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Introdução

"A NDC (Nova Capacidade de Distribuição) 
vai permitir ao setor de viagens transformar 
o modo como os produtos das companhias 
aéreas são comercializados para empresas, 
viajantes de negócios e de lazer ao resolver 
as atuais limitações do setor no que respeita 
à distribuição: diferenciação de produtos 
e time-to-market, acesso a conteúdo completo 
e diversificado de companhias aéreas." 

NDC é uma tecnologia standard baseada em XML que 
permite a transferência de dados, como informações da 
reserva do passageiro, através da Internet. Esta tecnologia 
permite que as companhias aéreas distribuam os respetivos 
conteúdos às agências e empresas de gestão de viagens, 
e outras entidades, numa única transação simples, 
diretamente ao consumidor ou através de um intermediário.

– IATA1
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Atualmente, a Travelport destaca-se 
da concorrência na distribuição pelo facto 
de ter sido a primeira a atingir a certificação 
de nível três na qualidade de agregador, 
o nível mais elevado da IATA.

Como a NDC passou dos fornecedores 
de tecnologia que desenvolvem serviços e das 
companhias aéreas que testavam a distribuição 
de conteúdos para implementações reais, como 
os nossos programas piloto, a IATA criou níveis 
de acreditação para reconhecer a capacidade das 
organizações para a implementação da norma. 

Certificação NDC 
de nível 3
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Breve história da 
distribuição das 
companhias aéreas 

Lembra-se do início dos sistemas de distribuição 
global há 40 anos?  Nessa altura, eram 
pouco mais do que um ponto de passagem 
obrigatório entre as agências de viagens 
e as informações de preços e produtos das 
companhias aéreas. Os bilhetes de avião 
eram emitidos à mão, os passaportes tinham 
de ser verificados pessoalmente e as companhias 
aéreas não sabiam praticamente nada sobre 
o passageiro antes de este embarcar.

Duas décadas após a disponibilização do acesso 
à Internet em larga escala, primeiro nos escritórios, 
depois nas residências e, agora, nos nossos bolsos, 
tudo mudou:

Reservas em companhias 
aéreas americanas 
efetuadas online

Férias reservadas online 
em todo o mundo

Utilização de pesquisa 
por voz durante 
o planeamento 
da viagem

Viagens de lazer 
reservadas no 
telemóvel

Os viajantes de negócios escolhem 
a companhia aérea com base na 
qualidade da experiência digital

19982 20123 20174

1,9 % 80 % 47 % 35 % 47 %
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4 https://marketing.cloud.travelport.com/gdtr 

Para as companhias aéreas, a maximização das 
possibilidades do comércio moderno representa 
novas formas de agrupar e vender tarifas e serviços 
complementares aos clientes, bem como novos 
canais de comercialização. Os sistemas tradicionais 
já não disponibilizam uma infraestrutura adequada 
e, no complexo ecossistema das viagens a nível 
mundial, todos os operadores precisam 
de trabalhar em conjunto para poderem reagir, 
reposicionar-se, investir e ter sucesso.

Este é um momento crucial no nosso 
desenvolvimento e na criação da infraestrutura 
para uma nova era do comércio de viagens.

Novas Conversas sobre Distribuição6

travelport.com/ndc

http://travelport.com/ndc


Atualmente, a tecnologia que permite 
às companhias aéreas fornecer e receber 
dados (como informações de preços 
e disponibilidade) dos GDSs e de outras 
entidades é fundamentalmente uma troca 
básica de dados. A possibilidade de a NDC 
transformar este cenário através de uma 
API (interface de programação de aplicações) 
é verdadeiramente entusiasmante. 

As companhias aéreas têm maior flexibilidade 
no modo como criam e apresentam 
os respetivos produtos e serviços. As agências 
vão poder personalizar melhor as ofertas 
para clientes individuais de acordo com 
os respetivos requisitos e, para as TMCs, 
vão poder aplicar previamente os parâmetros 
de uma política de viagens empresarial 
definida. Para os compradores e gestores 
de viagens de negócios, existe a possibilidade 
de negociarem acordos que proporcionem 
uma mais-valia significativa.  

NDC

Rumo a uma nova era 
do comércio de viagens 
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Voar rumo ao futuro 
Oportunidades para 
as companhias aéreas 

Acreditamos que as companhias 
aéreas devem beneficiar do desenvolvimento 
da norma NDC. Esta vai permitir-lhes 
ultrapassar as limitações que têm atualmente 
na distribuição dos respetivos produtos 
por forma a maximizar as oportunidades 
proporcionadas pelo ambiente de comércio 
móvel, 24 horas por dia.

Muitas das companhias aéreas com que 
trabalhamos disseram-nos que encaram 
a NDC como uma forma de criar relações 
mais diretas com as agências, os viajantes 
e os clientes empresariais.

Algumas acreditam que reduzirá o custo de 
distribuição. Um estudo de 2017 indica que 
o custo da distribuição direta das companhias 
aéreas tradicionais é 12,56 € versus 14,21 € da 
distribuição indireta5 (ou seja, através do GDS). 
No entanto, estes valores não têm em conta 
outros custos, como a aquisição de clientes.
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Os esforços de vendas diretas não contempla 
potenciais perdas de quota de mercado devidas 
à exclusão do canal intermediário da estratégia 
de distribuição. Isto verifica-se especialmente 
em viagens de negócios, cuja base de clientes 
é formada por viajantes premium frequentes.

Um dos principais atrativos da distribuição via 
NDC é a capacidade de venda de produtos 
complementares: acesso a salas VIP, malas 
com check-in prévio, refeições e bebidas 
a bordo, entre outros. Este atrativo não deve 
ser subestimado, uma vez que o valor das 
vendas complementares em 2017 é estimado 
em 82,2 mil milhões de USD.6 Tradicionalmente, 
a reserva de "extras" via GDS era difícil, mas 
as novas tecnologias, como as APIs, o Rich 
Content and Branding da Travelport e, agora, 
a NDC, abrem este potencial às companhias 
aéreas.

A NDC também é apelativa para as companhias 
aéreas porque lhes dá a oportunidade de 
diferenciarem os respetivos produtos e serviços. 
Imagine que duas companhias aéreas tem 
rotas para o mesmo destino: a tecnologia 
NDC permite-lhes realçar de forma clara 
o que oferecem. Também lhes permite criar 
ofertas específicas para determinados grupos 
de clientes. Num sistema de viagens global 
saturado, só os que se destacarem prosperam. 

A maioria das companhias aéreas com que 
falámos estão a investigar ou já a implementar 
alguns elementos da NDC. Ainda se debate qual 
a melhor forma de conseguir uma abordagem 
única, que é provavelmente o motivo pelo 
qual as implementações atuais da NDC são 
frequentemente designadas pelas companhias 
aéreas como "compatíveis com NDC".

A maioria das companhias 
aéreas com que falámos 
estão a investigar ou já 
a implementar alguns 
elementos da NDC.
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Além de oportunidades significativas, existem 
também alguns desafios para as companhias 
aéreas na altura de implementar a nova 
tecnologia NDC como padrão.

 > A NDC não é sinónimo de "distribuição livre". 
Continua a haver um custo, quer seja relativo 
à aquisição de clientes, ao back office e apoio 
ao cliente ou ao investimento em tecnologia.

 > Como serão as relações comerciais no futuro? 
As companhias aéreas têm de encontrar 
consensos com os agentes de viagens 
e definir claramente quem são os respetivos 
clientes.

 > Atualmente, as companhias aéreas distribuem 
tarifas; no futuro, criarão e distribuirão 
ofertas personalizadas para satisfazer 
as necessidades exatas conhecidas de 
um viajante. Isto irá alterar as funções das 
equipas de vendas, de marketing e de gestão 
de receitas, que terão de se adaptar a este 
novo método de comercialização de viagens.

 > As companhias aéreas encontram-se em 
etapas muito diferentes da implementação 
da NDC. O objetivo da IATA para o setor 
é que um subconjunto de companhias aéreas 
distribua 20 % das respetivas vendas globais 
através da tecnologia NDC até 2020.7

A resolução destes desafios leva tempo 
e requer uma abordagem conjunta. 

Venha liderar este debate connosco.

Voar rumo ao futuro

Os desafios das companhias aéreas

7 http://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/PublishingImages/ndc-
hub-special-april-2018.html 
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Agentes da mudança 

Oportunidades para 
agências

Muitas das agências nossas clientes consideram 
que a comercialização via NDC será muito útil 
para demonstrarem e melhorarem o respetivo 
valor na cadeia de distribuição de viagens. 

 >  Para muitos agentes, a NDC é uma continuação 
do que sempre fizeram: proporcionar valor aos 
respetivos clientes através do acesso à mais 
alargada escolha de conteúdos por intermédio 
de um único workflow. Por este motivo, não 
consideram que esta alteração vá causar 
perturbações.

 > Vai permitir que os agentes forneçam um 
serviço mais personalizado aos viajantes através 
da adaptação das ofertas das companhias 
aéreas de forma a satisfazer as necessidades 
específicas de viajantes individuais e grupos.

 > Também ajudará as agências a estarem em 
maior sintonia com a forma como os viajantes 
compram atualmente ao proporcionar uma 
experiência de compra ao estilo Amazon, 
centrada nas opções e na personalização. Isto 
permite oferecer e vender uma gama mais 
alargada de produtos e serviços personalizados 
das companhias aéreas, inclusive seguros, espaço 
adicional para as pernas e embarque prioritário.
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 > As agências com capacidade tecnológica 
para tal também poderão optar por se ligar 
diretamente aos sistemas de algumas 
companhias aéreas. Isto poderá ajudá-las 
a servir os respetivos clientes com mais 
eficiência. 

 > Uma adoção alargada da NDC requer 
mudanças no modo como muitas agências 
pesquisam e reservam bilhetes de avião 
atualmente. Este tem de ser um processo 
gradual, para minimizar tanto quanto possível 
o impacto nos workflows existentes.

A Travelport já está em conversações com 
agências e outras entidades a fim de as incluir 
no processo de desenvolvimento do produto, 
para que a NDC seja útil para todos. Estamos 
a testar soluções beta com um grupo restrito 
de agências, o que nos permite continuar 
a melhorar o nosso plano de desenvolvimento 
do produto.
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Podemos fazer uma comparação interessante 
entre a NDC e os bilhetes eletrónicos, cujo 
início foi bastante lento e só ao fim de 13 anos 
passaram a ser a norma. Inicialmente, as 
companhias aéreas tinham dúvidas quanto 
ao retorno do investimento necessário 
e depararam-se com pouca aceitação por parte 
dos clientes8. Em 2004, a IATA definiu a adoção 
a 100 % dos bilhetes eletrónicos até 2008 como 
objetivo, o que levou finalmente a sua utilização 
generalizada. A poupança no setor devida 
à adoção dos bilhetes eletrónicos estima-se em 
3 mil milhões de USD por ano desde 2008, além 
de ser mais conveniente para os passageiros, 
que já não precisam de se preocupar com 
a perda de bilhetes e podem efetuar alterações 
aos respetivos itinerários com mais facilidade.9

8  http://www.iata.org/whatwedo/stb/Pages/e-ticketing.aspx 

9  http://www.iata.org/whatwedo/stb/Pages/e-ticketing.aspx 

A poupança no setor devida à adoção 
dos bilhetes eletrónicos estima-se em 3 mil 
milhões de USD por ano desde 2008
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Agentes da mudança

Os desafios das agências

À semelhança das companhias aéreas, o grau 
de desenvolvimento dos sistemas das agências 
também é bastante variável. Embora as OTAs 
(agências de viagens online) tenham, em geral, 
tecnologia mais moderna, para algumas TMCs 
ou outras entidades com sistemas mais antigos, 
mesmo as mais pequenas alterações podem 
criar perturbações significativas. 

 > Não se trata apenas do processo de venda 
ao cliente, o workflow do back office e middle 
office também necessita de atenção, uma vez 
que as tarefas diárias, que numa TMCs podem 
incluir gestão de despesas e obrigações de 
assistência, têm de continuar a ser realizadas. 
Acreditamos que, no futuro, os agentes 
vão continuar a aceder a alguns conteúdos 
de companhias aéreas via GDS e também  
via APIs, e estamos a personalizar 
as nossas soluções em conformidade. 

 > As agências deixarão de ter informações sobre 
reservas nos respetivos sistemas, uma vez 
que acederão diretamente aos conteúdos nos 
sistemas das companhias aéreas. 

 > Os agentes têm de aproveitar a oportunidade 
para promover o valor que proporcionam 
tanto às companhias aéreas como aos 
respetivos clientes, além de adotar a nova 
era do comércio de viagens. As TMCs devem 
também consciencializar-se e demonstrar 
o valor que podem proporcionar aos clientes 
empresariais como consultores, para os ajudar 
a compreender as mudanças no sector. 

David Bishop, diretor comercial do Gray Dawes Group, afirma: 
"Os nossos consultores de viagens tiveram de evoluir ao longo do tempo para assegurar que não só respondemos 
às necessidades dos nossos clientes como as excedemos e garantimos a oferta do melhor aconselhamento possível. Isto vai 
muito além da escolha da tarifa que um viajante deve reservar ou do hotel em que deve ficar; também orientamos os clientes 
no que toca a políticas de viagens empresariais, oferecendo aconselhamento sobre como negociar melhores tarifas e taxas, 
e muito mais. Desta forma, mostramos aos gestores de viagens e aos próprios viajantes o verdadeiro valor que uma TMC oferece."
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A maioria dos gestores de viagens de 
negócios dizem-nos que estão a começar 
a dar prioridade à distribuição NDC. 
Recorrem à experiência dos seus parceiros, 
inclusive a Travelport e a TMC escolhida, 
para proporcionar as possíveis vantagens 
da NDC aos respetivos viajantes e empresas.

Cultura empresarial 
Oportunidades 
para os gestores de 
viagens de negócios
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 > A distribuição NDC pode ajudar os gestores 
de viagens a impedir viagens fora do âmbito 
das políticas ao assegurar que os respetivos 
viajantes têm acesso aos conteúdos para 
reserva relevantes no momento certo. 

 > A NDC permitirá que os compradores 
e gestores de viagens de negócios 
negoceiem acordos que proporcionem uma 
mais-valia significativa e que possam ser 
personalizados de acordo com os respetivos 
orçamentos e necessidades específicas.

 > As TMCs parceiras disponibilizarão uma gama 
mais alargada e relevante de conteúdos de 
companhias aéreas através de um processo 
de reserva mais simples.

 > As TMCs vão continuar a poder visualizar 
os conteúdos aéreos reservados, o que lhes 
permite assegurar e cumprir obrigações 
de assistência.

 > Assim que estiver totalmente implementada, 
a NDC permitirá aos compradores e gestores 
de viagens de negócios oferecer uma 
experiência de cliente semelhante à dos 
websites das companhias aéreas na respetiva 
ferramenta de reserva online (OBT) 
e no ambiente para dispositivos móveis. 
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 > Nem todos os operadores vão implementar 
a NDC da mesma forma. Tendo em conta 
que as viagens representam um custo 
considerável para as empresas, alguns 
gestores de viagens poderão encarar 
a implementação da NDC como mais 
um inconveniente se as vantagens não 
forem apresentadas de forma clara.

 >  A velocidade e a coerência das reservas 
via NDC têm de ser equivalentes, senão 
melhores, que as dos sistemas que 
os gestores de viagens de negócios 
utilizam atualmente. Por exemplo, 
a Travelport fornece 99,99 % de tempo 
de atividade. As APIs das companhias 
aéreas têm de atingir os mesmos níveis.

 > A NDC pode tornar mais difícil a comparação 
de tarifas de forma transparente para 
os gestores de viagens dado que 
as companhias aéreas têm mais flexibilidade 
para agrupar e desagrupar serviços. Para 
tomar decisões de compra fundamentadas, 
os gestores de viagens devem certificar-se 
de que comparam ofertas semelhantes das 
companhias aéreas. 

Cultura empresarial

Os desafios dos gestores de viagens de negócios
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Com uma experiência de décadas na 
distribuição e na qualidade de primeiro operador 
e agregador de GDS com certificação de nível 
três para a NDC, a Travelport está no centro 
da atual evolução no comércio de viagens. 
Com os nossos programas piloto da NDC, 
estamos a trabalhar com as companhias aéreas, 
agências e outras organizações nossas parceiras 
para definir a implementação desta nova era 
na distribuição. Sabemos que a previsão para 
o setor das viagens a nível mundial continua 
a ser de crescimento e acreditamos que, 
ao trabalhar em conjunto, podemos partilhar 
o sucesso graças ao fornecimento rápido 
de conteúdos para reserva relevantes, qualquer 
que seja o dispositivo pelo qual os viajantes 
optem por interagir connosco.

Participe nas novas 
conversas sobre 
distribuição
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Estamos a implementar a nova tecnologia com 
prudência para continuar a satisfazer a procura 
do moderno comércio de viagens. Na segunda 
metade do ano, o Travelport Smartpoint incluirá 
uma capacidade que permitirá às agências 
pesquisar e reservar conteúdos NDC a par de 
conteúdos GDS tradicionais. O passo seguinte, 
no próximo ano, será uma funcionalidade de 
pesquisa e reserva totalmente integrada que 
oferece conteúdos NDC e GDS no mesmo 
workflow, através da mais recente tecnologia 
de API. 

Para saber como podemos ajudar a preparar-se 
para a NDC, participe nas novas conversas sobre 
distribuição: travelport.com/ndc
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O setor das viagens movimenta 7 biliões de USD 
e a Travelport é um dos principais operadores, 
proporcionando a tecnologia que permite 
as experiências que as principais agências 
de viagens do mundo fornecem. A nossa 
plataforma permite que os prestadores de 
serviços de viagem, as agências de viagens, 
as empresas e os developers pesquisem, 
partilhem, comprem e vendam viagens. 

Ligamos os principais prestadores de serviços 
de viagem do mundo a compradores online 
e offline através do nosso exclusivo B2B 
marketplace. A funcionar em 180 países 
e a fornecer conteúdo a mais de 235 000 agentes 
de viagens, a nossa Plataforma de Comércio 
de Viagens inclui: Travelport Apollo, 
Travelport Galileo e Travelport Worldspan.

Contacto: info@travelport.com  
travelport.com 

Acerca da Travelport

©2018 Travelport. Todos os direitos reservados. 
Travelport, Apollo, Galileo, Worldspan 
e o logótipo Travelport são marcas comerciais 
da Travelport. Todas as outras marcas são 
propriedade dos seus respetivos proprietários.
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