
O NDC não é apenas 
um padrão - é um sinal 
para a indústria

Pense em como você reservou sua 
última viagem de férias ou a trabalho. 
Você provavelmente coloca uma 
lista de requisitos em um mecanismo 
de pesquisa, filtrou as preferências, 
pessoalmente ou por meio de um agente 
de viagens e esperou que as opções mais 
adequadas fossem apresentadas a você. 
Para encontrar a viagem que melhor se 
adapte às suas necessidades, um sistema 
complexo ganha vida nos bastidores - na  
Travelport estamos bem no coração 
desse sistema. 

A medida que o mundo à nossa volta 
muda e as inovações tecnológicas 
simplificam os processos, a indústria de 
viagens também está mudando para 
acompanhar nossas expectativas como 
consumidores. A Nova Capacidade 
de Distribuição da IATA (NDC) é a 
atual mudança para sinalizar que 
uma transformação está ocorrendo. 
A mudança é inevitável; Portanto, nós, 
como indústria, devemos trabalhar 
juntos para garantir que as soluções 
tecnológicas que construímos e 
implantamos hoje resolvam desafios 
e proporcionem uma experiência 
melhor, para atender às necessidades e 
expectativas dos viajantes nas próximas 
décadas.

Para entender o que o NDC significa para 
as empresas e para onde o setor está 
se dirigindo, é importante reconhecer 
os desafios atuais enfrentados por 
nossa indústria e as melhorias que são 
permitidas por meio da tecnologia. 

Deixe-me começar por desvendar um 
pouco da complexidade em como as 
reservas de viagens são gerenciadas 
e compartilhar com você como nós 
da Travelport reconhecemos o NDC e 
o conceito de ofertas e pedidos como 
uma oportunidade de crescimento para 
empresas de viagens.

Os desafios que levaram ao 
NDC e ao gerenciamento de 
pedidos
sou feliz por ter boas lembranças dos 
anos 60; mas não há muitos sistemas 
e processos dessa era que ainda 
consideramos “líderes mundiais” hoje. 
Isto é certamente verdade para o 
setor aéreo. Décadas atrás, havia um 
pequeno número de companhias aéreas 
e a maioria era de propriedade do 
governo - com os governos até mesmo 
determinando seus preços. Este era um 
ambiente altamente regulamentado 
que permitia às operadoras cooperar 
facilmente e concordar com um 
conjunto de padrões de como as tarifas, 
regras, informações de passageiros, 
disponibilidade (inventário) eram 
codificadas e compartilhadas. Os padrões 
definidos durante esses primeiros 
dias simplificaram como os sistemas 
herdados recuperam dados de múltiplas 
fontes - tarifas e regras da fonte A, 
disponibilidade / inventário através da 
fonte B e cronogramas via fonte C - então 
toda essa informação é compilada para 
gerenciar uma única compra, preço, 
reserva, transação de bilhetes.

Considere esse exemplo inicial de 
pesquisa de voos no início deste artigo. 
Quando você (ou seu agente) procura 
um voo, as regras para o fornecimento 
de dados remontam aos padrões 
acordados nas décadas de 1950 e 1960, 
mas a complexidade da precificação das 
viagens aéreas mudou significativamente 
desde então. Agora que as companhias 
aéreas competem em preço, elas devem 
ter controle sobre seus próprios preços. 
O crescimento do setor, aliado a novos 
modelos de varejo e de negócios, nos 
levou a um número cada vez maior de 
opções, considerando várias rotas, tarifas 
e serviços extras que os viajantes talvez 
gostem de adicionar por conveniência. 
Cada companhia aérea também tem seu 
próprio método de como vende produtos 
e serviços; e muitas companhias aéreas 
estão apresentando seus dados em  
vários formatos.
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Todos esses fatores combinados 
impediram a capacidade de 
automatizar razoavelmente as reservas 
ou atualizações frequentes; e a 
complexidade aumenta à medida que 
um upsell ocorre, um itinerário muda, 
uma bagagem é adicionada e assim  
por diante. 

Como os sistemas em funcionamento 
devem ser codificados para entender 
cada nova e variável informação, isso 
leva a maiores custos de TI, ineficiências 
e frustrações para provedores de 
viagens (agências, agentes de viagem 
on-line, empresas de gestão de viagens 
corporativas, etc.). O modelo de varejo 
para viagens está chegando a uma 
encruzilhada e o padrão NDC da IATA 
apresenta um passo significativo na 
mudança da tradicional abordagem 
de tarifas e regras para um modelo de 
ofertas e pedidos inteligentes.

Uma nova maneira de pensar: 
ofertas e pedidos
Como um líder de tecnologia que está 
fortemente envolvido na arquitetura 
por trás dos sistemas que gerenciam, 
movem e processam as informações 
comunicadas entre fornecedores e 
provedores de viagens - estou sugerindo 
o impensável:

Quando os fornecedores de viagens 
compartilham informações, que incluem 
apenas uma descrição do produto e 
um preço (sem regras), as pessoas que 
consomem as informações (varejistas de 
viagens) ficam sabendo como melhor 
atender seus clientes com opções e 
serviços detalhados, como modificações, 
preferências de assentos e muito mais.

Direcionando o foco para ofertas e 
pedidos (em vez de regras arquivadas 
estáticas), uma oferta inteligente incluirá 
exatamente o que você está obtendo, 
o custo, as regras de modificação e os 
termos e condições claramente definidos. 
Padrões como o NDC consolidam que 
todas as informações de produtos das 
companhias aéreas sejam fornecidas 
antecipadamente, o que permite 
automatizar processos como atualizações 
e complementos. Ao oferecer às 

companhias aéreas mais controle sobre 
seus produtos ou ofertas - e as ofertas 
se tornam pedidos assim que são pagas 
- o NDC garante que as informações 
da oferta permaneçam consistentes, 
independentemente de onde a oferta 
seja gerada. Como resultado, os 
fornecedores de varejo de viagem não 
terão mais que navegar por termos e 
condições complexos para gerenciar 
ofertas e pedidos de companhias aéreas. 
Mais importante ainda, os viajantes ou 
seus agentes de viagem têm uma opção 
de viagem claramente visível, para que 
possam tomar uma decisão informada 
e comparávelmente adequada para sua 
própria experiência de viagem.

Na Travelport, estamos trabalhando 
para transformar sistemas e processos 
desatualizados para oferecer aos 
viajantes simplicidade e controle sobre 
o que eles reservam. Em uma oferta 
inteligente, produtos, tarifas e regras 
podem mudar ao longo do tempo sem a 
necessidade de provedores de varejo de 
viagem recodificarem seus sistemas.

Sistemas do futuro
Embora o crescimento das viagens possa 
significar experiências e oportunidades 
aprimoradas, todas as partes devem agir 
de forma mais inteligente ou arriscar 
custos mais altos, tempos de resposta 
mais lentos, imprecisões - e tudo o que 
prejudica a experiência simplificada dos 
viajantes finais que estamos tentando 
fornecer. Com o tempo, as ofertas se 
tornarão mais sofisticadas à medida que 
os fornecedores de viagens adicionarem 
mais serviços e conveniências para os 
viajantes melhorarem sua experiência, 
pense no acesso ao lounge, nos assentos 
com espaço extra para as pernas ou no 
embarque prioritário.

Sistemas de gerenciamento de pedidos 
podem efetivamente automatizar a 
forma como as ofertas são tratadas e 
permitir que os provedores gerenciem 
os pedidos com mais eficiência. A 
demanda por sistemas inteligentes de 
gerenciamento de pedidos crescerá à 
medida que as TMCs e os provedores 
de viagens não tiverem flexibilidade 
e escalabilidade necessárias para 
acompanhar as constantes mudanças e 
as ofertas dinâmicas dos fornecedores. 
Isso se tornará especialmente importante 
quando as indústrias de hospitalidade e 
transporte terrestre implementarem seus 
próprios padrões de ofertas e pedidos.

Vamos deixar para trás o 
modelo de reserva tradicional 
e construir o conceito de 
ofertas e pedidos.

Os GDSs estão prontos para liderar o 
gerenciamento de ofertas e pedidos 
inteligentes, já que a infraestrutura já 
está pronta para enfrentar os desafios 
com atualizações constantes, escala 
e velocidade de entrega para que os 
provedores possam continuar focando na 
experiência do viajante final.

Isso dá às companhias aéreas 
flexibilidade em seus preços, permitindo 
que eles concorram por negócios 
em seus próprios termos, ao mesmo 
tempo em que também capacitam um 
viajante com informações de ofertas 
diretas e fáceis de gerenciar. Nossos 
sistemas serão capazes de lidar com essa 
flexibilidade em escala, à medida que 
a indústria de viagens global de US $ 9 
bilhões continua a crescer.

Saiba mais sobre a oferta 
NDC da Travelport e 
participe da conversa em  
travelport.com/NDC
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