Sabre firma parceria com WEX Inc. para acelerar a adoção de
pagamentos virtuais na área de viagens no Brasil
São Paulo, 10 de janeiro de 2017 - A Sabre Corporation (NASDAQ: SABR), líder no
fornecimento de tecnologia para a indústria global de viagens, está simplificando os pagamentos
de viagens para empresas no Brasil, através de uma parceria com a WEX Inc., um provedor
global de soluções de pagamentos corporativos.
Os compradores de viagens, incluindo agências e TMCs, poderão gerenciar pagamentos em um
ambiente automatizado e seguro na plataforma Sabre Red, enquanto as corporações e os
viajantes de negócios terão acesso à tecnologia de pagamento aprimorada através do Sabre
Traveller Experience Platform. Essa solução integra recursos totalmente adaptados aos
dispositivos móveis, incluindo reservas, pagamentos e relatórios de despesas.
Esta colaboração com a WEX Inc. disponibiliza novas opções de pagamento e maior flexibilidade
para empresas cada vez mais focadas na otimização de compras de viagens, controle de custos
e eficiência nos pagamentos de fornecedores.
"Nós investimos significativamente para desenvolver e lançar uma solução de pagamento virtual
como componente central de nossa Traveller Experience Platform para viagens de negócios e
estendemos seus recursos aos agentes de viagens que podem agora configurá-lo como forma
padrão de pagamento", diz Neil Fyfe , vice-presidente da Sabre Virtual Payments.
"Essa tecnologia de pagamento é a primeira da indústria a fornecer uma opção de pagamento
para reservas online e móveis para aéreo, hotel e locação de carros. Estamos agora focados em
atender as necessidades locais de agências de viagens e corporações, com uma solução
integrada ao processo de reservas, adicionando com segurança o pagamento e facilitando o
gerenciamento de despesas”, aponta Fyfe.
Para José Roberto Kracochansky, CEO da WEX Inc. na América Latina, a implementação de
seus recursos de pagamento virtual oferecerá aos clientes do Sabre um melhor controle sobre o
fluxo de caixa e agilidade operacional em seus processos. "Esta colaboração consolida nossa
liderança em pagamentos de viagens corporativas", de acordo com o executivo.
A integração de soluções da WEX ao Sabre Virtual Payments permite o processamento de
pagamentos de acordo com os padrões PCI para despesas corporativas de passagens aéreas,
hotéis e carros. O Sabre Virtual Payments oferece aos compradores de viagens de negócios a
capacidade de gerar números únicos de cartões de crédito virtuais para cada evento de viagem,
criados com segurança para as reservas e compras de serviços.
###
Sobre o Sabre
Sabre Corporation é o principal fornecedor de soluções tecnológicas para a indústria global de viagens e turismo. Ao
utilizarem as soluções de software, dados, serviços móveis e distribuição eletrônica do Sabre; centenas de companhias
aéreas e milhares de propriedades hoteleiras gerenciam operações decisivas para seus negócios, incluindo reservas
de passageiros e hóspedes, gerenciamento de receitas ou revenue management, planejamento de voos e malhas

aéreas, e gestão de tripulantes. Sabre também opera o mercado digital de viagens de maior alcance internacional, e
que processa mais de 120 bilhões de dólares anualmente, conectando compradores e fornecedores de viagens. Com
sede em Southlake, Texas, EUA, Sabre fornece soluções de software para clientes em 160 paises.
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