








Travel Techs → empresas equivalentes a uma pessoa da geração Z e 

Alfa 

(pós-2000)

Digitais→ equivalente a empresas nascidas antes da tecnologia dominar 

nosso dia-a-dia, e que tiveram que se digitalizar para se manterem 

inseridas na sociedade. Também empresas prestadoras de serviços 

nascidas com atendimento offline como core. Exemplos: Loureiro 

Consultores, Localiza, CEP.



Dizer que uma travel tech é necessariamente melhor que uma 

empresa digital, desqualifica o debate desde o início. 

Não deve haver conflito de gerações das empresas pela sua 

denominação ou época de abertura, e sim na busca pelo melhor 

serviço prestado ao cliente final!



Não à toa, muitas techs acabam trazendo para seus quadros diretivos 

e/ou buscam investimentos de executivos formados em empresas 

digitais.

Mas inegável é o fato de que as techs sacudiram, sacodem e 

sacudirão qualquer setor em que começarem a nascer! E isso causa 

transformações intensas por natureza, inclusive levando os antigos a 

se digitalizarem. 

Travel techs usam a tecnologia para oferecer serviços novos, 

exclusivos e criativos que não seriam viáveis sem a tecnologia. O 

custo de gerir 1 ou 100 transações é praticamente o mesmo para elas 

(custos fixos previsíveis e baixos custos variáveis).



FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DAS OPORTUNIDADES PARA 

TRAVEL TECHS

Prof. Dr. Glauber Eduardo Santos 



À primeira vista, o fenômeno das techs pode parecer imprevisível. 

Qual será a próxima grande inovação? 

Sem dúvida, uma parte das inovações que estão revolucionando o 

cenário da gestão de viagens e hospitalidade só pode ser conhecida 

pelo a posteriori. Os desenvolvedores e empreendedores estão 

criando o futuro. 



i. Custos de transação

Negócios são frutos do encontro entre pelo menos dois agentes. 

Um tem custo para ofertar um bem ou serviço inferior ao valor que 

o outro atribui a esse item.



ii. Economias de escala

diminuição do custo médio de produção em função do aumento 

do número de unidades produzidas ficou conhecida como economia 

de escala. 



iii. Poder de monopólio: o mercado competitivo as empresas se 

veem obrigadas a praticar preços parecidos com os de seus 

concorrentes. Já as empresas que têm algum poder de monopólio 

conseguem estabelecer preços mais vantajosos para ampliar suas 

receitas. 



TECNOLOGIA TRANSFORMANDO A FORMA COMO VIAJAMOS

Thays Borin



A tecnologia que já transformou a forma como viajamos a lazer, deve 

estar cada vez mais presente no mercado corporativo. Um mercado 

que necessita ainda de novas soluções tecnológicas, alinhando os 

interesses das organizações e proporcionando uma experiência que 

supere as expectativas dos seus viajantes.

Alguns elementos que podem ser fundamentais para o sucesso das 

Travel Techs: 



i. Simplificar: a navegação da ferramenta deve ser realizada de 

forma intuitiva, eliminando processos desnecessários e confusos.



ii. Automatizar e integrar soluções: reserva de hotéis, passagens, 

locações, reembolsos e adiantamento de despesas, mobilidade, etc. 



iii. Divulgação das informações e os melhores custos ofertados 

pelo mercado: fornecer de forma clara, transparente e objetiva as 

informações de todos os serviços e sobre as reservas realizadas. 



iv. Acessibilidade e inclusão: Estar na língua local e ser acessível 

para todos os públicos é essencial para assegurar a autonomia e para 

que todos possam usufruir da mesma experiência. 



v. Customer Experience: Facilitar a comunicação, maior 

flexibilidade de horário de atendimento, antecipação, otimização do 

tempo e agilidade para resolução de problemas integrando 

tecnologias como IA, Chatbots, etc. 



vi. Conseguir oferecer experiências personalizadas para cada 

viajante.



vii. Oferecer mais segurança e flexibilidade como oportunidades de 

melhorar a experiência dos viajantes: o trabalho remoto se faz cada 

vez mais presente, estar conectado durante toda a viagem permite 

que o viajante possa aproveitá-la melhor, se sentindo mais seguro. 







i. A ideia de negócio é fundamentada em um sistema ou software;

ii. São um CNPJ independente, ainda que parte de um grupo econômico tradicional 

(como a Kontrip, que faz parte do grupo Kontik);

iii. Buscam ganho de escala, redução de ineficiências e menor custo por unidade 

PURAMENTE através da tecnologia – o atendimento humano não é primordial no 

início, diferente de uma empresa de serviços;

iv. Possuem suporte offline (como fintechs, agrotechs, edtechs) mas este suporte é 

secundário, não é a atividade-fim da empresa (o que não significa que seja ruim por 

ser secundário);

v. A grande maioria têm menos de 7 anos de existência (onda de disrupção da 

economia mundial, onde a Humanidade nunca produziu tanto conteúdo como neste 

período);

vi. Muitas nasceram para atender demandas do Lazer, mas inevitavelmente caminham 

para atendimento B2B (Viagens e Eventos Corporativos).



E por que Operadoras, Consolidadoras, TMCs, Companhias 

Aéreas e Hotéis não são consideradas Techs neste estudo?

Observando os 6 parâmetros anteriores, fica claro porquê. Mas 

podemos também complementar que estas são empresas 

fortemente orientadas para prestação de serviços através de 

contato humano. Não é uma crítica, não é ruim e nem uma ofensa. 

Certamente existem empresas tradicionais com soluções 

tecnológicas mais robustas que algumas techs, mas elas não se 

enquadram nas definições acima que nortearam esta publicação.



Não ser uma tech não significa não ser orientada a eficiência, 

tecnologia, digitalização, eliminação de trabalho repetitivo, 

escalabilidade e atendimento/reservas por smartphones – pelo 

contrário, afinal sabemos que TMCs atendem clientes em nível 

global. 

Ou seja, TMCs possuem muita escala – mas esta vantagem está 

ameaçada a médio prazo com a criação de futuras alianças de 

techs para atender clientes globais e/ou regionais. 



Metodologia

A pesquisa iniciou-se em 22/03/2021, com a revisão inicial das 

empresas listadas pelo Marcelo Linhares e o time da Onfly.

Buscamos então novas empresas, tanto por pesquisas na Internet 

como com postagens em nossas redes sociais e de nosso 

Fundador Fernão Loureiro, com 2 reforços desde então.



Encerramos a pesquisa em 20/05/2021, ou seja, 2 meses após o 

início. Neste meio tempo, já discutíamos a criação das 7 

categorias para facilitar o enquadramento de todas as empresas 

(lição esta aprendida pelo Marcelo no Mapa da Onfly, onde havia 

31 subcategorias).

Conforme as empresas ingressavam no catálogo, já íamos 

classificando-as neste novo formato. Neste meio tempo também 

negociamos com os autores dos artigos e anunciantes (techs e 

empresas tradicionais), além de todo o trabalho de assessoria de 

imprensa que busca levar esta publicação a outros setores 

econômicos para quebrar esta bolha que nos envolve - de ser um 

setor dono de 8 a 10% do PIB e sempre invisível nas discussões.













VAMOS AO MAPA?





PERGUNTAS E RESPOSTAS



DÚVIDAS, SUGESTÕES, INDICAÇÃO DE TECHS 

PARA O MAPA?

fernao@loureiroconsultores.com

loureiroconsultores.com/travel-techs

O MAPA DE TRAVEL 

TECHS BRASILEIRAS É UM 

ORGANISMO VIVO!

PRÓXIMOS EVENTOS:

DEBATES COM SPONSORS

VÍDEOS NO CANAL

POSTS DE CONTEÚDO PATROCINADO

mailto:fernao@loureiroconsultores.com
loureiroconsultores.com/travel-techs




FERNÃO LOUREIRO -

FUNDADOR E UM DOS MAIORES 

ESPECIALISTAS GLOBAIS NO ASSUNTO DE 

VIAGENS E EVENTOS CORPORATIVOS



Adquira aqui:

FÍSICO

VIRTUAL

Vídeo explicativo sobre o livro

FERNÃO TAMBÉM É AUTOR DE UM LIVRO-REFERÊNCIA NA INDÚSTRIA (2020)

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1457104044-livro-gesto-estrategica-de-viagens-corporativas-_JM?quantity=1
https://www.amazon.com.br/Gestão-Estratégica-Viagens-Corporativas-Denis-ebook/dp/B085HCRGVK/ref=mp_s_a_1_1?keywords=gestao+estrategica+de+viagens&qid=15841501
https://youtu.be/83O9idsk5x4


PRINCÍPIOS,

MISSÕES e

VALORES



Sinergia em busca de objetivos comuns

Disciplina conjunta para alcançá-los 

NOSSOS PRINCÍPIOS SÃO BASEADOS EM:  

Honestidade em nossas relações



Missão 1

Tornar a Gestão de Viagens e 

Eventos Corporativos uma 

atividade profissional reconhecida 

e valorizada em todos os clientes 

destes serviços.

Missão 2

Elevar a profissionalização dos 

setores prestadores de serviço, 

dos profissionais compradores e 

dos gestores dentro das 

organizações.



Missão 3

Estimular e apoiar a digitalização 

e a simplificação de processos.

Missão 4

Ajudar, de maneira sustentável e 

gradual, a eliminar o faturamento 

como forma de pagamento de 

serviços de hospedagem, 

locação de veículos e eventos 

corporativos.



Missão 5

Conscientização do Duty Of Care

junto às empresas que 

compram/organizam viagens e 

eventos corporativos.

Missão 6

Implementar ferramentas de 

gestão de despesas e 

prestação de contas para 

melhorar a gestão de viagens 

corporativas.

Missão 7

Auxiliar a otimização e 

racionalização dos processos de 

contratação de hotéis 

corporativos 



1. Postura -

seriedade, 

coerência, 

transparência.

2. Engajamento e 

Comprometimento.

3. Adaptação a 

mudanças

Nossos Valores...



4. Pensar fora da 

caixa (e sempre 

externalizar estes 

pensamentos, 

razoáveis)

5. Não se envolver 

em fofocas e não 

perder tempo com 

coisas negativas;

6. Nossos ativos 

mais valiosos: 

credibilidade e 

reputação



8. Integridade -

não fazer aos outros 

o que não queremos 

que façam conosco

7. Networking e 

cultivo de 

relacionamentos 

com sinceridade 

(sem oportunismos)



9.Ser uma empresa 

sustentável em todos 

os sentidos, e que 

promova este conceito 

nos negócios que 

realiza.

10. Sermos atentos à 

sociedade que nos 

cerca, preservando e 

incentivando a 

diversidade em todos 

seus aspectos



Quem nos faz existir há 4 

anos?





A LOUREIRO É UMA 

CONSULTORIA COM 

ALCANCE GLOBAL!

PARTNERSHIP 

TRAVEL 

CONSULTING



https://www.partnershiptc.com/services

https://www.partnershiptc.com/services


A LOUREIRO 

CONECTA 

PESSOAS, IDEIAS E 

SERVIÇOS



Já conhece o 

Agente Loureiro?

Ele investiga seus gastos 

e descobre onde você 

pode economizar!





















Nossos Cursos









Fernão Loureiro
marketing@loureiroconsutores.com

fernaoloureiro



Obrigado a todos!



Fernão Loureiro – CEO

www.loureiroconsultores.com

fernao@loureiroconsultores.com

Skype - fernaoloureiro

LinkedIn/Facebook - Fernão Loureiro

Instagram/Twitter - @fernaoloureiro




