 
nossa plataforma de comércio de viagens. A plataforma 
de comércio de viagens da Travelport habilita as OTAs 
a vender 19 companhias de baixo custo ao lado de 
companhias aéreas regulares, além de opções multimodais 
de transporte não aéreo, como trens. 

O resultado? O tráfego é atraído para o site da OTA, e as 
ofertas realmente se destacam. Visitantes tornam-se então 
clientes. A diferenciação está no topo! 

Embora a batalha das OTAs continue neste ambiente altamente competitivo, elas podem ficar um passo à frente  
do mercado, graças à sua capacidade de oferecer todo o conteúdo que um viajante espera: do avião ao hotel,  
aluguel de carros e passeios. O conteúdo sempre foi importante, mas agora a experiência do cliente e a diferenciação 
também são fundamentais.

Para ter sucesso, as OTAs precisam adotar rapidamente as tendências e inovações que impulsionam a indústria. Os 
investimentos devem ser focados em melhorar a escolha do cliente e a experiência de viagem, para agências e seus 
viajantes. Comprometa-se com seus clientes, e eles ficarão comprometidos com a sua marca. 

O papel da Travelport em ajudar o canal on-line a ter sucesso é usar nossa tecnologia avançada para maximizar o retorno 
da viagem em toda a experiência do cliente. Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes OTA para oferecer 
valor aos negócios, impulsionando a diferenciação, conversão, receita total e crescimento. 

A Fly365.com, uma das marcas de viagem mais 
reconhecidas na região da Ásia-Pacífico, também 
comunicou que as famílias tarifárias e serviços 
complementares aumentaram todas as suas 
vendas em geral, além de reduzirem as chamadas 
telefônicas para os centros de atendimento. 

De acordo com a Tripsta, uma das maiores OTAs da 
Europa, famílias tarifárias e serviços complementares 
da marca são uma solução vencedora. Desde a 
recente adoção da tecnologia Travelport, a agência 
já informou um aumento de 40% nas vendas 
casadas pelas companhias aéreas com famílias 
tarifárias, resultando em um aumento de 30% na 
receita das vendas de itens adicionais. A agência  
se beneficiou de maiores margens de lucro e taxas 
de conversão significativamente melhoradas. 

  
Skylord Travel says…
“We have been in the travel business for 35 years, and our focus has been serving 
travel agents and retail clients across the UK with fares and ticketing services,” 
says Ujjwal Sehgal, Director, Skylord Travel Plc. “With the introduction of branded 
fares, we have really improved our service. We want to be innovative and offer 
our agents and customers the same information for relevant travel alternatives 
that they would have previously received on the airline’s website. We are also 
expanding rapidly into the consumer online travel space. We want to have a 
higher conversion than the norm, and we want to compete by offering the same 
quality of information as the airlines show on their sites.

With the introduction of branded fares, we have an opportunity to display the 
choice of travel services that suits our customers’ needs. We have also enhanced 
our branded fares offers by using the larger images available within the Travelport 
Merchandising portal and tailoring our display to different airline suppliers.”

Sehgal adds: “Branded fares allows us to enable our customers to be more efficient 
and informed. It’s a win-win-win solution for Skylord, our travelers and the airlines – 
and it ensures our customers will return to Skylord for their next booking.”

Travelport says…
“We have had the pleasure of working with Skylord Travel, who has been a 
Travelport customer since 1983,” says Travelport Senior Product Manager, JP 
Ephithite. “Skylord has the fundamental knowledge of how the business works, 
but at the same time shows a keen eye and speed in innovation. Skylord was 
able to complete their development against branded fares within a few days, 
enabling them to display services offered by over 160 airlines. Their quick 
development was made possible because the service is normalized across 
airlines and is fast to implement using the Travelport Universal API workflow. 
We are continuously adding new airlines to our extensive offering and will be 
working closely with our customers who have implemented branded fares to 
improve their customer experience and our offerings,” said Ephithite.

“ Travelport’s branded fares 
gives us the opportunity 
to display the choice of 
travel services that suits 
our customers’ needs and 
ensure they will return 
to Skylord for their next 
booking. It’s a win-win-win 
solution for Skylord, our 

customers, and the airlines.”

 Ujjwal Sehgal,
 Director, Skylord Travel Plc

“ The content is normalized 
and easy to implement. 
Skylord can now display 
branded fares for over 160 
airlines after one week of 

development.”
 JP Ephithite,
 Travelport Senior Product   
 Manager

To learn more about how you 
can drive differentiation and use 
Travelport’s branded fares ancillaries 
solution to win in today’s competitive 
market, contact your Travelport 
representative or visit us at travelport.
com/OTA
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É preciso diversificar 
Para garantir o sucesso duradouro, 
as OTAs também precisam enfrentar 
o desafio do engajamento de longo 
prazo e da fidelização do cliente. Não 
se trata apenas de fornecer escolhas, 
trata-se de fornecer escolhas de 
viagem relevantes. 

Até agora, as OTAs não conseguiram 
diferenciar o perfil de pessoas ou 
grupos de perfis de pessoas que 
visitam seus sites. Além disso, no 
mundo da metabusca, quando o 
preço mais barato é exibido, os 
viajantes frequentemente se deparam 
com várias conexões e pernoites, 
opções que às vezes não oferecem 
um equilíbrio relevante de preço e 
conveniência aos olhos do cliente. 

Uma melhor compreensão dos 
consumidores, do dispositivo que 
usam para buscas, do mercado em 
que estão e das marcas preferidas 
significa que o conteúdo relevante 
pode ser retornado de forma rápida 
e eficiente. É uma abordagem 
personalizada para apresentar opções 
de viagem relevantes, e a Travelport 
pode ajudá-lo a oferecer isso.

Tomemos um viajante de negócios 
como exemplo. Suas necessidades 
são significativamente diferentes das 
de uma família ou de um mochileiro. 
No entanto, é perfeitamente possível 
que todos esses tipos de viajantes 
reservem através do mesmo site. Um 
viajante de negócios provavelmente 
desejará viajar de primeira classe 
ou classe executiva, com bilhetes 
totalmente flexíveis, companhias 
aéreas específicas, preferencialmente 
viagens sem conexões, e talvez 
rotas através de cidades específicas. 
Requisitos muito diferentes 
comparados aos de um feriado  
em família, ou uma experiência  
de mochilão ao redor do mundo. 

Ter uma plataforma que possa 
identificar as necessidades exclusivas 
dos viajantes e apresentar-lhes o 
conteúdo mais relevante, da maneira 
mais consumível, é um fator crucial 
para conduzir a conversão. 

Com o Search Control Console da 
Travelport, as OTAs podem configurar 
várias regras e canais diferentes 
adaptados a cada tipo de pesquisa, 
bem como um número ilimitado de 
grupos de perfis de pessoas (como 
famílias, casais, mochileiros ou 
viajantes de negócios, por exemplo). 
A Travelport permite que as OTAs 
maximizem as oportunidades de 
vendas ao configurar o conteúdo 
em cada pesquisa, combinando os 
grupos de perfis de viajantes definidos 
do cliente, compreendendo o canal 
onde a solicitação é feita e em que 
dispositivos a solicitação se origina.

A Webjet Austrália, a maior agência 
de viagem da Austrália e da Nova 
Zelândia, também relata que, com a 
solução da Travelport, agora é capaz 
de comercializar o conteúdo da 
maneira que deseja no seu site para 
atender às necessidades dos viajantes 
e melhorar a experiência do cliente.

A Flygpoolen, juntamente com suas marcas 
Flightfinder e Travelstore, é uma das agências mais 
competitivas no mercado da OTA e opera em toda 
a região escandinava, ao lado de diversas agências 
locais e regionais que utilizam predominantemente 
provedores de metabusca. A introdução do Search 
Control Console da Travelport pela agência resultou 
em um aumento de 100% nas reservas em seu 
mercado principal e melhorou significativamente a 
relação entre visitas e clientes.

Demonstre seu diferencial com o conteúdo habilitado para NDC 
As OTAs também enfrentam novos desafios quando se trata de aquisição e agregação de conteúdo. 

Os agentes no espaço on-line obtêm conteúdo de ambientes de múltiplas fontes, seja de companhias de baixo custo  
ou redes, hotéis independentes ou cadeia hoteleira, ou de duas ou mais plataformas GDS (Sistema Global de Distribuição 
[Global Distribution System]). 

Para atravessar esse ambiente complexo, as OTAs precisam de parceiros tecnológicos que trabalhem em conjunto  
para manter a vantagem competitiva e liderar o caminho. Parceiros que não só oferecem funcionalidades de agregação  
e pesquisa, mas que também podem permitir o fluxo de conteúdo através de processos de reserva automatizados  
que melhoram a experiência tanto para o viajante quanto para a agência. 

Com a nossa recente certificação NDC (Nova Capacidade de Distribuição [New Distribution Capability]) de nível 3  
da IATA, a Travelport é o primeiro e único GDS certificado no mercado hoje. Esta acreditação de alto nível demonstra 
a nossa capacidade de proporcionar compras e reservas de viagens em um ambiente ativo muito à frente de nossos 
concorrentes. Por sua vez, isso significa que as OTAs poderão finalmente oferecer aos clientes o mesmo serviço 
incomparável baseado em valor e toda a gama de conteúdo, maximizando o valor em cada viagem.



Para trabalhar em parceria comigo e com a minha equipe e iniciar a discussão sobre como 
podemos ajudá-lo a maximizar o retorno de cada viagem e aumentar o valor do seu negócio, 
visite o site Travelport.com/OTA. 

Procure o segundo texto de nossa série de artigos de opinião sobre como a Travelport  
está ajudando as OTAs a vencer no espaço on-line.

Ofereça excelentes opções de viagem além da parte aérea
De acordo com a Travelport Global Traveler Research, 69% dos 
viajantes preferem ter todos os serviços/produtos em um só lugar 
que satisfaça todas as suas necessidades de compras de uma só vez, 
independentemente do dispositivo que estão usando. 6 Em suma, há 
um maior foco na satisfação das necessidades de viagem de clientes 
individuais em uma única plataforma. Do ponto de vista das OTAs, a 
“relação aéreo/hotel” ou “taxa de vínculo” (o número de reservas de voos 
relativas às reservas de hotéis) também oferece uma oportunidade para 
vendas casadas, vendas cruzadas e maximização do valor de cada viagem. 

Ao oferecer aos clientes da OTA acesso direto a 150.000 propriedades hoteleiras em todo o mundo através das APIs 
prontas para dispositivos móveis, a Travelport ajuda a fortalecer sua proposta e a criar uma oferta exclusivamente 
atraente no momento da jornada do cliente, quando o viajante está mais receptivo para incrementar seu itinerário. 

Você sabia que a Travelport é a 4.ª maior distribuidora de conteúdo hoteleiro do mundo? E que nós viabilizamos mais  
de 65 milhões de reservas de hotéis em nossa plataforma em 2016? 

Além de ser líder em conteúdo hoteleiro, a Travelport também oferece acesso a 37.000 locadoras de veículos, permitindo 
mais de 94 milhões de aluguéis de carros por ano, incluindo 60% de todas as reservas de locação on-line dos EUA.  
A conexão dinâmica que oferecemos com os fornecedores de automóveis garante disponibilidade de locação  
em tempo real, com taxas e confirmações de reserva emitidas imediatamente. 

A adoção desta abordagem holística poderia ajudar as OTAs a combater a concorrência, oferecendo uma maior oferta  
de resultados de pesquisa de qualidade além da parte aérea, especificamente projetados para transformar os visitantes 
em clientes e aumentar a fidelidade da marca. 
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Você sabia que a Travelport  
é a 4.ª maior distribuidora de 
conteúdo hoteleiro do mundo?  
E que nós viabilizamos mais  
de 65 milhões de reservas de hotéis 
em nossa plataforma em 2016? 

Os benefícios de oferecer opções relevantes aos clientes 
Os consumidores são os verdadeiros condutores nos dias 
de hoje. Eles estão muito mais informados, experientes 
e sabem o que está disponível no mercado. No mundo 
atual direcionado pela tecnologia, os viajantes esperam 
automaticamente uma excelente escolha, resultados 
instantâneos e uma experiência completamente conectada.

É um “beco sem saída” e as OTAs precisam quebrar  
o ciclo para garantir que conservem sua parte das reservas 
de viagem e desenvolvam seus negócios. Para isso,  
a diferenciação é a chave. Elas devem apresentar uma  
oferta abrangente de conteúdo melhor alinhado com  
as necessidades específicas dos clientes.

 
Uma OTA que consegue adaptar o seu serviço e melhorar 
a satisfação do cliente pode inspirar ótima lealdade  
ao cliente, criar reconhecimento de marca e aumentar  
a participação no mercado. 

O conteúdo diferenciado superior e a capacidade de 
garantir a oferta de conteúdo relevante da Travelport pode 
ajudar as OTAs a fazer tudo isso, ao mesmo tempo em  
que maximizam o engajamento do viajante e agregam 
valor a cada passo.
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