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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo contribuir com alunos de cursos de 

turismo através de uma fonte de pesquisa sobre o tema consolidadoras de turismo, 

para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica bem como um estudo de caso de 

uma empresa do segmento, a Gapnet Viagens e Turismo, com base na observação 

do autor, funcionário da empresa estudada.  O resultado é poder colaborar com os 

estudos realizados sobre o tema e abrir campo para novos estudos. 
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ABSTRACT: The present article aims to contribute to students from tourism courses 

through a source of research on the theme of travel consolidators, for that a 

bibliographic research was conducted and a case study of a business segment,  

Gapnet  Travel and Tourism, based on the author's observation, an official of the 

company studied. The result is to collaborate with the studies on the theme and open 

opportunity for further studies. 

Keywords: consolidators; intermediation; Gapnet Travel and Tourism 

 

 



2 

 

1 Introdução  

Segundo a versão on-line do Dicionário Michaelis (2014), a palavra 

consolidação é o ato de fortalecer ou a fusão de várias empresas, entre outros 

significados. As duas definições se confirmam ao pensar que, na década de 1970, 

no turismo, já havia agências que se preocupavam em unir-se para alcançar 

resultados em comum. O que não é explicado por este dicionário é que o ato de 

consolidar é o mesmo que intermediar e naquela época as agências mais fortes do 

mercado já desempenhavam o papel de intermediação para atender as agências de 

menor porte. 

Ao longo dos anos, essas grandes agências tornaram-se tão importantes que 

se transformaram em representantes exclusivas de companhias aéreas. Diante da 

evolução rápida deste mercado, estas agências ficaram mais independentes e 

conseguiram chegar ao status de consolidadoras de turismo com estrutura própria e 

mercado aberto para ampliar os seus produtos. 

Atualmente, alunos dos cursos de turismo em geral confundem as empresas 

de consolidação com as operadoras de turismo, que apesar de participarem de um 

mesmo mercado, a primeira é caracterizada pelo ato de intermediar bilhetes aéreos 

entre companhias aéreas e as agências de turismo enquanto a segunda agrega 

diversos produtos turísticos e os vende em formato de pacotes tanto para as 

agências de turismo como para o consumidor final. 

 Diante da escassez de trabalhos acadêmicos que abordem o tema 

consolidadores de turismo, este artigo visa contribuir para o conhecimento de alunos 

de cursos de turismo sobre este objeto. 

Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas para definição do tema e 

o histórico dessas empresas bem como um estudo de caso sobre uma das maiores 

empresas do mercado da consolidação, a Gapnet Viagens e Turismo, através de 

uma pesquisa de observação promovida pelo próprio autor, funcionário da empresa 

estudada. 

Primeiramente, na seção 2, são apresentadas as definições dos atores 

envolvidos neste mercado, as agências de turismo e as consolidadoras e a relação 
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com as companhias aéreas, com base em pesquisas bibliográficas. É apresentado 

também um histórico com a evolução dessas empresas no mercado paulistano. 

Na seção 3, é realizado um estudo de caso sobre a consolidadora Gapnet, 

desde sua história, sua estrutura, clientes e fornecedores, produtos oferecidos ao 

mercado entre outras informações que visam colaborar para o entendimento dessas 

empresas no mercado do turismo. 

2 Elementos do processo de intermediação de bilhetes aéreos 

2.1 Agências de turismo 

As agências de turismo são empresas que comercializam produtos e serviços 

turísticos e realizam o processo de intermediação entre o fornecedor e o cliente final, 

o turista. As agências tem a função de orientar e assessorar os seus clientes e 

elaborar roteiros de viagens:  

As agências de turismo são organizações que tem a finalidade de 
comercializar produtos turísticos. Elas orientam as pessoas que desejam 
viajar, estudam as melhores condições, tanto em nível operacional quanto 
em nível financeiro, e assessoram os clientes acerca dos itinerários. 
(PETROCHI; BONA, 2003, p. 11). 

Segundo Evans (2000, apud LOHMAN; NETTO, 2008, p. 294) se para os 

turistas as agências trabalham com informações e dicas através de recomendações 

que venham a satisfazer as necessidades de seus clientes, para os fornecedores, as 

agências representam um grande negócio por distribuir seus produtos, dispensando 

a necessidade de manter e criar pontos de distribuição e venda de seus serviços. 

Beni (1998, p.182), sob a ótica da legislação brasileira, define que as funções 

de uma agência de viagens são: 

[...] venda comissionada ou intermediação remunerada de passagens 
individuais ou coletivas, passeios, viagens e excursões; intermediação 
remunerada na reserva de alojamento, recepção, traslado, transferência e 
assistência especializada ao turista; operação de viagens e excursões 
individuais ou coletivas, compreendendo a organização, contratação e 
execução de programas, roteiros e itinerários; credenciamento de empresas 
transportadoras, empresas de hospedagem para emissão de bilhetes, 
vouchers e outras prestações de serviços turísticos; divulgação pelos meios 
adequados, inclusive propaganda e publicidade, de todos esses serviços. 
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Sobre a definição da Lei Geral do Turismo do Ministério do Turismo (2008), 

“compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade 

econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de 

serviços turísticos ou os fornece diretamente.”. 

Segundo Tomelin (2001, p.26) as consolidadoras também são agências de 

turismo e as classifica em: Agências de Viagens Detalhistas, Agências de Viagens 

Maioristas, Agências de Viagens Tour Operators, Agência de Viagens Receptivas, 

Agências de Viagens e Turismo Consolidadoras e Agências de Viagens e Turismo 

Escola. 

Em outra definição sobre as consolidadoras, Tomelin (2001, p 25) afirma que:  

Agências de Viagens e Turismo Consolidadoras são empresas de turismo 
classificadas junto a EMBRATUR como agências de viagens e turismo e 
tem, como função, a consolidação de serviços junto às transportadoras 
aéreas repassando bilhetes (TKT’S) às agências que não possuem 
credenciais para este fim. A denominação é senso comum no mercado 
informal e, em tese, conteúdo de aula na disciplina de Agências e 
Transportes de cursos superiores de Turismo, por ser realidade e, portanto, 
precisa ser discutida nos estudos. A exemplo, Orinter e Rextur.  

Porém a visão de Santos e Kuazaqui (2004, p.25) é que, apesar das 

consolidadoras repassarem os bilhetes para as agências de turismo, elas não 

podem ser consideradas agências de viagens e turismo e sim prestadoras de 

serviços junto às agências de turismo, mas entram em consenso com Tomelin sobre 

a importância da consolidadora em relação à prestação de serviços junto as 

agências de turismo.  

2.2 Consolidadoras de Turismo 

Da mesma forma que as agências de viagens, as consolidadoras de turismo 

também intermediam serviços de transporte de passageiros, uma vez que essas 

empresas compram produtos das companhias aéreas, que são classificadas como 

os seus fornecedores, e as repassam as agências de viagens, que são os seus 

consumidores. 

De acordo com Lohmann e Netto (2008, p.295) as consolidadoras tem a 

função de repassar bilhetes aéreos para as agências que não possuem acordos ou 

não estão habilitadas para comprar esses produtos diretamente com as companhias 
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aéreas. Essa afirmação se aplica a agências de pequeno e médio porte porque para 

elas as consolidadoras disponibilizam assentos em aeronaves, emitem bilhetes, 

centralizam o crédito dessas agências e principalmente oferecem uma enorme 

variedade de opções de companhias aéreas tanto nacionais, como internacionais, 

desde os destinos mais conhecidos como Europa e Estados Unidos, até destinos 

mais exóticos como Bangladesh, por exemplo. Porém, as operadoras de turismo e 

as grandes agências de viagem e turismo também utilizam os serviços de uma 

consolidadora devido à negociação de tarifas que as consolidadoras fazem com as 

companhias aéreas para emissão de bilhetes para diversos segmentos de grupos 

como os grupos de executivos. (SANTOS; KUAZAQUI, 2004, p. 34). 

Para as agências de viagem, as consolidadoras representam importantes 

parceiras para os seus negócios, pois elas oferecem vantagens já antes citadas 

como seu porte operacional, acordos com as companhias aéreas para negociação 

de tarifas mais baixas, acesso a crédito para compra e repasse de bilhetes a seus 

clientes finais. Para as companhias aéreas, as consolidadoras são importantes na 

divulgação e venda de seus produtos o que representa uma vantagem financeira 

enorme para essas companhias que economizam com equipes de marketing e 

vendas, pois as consolidadoras oferecem suporte para essas ações. Outra grande 

vantagem para as companhias aéreas é o retorno financeiro garantido, uma vez que 

uma consolidadora está posicionada entre as agências e as companhias aéreas, 

como é mostrado na figura 1 abaixo, não será prejuízo para a empresa aérea se a 

agência de turismo não pagar por um determinado bilhete, a consolidadora por ser 

uma espécie de administradora de crédito paga para a companhia e fica a seu cargo 

a cobrança daquele bilhete não pago pela agência.  

 

Figura 1 – Fluxo de intermediação entre as consolidadoras e seus fornecedores e clientes 

Cias Aéreas Consolidadoras 
Agências de 

Viagens 
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2.3 Um breve histórico sobre os consolidadores  

 Santos e Kuazaqui (2004, p.20) relatam que esse modelo de venda de 

passagens aéreas através de consolidadoras nem sempre funcionou dessa maneira. 

Na década de 1970, para que uma agência de turismo comercializasse a venda de 

passagens aéreas era obrigatória a filiação à IATA1 (International Air Transport 

Association), algo que pouquíssimos agentes possuíam, cerca de 23 apenas. Esses 

agentes trabalhavam repassando bilhetes aéreos aos demais agentes que não eram 

filiados ao órgão internacional. 

Para que uma agência pudesse obter uma filiação junto à IATA era 

necessário estar afiliado a órgãos nacionais como a EMBRATUR, ter pelo menos um 

ano de atividades, atender aos padrões da IATA quanto às instalações, ter um 

determinado capital mínimo financeiro para solicitar crédito para as companhias que 

se desejasse trabalhar. (KUAZAQUI; SANTOS, 2004 p. 17). 

A partir da década de 1980, as exigências impostas pelo IATA permaneciam, 

o que favoreceu o crescimento de diversos agentes gerais, os chamados GSA’s2 

(General Sales Agents). Esses agentes gerais atendiam a demanda dos agentes 

que não conseguiam crédito junto às companhias. Algumas agências conseguiam 

registro no IATA e já negociavam diretamente com as companhias. Nessa época as 

companhias não tinham muitas rotas para fora do Brasil, fato que facilitava o 

atendimento às agências de turismo. 

Santos e Kuazaqui (2004, p.21) destacam que, durante a segunda metade da 

década de 1980, o mundo vivia uma realidade negativa na economia, devido ao 

aumento do preço do petróleo e as possíveis guerras que viriam a acontecer até a 

década de 1990, realidade esta que pressionava as companhias aéreas obrigadas a 

diminuir seu quadro funcional. Tal situação motivava o crescimento dos agentes 

gerais que se viam entre uma demanda ainda maior de agentes de viagens que não 

                                                             
1 Associação Internacional de Transporte Aéreo é uma organização mundial que representa cerca de 270 
companhias aéreas que luta pelos interesses de seus afiliados, além de promover a segurança, o conforto e a 
economia das empresas aéreas para os seus consumidores. 
2 Segundo Braga (2008) o GSA (General Sales Agent) é “uma empresa de representação de produtos e serviços 
turísticos, mais conhecida no Brasil pela representação de bilhetes aéreos, obrigada por contratos a seguir 
padrões de atendimento e normas de vendas e comercialização de produtos, fora de seu domicílio.”. 
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eram mais atendidos pelas empresas aéreas e o aumento da procura de brasileiros 

por voos internacionais. 

A demanda por voos internacionais trouxe ao Brasil, duas companhias aéreas 

norte-americanas, a American Airlines e a United Airlines, o mercado se aquecia 

ainda mais, o que fez com que as empresas internacionais trouxessem ao Brasil o 

sistema BSP3 (Billing Settlement Plan). Durante esse período de crescimento, os 

agentes gerais já eram chamados de consolidadoras. 

As consolidadoras se dedicavam à venda das passagens aéreas, enquanto 

que as companhias que tinham quadros de funcionários reduzidos passaram a 

investir no atendimento ao consumidor e nas estratégias de marketing. Com esse 

processo de terceirização da venda de passagens aéreas as companhias passaram 

a investir mais na divulgação e na expansão de seus produtos, fazendo alianças 

internacionais, divulgando serviços agregados como entrega de encomendas e 

benefícios aos passageiros através de acúmulos de pontos que poderiam ser 

trocados por outras viagens ou produtos de lojas parceiras das companhias. 

(SANTOS; KUAZAQUI, 2004, p.23). 

Todos esses acontecimentos elevaram a importância das empresas 

consolidadoras, que se tornavam fortes aliadas, pois uma vez que as agências eram 

consideradas as principais parceiras das companhias para a venda de seus 

produtos, as consolidadoras potencializaram ainda mais o negócio das empresas 

aéreas que passaram a aumentar a produção de seus produtos com o mercado que 

se via mais abrangente, mérito alcançado pelos serviços prestados pelas 

consolidadoras. 

2.4 Mercado de consolidadoras no Brasil 

No Brasil, as consolidadoras de turismo mais conhecidas do mercado são a 

Rextur, Advance, Flytour e Esferatur, todas concorrentes da Gapnet, estudo de caso 

desse artigo. Segundo a versão online do Jornal Panrotas (2012) essas empresas 

juntas movimentaram cerca de 10 bilhões em vendas de passagens aéreas em 

                                                             
3 BSP é sistema criado pela IATA, solicitada pelas companhias aéreas, para padronizar os procedimentos e 
documentos utilizados pelas agências de turismo durante a comercialização de bilhetes aéreos. 
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2012. Nesse mesmo ano, duas consolidadoras, Rextur e Advance se uniram em 

uma fusão para formação de uma megaconsolidadora. Por outro lado, a Gapnet, 

Flytour e Esferatur, sem caracterizar uma espécie de fusão, uniram-se em três 

frentes: oferecer produtos diferenciados aos clientes, melhorar a tecnologia dos 

sistemas utilizados com foco no pós-venda e criar estratégias como novas 

campanhas de incentivo, por exemplo, além de outras ações em conjunto para 

conquistar novos clientes (PANROTAS, 2012). 

3 Estudo de Caso: Gapnet Viagens e Turismo 

3.1 História  

 A Gapnet Viagens e Turismo é uma empresa de consolidação aérea que 

atua nesse mercado desde 04 de julho de 1995. A Gap Representações foi fundada 

por Ivo Lins e Rui Alves (hoje acionistas da empresa), e surgiu como uma GSA que 

representava uma única companhia aérea, a American Airlines. 

No início dos anos 2000, Juca Lins, irmão de Ivo Lins, passou a integrar o 

comando da mesma. Com o amadurecimento da marca e a entrada de novos 

produtos, a antiga Gap Representações representante brasileira da American 

Airlines passa a se chamar Gapnet. 

Em 2002 a Gapnet lança um novo produto no mercado, a Gapnet Tours, que 

mais tarde viria a se chamar, de MMT Gapnet, uma operadora de turismo. Nessa 

época o Grupo Gapnet, incluía duas divisões, a consolidadora e a operadora de 

turismo. 

Em 2007, surge a Consolid, Aliança Internacional dos Consolidadores, 

fundada pela Gapnet, que visa unir líderes do turismo nos países da América Latina 

para fortalecer as empresas de turismo e o próprio turismo dessa região. Essas 

empresas se unem também para apresentar os produtos produzidos por eles ao 

mercado em comum. 

Hoje em dia, localizada na Rua Major Sertório, nº 128 na Vila Buarque, Centro 

de São Paulo, a Gapnet é atualmente, uma empresa de turismo de grande porte, 



9 

 

conta com a sua sede em São Paulo e mais 16 filiais espalhadas entre as maiores 

capitais do país e grandes cidades. Possui em seu quadro de funcionários 

aproximadamente 380 colaboradores, sendo que, deste número 203 trabalham na 

sede em São Paulo e mais 177 divididos em suas filiais.  

3.2 Funcionamento da Empresa 

A Gapnet funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana para atender os seus 

clientes, as agências de viagem de todo o território nacional. Para isso, a equipe de 

atendimento funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 8h00 as 20h00. Os 

demais horários como o atendimento nas madrugadas e nos finais de semana são 

feitos pelo o grupo de plantão. O mesmo ocorre, em relação aos horários com a 

equipe operacional de emissões de bilhetes aéreos. 

Os demais departamentos que compõe a parte administrativa da empresa 

como financeiro, tesouraria, grupo de análise de crédito e recursos humanos 

trabalham em horário comercial, ou seja, das 08h00 as 18h48 de segunda a sexta-

feira. 

3.3 Divisão dos Departamentos 

Assim como em qualquer outra empresa, a Gapnet se divide em diversos 

departamentos. No processo de vendas ao agente de viagens, o departamento que 

o cliente tem como o seu primeiro contato é o departamento operacional, é nesse 

setor que se encontra a equipe de atendimento aos agentes. Através do telefone ou 

por correio eletrônico, o cliente solicita ao atendente que se faça uma reserva em um 

determinada cia. O atendente providencia a reserva em sistema chamado GDS4 

(Global Distribution System). Há situações em que o cliente já encaminha uma 

reserva feita nesse sistema , caso contrário, é papel do atendente fazer esse 

serviço. No subcapítulo 3.4 é indicado em que situação a Gapnet abre um reserva 

no GDS. 

                                                             
4
 GDS são grandes sistemas de distribuição on-line que aperfeiçoam a comunicação empresas de turismo x 

fornecedores de produtos turísticos para reservas e emissão de bilhetes aéreos, vouchers de hotéis, aluguéis 
de veículos, contratação de seguros, etc. 
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 Após a reserva ser concluída o atendente providencia um documento, 

chamado Ordem de Passagem (OP). Nesse documento deverá conter as 

informações da reserva a ser emitida, a identificação completa do cliente que 

realizou a solicitação, a forma de pagamento que pode ser a vista ou cartão. Através 

do correio eletrônico, os atendentes encaminham as OP’s para as equipes de 

emissão.  

No caso das reservas para companhias nacionais, são as próprias 

companhias que fazem a emissão dos bilhetes e no caso das companhias 

internacionais, a Gapnet dispõe de uma equipe de emissão. O atendimento é 

subdivido em companhias nacionais, companhias americanas e europeias visando 

personalizar o atendimento ao cliente conforme o produto desejado pelo solicitante.  

Após as OPs serem tratadas pela equipe operacional, elas são encaminhadas 

para o setor financeiro responsável por gerar contas a pagar (pagamento aos 

fornecedores) e contas a receber (cobrança aos agentes de viagens). A equipe de 

análise de vendas recebe as OPs e seus bilhetes emitidos, analisam todos os dados 

contidos nesses documentos para a devida certificação, nome da empresa a ser 

cobrada, forma de pagamento, trechos percorridos e possíveis taxas a cobrar. Os 

dados analisados são registrados em um sistema, chamado ATS5 (AX Travel 

Soluction), este sistema por sua vez além de compor os registros realizados pela 

equipe de análise de vendas, recebem automaticamente, os registros gerados pelos 

GDS (Global Distribution System), neste caso a função da Análise de Vendas é 

corrigir eventuais erros cometidos pelo sistema ATS. 

Após os registros de todos os bilhetes no sistema ATS, a equipe de 

conciliação em posse das faturas geradas pelos fornecedores, realiza o comparativo 

entre a fatura recebida e os bilhetes que foram registrados até então pela equipe de 

Análise de Vendas, durante esse comparativo a Conciliação, analisa eventuais 

divergências entre as faturas e os registros dos bilhetes como erro de valores, 

comissões a pagar para as agências, bilhetes que não foram registrados, entre 

                                                             
5 Sistema utilizado pela Gapnet onde se opera todas as funções do setor financeiro que vão do cadastro das 
ordens de passagens, conciliação, geração de faturas aos clientes, liberação de reembolso, registro de acordos 
comerciais entre agentes e companhias aéreas, etc. 
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outras ocorrências, a função do conciliador é confirmar se o valor cobrado pelo 

fornecedor está em consenso com aquilo que a Gapnet vendeu aos seus clientes. 

 Confirmados os valores, o setor do faturamento gera as Notas de Débito 

(valores que a agências devem) e as Notas de Crédito (valores que as agências 

receberão, seja por alguma comissão negociada ou reembolso por bilhetes 

cancelados a pedido das agências). Essas notas serão lançadas nas faturas dos 

agentes e encaminhadas para o devido pagamento. As atividades realizadas pelo 

setor de faturamento também são feitas no sistema ATS. Esse setor é responsável 

pelo atendimento aos agentes em caso de dúvidas ou reclamações em relação aos 

valores lançados em suas respectivas faturas. 

O setor financeiro conta também com a equipe de reembolso, essa equipe é 

responsável por receber as solicitações de reembolso dos agentes de viagem, seja 

por desistência do passageiro, trecho indevido no momento da emissão do bilhete, 

erro da forma de pagamento durante a emissão do bilhete entre outros. É realizada 

uma análise dessa solicitação respeitando as regras tarifárias das companhias 

aéreas, havendo as condições necessárias, a equipe de reembolso faz a solicitação 

para cia aérea que por sua vez gera a nota de crédito na fatura do agente de 

viagens. 

O setor de Regularização de Cartão de Crédito é responsável por atender aos 

agentes de viagens, cujo seus passageiros contestam os valores lançados em seus 

respectivos cartões, por uma cobrança indevida por erro de informação que 

ocasionou cobranças de valores maiores do que foi negociado, o passageiro que 

negociou o pagamento a vista e os valores foram cobrados no cartão, enfim, uma 

série de ocorrências que mediante ao que é chamado de disputa, ou seja, quando o 

setor solicita ao agente a comprovação dessa solicitação, como número do cartão, 

negociação documentada com os valores negociados. Feita a análise esse setor 

realiza o procedimento de corrigir os valores indevidos e creditar os valores no 

cartão dos passageiros em seus cartões. 

O departamento financeiro conta também com funcionários responsáveis pela 

emissão de Notas Fiscais para as agências de viagens. 
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Cada cliente da Gapnet possui um limite de crédito, como funciona 

normalmente em cartões de crédito, ou seja, um limite concedido pela área de 

Análise de Crédito para que as agências possam fazer a compra de seus bilhetes 

aéreos, essa área também se responsabiliza pela cobrança dos clientes 

inadimplentes, bem como o acionamento nos órgãos de proteção ao crédito e casos 

mais extremos a utilização de medidas jurídicas contra os clientes em débito com a 

empresa. 

A Tesouraria é responsável pelo fluxo de caixa e pela contabilidade da 

empresa, analisa a entrada e saída dos recursos e efetiva o pagamento junto aos 

fornecedores.  

O departamento de Recursos Humanos é responsável pela contratação, 

treinamento e desenvolvimento e demissão dos funcionários, divulgação das ações 

sociais promovidas pela empresa a através do departamento pessoal promove a 

gestão de cargos e salários e se responsabiliza pelos direitos dos funcionários, 

como, pagamento de salários, férias, décimo terceiro salário, participação nos lucros 

da empresa, etc. 

O departamento comercial, através de seus executivos de contas, elabora a 

captação de novos clientes e a manutenção dos clientes já existentes, através das 

visitas programadas com o objetivo de apresentar a empresa e divulgar novos 

produtos, além de captar ideais e sugestões dos agentes e manter uma boa positiva 

da empresa. 

Abaixo são apresentadas duas figuras, a figura 2 do fluxograma apresenta em 

formato de linha de produção o cliclo desde de o atendimento ao cliente ao setor que 

gera as notas de débito e crédito aos agentes de turismo, a figura 3 apresenta os 

departamentos descritos na subseção 3.3 a respeito da divisão dos departamentos. 

 

Figura 2 – Fluxograma da empresa 
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Figura 3 – Organograma da empresa 

3.4 Sistemas de reservas 

A Gapnet disponibiliza as reservas solicitadas pelas agências de viagens em 

um dos quatro maiores sistemas GDS do mercado, Sabre, Amadeus, Galileo e o 

Worldspam. Para criação de reservas, a Gapnet possui contrato com apenas um 

desses sistemas, o Sabre. Nos demais sistemas os próprios agentes são 

responsáveis pela criação das reservas e a Gapnet oferece o serviço de emitir. 
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3.5 Clientes 

A Gapnet é uma consolidadora de turismo, que cumpre a sua função em 

intermediar a relação entre as agências de viagens e as companhias aéreas, 

portanto seus clientes são as próprias agências de turismo. A Gapnet lhes repassa 

os bilhetes aéreos que por sua vez revendem esses produtos aos seus clientes 

finais. 

Atualmente a Gapnet possui como clientes, agências espalhadas por todo o 

território nacional, há aproximadamente 5340 agências cadastradas na base de 

dados do sistema ATS, desse número há um total de 3570 agências, 

aproximadamente com status ativo, ou seja, com condições e crédito autorizados 

para a compra dos produtos da empresa. As demais agências não se configuram no 

status ativo, seja pelo fato de não estarem com o crédito liberado, ou por algum 

débito não regularizado junto à área de Análise de Crédito. Abaixo são listadas as 

dez agências que mais compram os produtos da Gapnet, com base no limite de 

crédito observado no sistema ATS no primeiro semestre de 2014, cujos valores não 

foram autorizados pela empresa para divulgação neste trabalho. 

Tabela 1: Agências que mais compram produtos da Gapnet 

Posição Agência Localização 

1º FOUR BUSINESS Rio de Janeiro 

2º TOP SERVICE Barueri 

3º PLANETA BRASIL São Paulo 

4º GLOBALIS São Paulo 

5º VAI VOANDO São Paulo 

6º VIAJANET São Caetano do Sul 

7º AD São Paulo 

8º LEVITATUR São Paulo 

9º BARSOTTI São Paulo 

10º HEDGING São Paulo 

Fonte: Sistema ATS (GapNet) 

É notório observar que dentre as agências que mais vendem para a Gapnet, 

sete delas se localizam na capital paulistana e mais duas na região metropolitana, 

isso mostra claramente que o principal mercado para Gapnet está localizado em São 
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Paulo. No entanto, nota-se que a agência que lidera esta lista é a Four Business 

localizada no Rio de Janeiro, especializada em eventos esportivos no Brasil e no 

mundo, a empresa atua nos segmentos de viagens corporativas e o turismo de 

experiência. 

Boa parte dessas agências possuem produtos para o público corporativo, 

como é o exemplo da Globalis. A Top Service oferece seus serviços para as 

empresas que planejam viagens de incentivo aos seus funcionários. A AD Turismo e 

a Levitatur atendem a demanda corporativa das empresas e promove feiras e 

congressos aos seus clientes 

A Planeta Brasil, que também atende ao público corporativo, tem feito uma 

intensa campanha referente à Copa do Mundo de 2014 no Brasil, esse fato tem feito 

com que essa agência  aumentasse seu volume de vendas e como consequência, 

acesso maior ao crédito. 

A Vai Voando, agência segmentada em viagens domésticas, oferece seus 

produtos ao público geral, assim como a Hedging e a Barsotti, que vende pacotes 

com destinos nacionais e internacionais. 

Existem três canais disponíveis para o atendimento ao agente de viagem, 

através do Atendimento Gapnet, telefone 24 horas por dia, para solicitação de 

reservas e pedidos de emissão, dúvidas, procedimentos para tornar-se um cliente, 

etc. Através dos e-mails, cujos alguns dos endereços são diretamente 

personalizados conforme perfil do agente e produto solicitado e através do portal da 

Gapnet na internet, pelo link Fale Conosco e pelo bate-papo Chatgap. 

3.6 Serviços ao trade 

A Gapnet disponibiliza aos seus clientes algumas ferramentas para otimizar o 

dia a dia dos agentes de viagens, abaixo estão citados alguns desses serviços: 

 Gap Onetouch: No portal da Gapnet na internet, o agente de viagens, 

mediante a inserção de seu login e senha, poderá ter acesso à pesquisa e 

comparação de tarifas das companhias aéreas e fazer sua reserva nesse 

mesmo serviço. 
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 Gap Connect: Metabuscador de tarifas que é integrado ao site do agente de 

viagens. 

 Gap Hotéis: Reserva de Hotéis 

 Assistência em Viagem online: Plantão 24 horas pelo telefone - 0800 772 

7800. 

 Gap Embarque: serviço que auxilia os passageiros no momento do embarque 

 RSS (Real Simple Sindication): Canal de Comunicação Personalizado 

 Chatgap: Atendimento on line no portal da Gapnet na internet 

 Número único (4002-0427): canal de comunicação para os agentes de 

viagens para todos os serviços oferecidos pela Gapnet. 

3.7 Fornecedores 

A Gapnet possui um portfólio de fornecedores que contempla diversas 

companhias aéreas nacionais e internacionais, possibilitando que o agente de 

viagens compre seu bilhete em apenas um local. Apesar de não ser uma operadora 

de viagens, em alguns casos e como diferencial de mercado, a Gapnet oferece aos 

seus clientes reservas de hotéis e serviços de assistência ao viajante. 

Das companhias nacionais, a Gapnet possui como os principais fornecedores, 

a TAM, a Gol, a Azul, a Avianca e a Passaredo, além de companhias um pouco 

menos conhecidas que operam com destinos regionais, como é o caso da Brava que 

opera voos na Região Sul do Brasil e a Sete Linhas Aéreas que opera voos nas 

regiões Centro-Oeste e Norte do país. 

A maioria das companhias internacionais é interligada ao BSP e a Gapnet, 

para efeitos de faturamento e pagamento aos fornecedores, categoriza essas 

companhias em um mesmo grupo, o que facilita e padroniza o pagamento a todos 

esses fornecedores. Dentre as companhias norte-americanas, estão a American 

Airlines, Delta e United Airlines. Dentre as companhias que atendem ao mercado 

latino, estão Aerolíneas Argentinas, Lan Chile e Aeromexico. No mercado europeu, 
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entre os países com os destinos mais concorridos estão a Air France, Ibéria, Alitália, 

KLM e British Arways. 

Além das companhias aéreas que foram citadas, a Gapnet possui uma 

parceria com a consolidadora Chanteclair, uma consolidadora norte-americana com 

sede em Nova York nos Estados Unidos e que possui um escritório no Brasil. Essa 

consolidadora trabalha com diversas companhias aéreas que não possuem ligação 

junto ao BSP, não possuem nenhuma escritório no Brasil e que operam seus 

trechos, normalmente internos, em países que não possuem tanta procura pelos 

turistas brasileiros. Esse produto pode ser considerado um diferencial oferecido pela 

Gapnet aos seus agentes que possuem dificuldades de encontrar esses produtos 

dominados pelas companhias mais tradicionais. Dentre as companhias oferecidas 

pela Chanteclair estão Scandinavian Airlines (Europa), Virgin Airlines (Austrália), 

Malaysia Airlines (Malásia), Aegean Ailines (Grécia), Jetblue (EUA). 

A Gapnet, mediante a solicitação de seu agente de viagens, oferece também, 

algumas reservas de hotéis, a operadora de turismo MMT Gapnet é quem fornece 

esse produto para a consolidadora repassar aos seus clientes, no entanto, a venda 

dessas reservas de hotéis não é uma prática comum da Gapnet, considerando que o 

seu principal produto é o bilhete aéreo. 

Outro produto solicitado a Gapnet por seus clientes é o serviço de assistência 

em viagem que é fornecido pela Trave Ace Assistence. 

3.7.1 Política de remuneração ao agente de viagem 

Como já estudado em capítulos anteriores, a agencia de viagens é uma 

empresa que realiza o processo de intermediação de produtos turísticos, mas como 

qualquer organização comercial, o agente precisa de alguma remuneração ou 

comissionamento sobre seus serviços.  

A tarefa básica do agente de viagem é fornecer os serviços de viagem ao 
público. E isto ele faz em nome de seus fornecedores, ou “consolidadores”, 
sendo este um termo comercial. Um consolidador poder ser uma operadora 
ou um atacadista de turismo, um hotel ou uma companhia de transporte. 
Um agente também pode oferecer serviços relacionados a viagens, como 
seguros ou câmbio de moeda. Para oferecer estes serviços, o agente 
recebe uma comissão dos consolidadores... (COOPER; FLETCHER; 
WANHILL; GILBERT; SHEPHER, 2001, p. 288). 
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A afirmação acima, quanto ao recebimento de comissão por parte dos 

agentes está devidamente correta, apesar dos autores generalizarem o termo 

“consolidadores”, o que não está inteiramente incorreto, porque as consolidadoras 

são de fato fornecedoras para os negócios dos agentes. 

Segundo Braga (2008), os fornecedores de produtos turísticos como as 

próprias companhias aéreas costumam comissionar os serviços prestados por eles 

aos agentes de viagens. No entanto com a chegada de novas tecnologias no 

mercado de turismo como os portais das companhias aéreas na internet e agências 

de viagens on- line alterou o comportamento de viajantes e passageiros em todo 

mundo, incentivando a compra de passagens aéreas, por parte destes diretamente 

nestes portais. 

Ao eliminar os intermediários, os produtores deixam de remunerá-los 
cortando gastos com comissionamento e atingindo o público-alvo de 
maneira direta através da internet, ou seja, vendendo seus produtos diretos 
ao consumidor final, as empresas produtoras deixam de comissionar as 
agências de turismo, reduzindo custos operacionais. (BRAGA, 2008 p. 58). 

A partir deste cenário, as agências de turismo passaram a adotar uma nova 

política de cobrança de taxas para manter os seus ganhos diante de extinção de 

pagamento de comissão por parte das companhias aéreas (BRAGA, 2008), as 

chamadas Fee6 ou RAV (remuneração do agente de viagens). 

 A Gapnet tem recomendado aos seus clientes que cobrem as RAV’s 

diretamente de seus clientes e até oferece estrutura para este tipo de transação. 

Para isto, ao enviar a sua Ordem de Passagem para a Gapnet, o agente deve 

mencionar no documento o valor que deseja receber referente a RAV e os dados do 

cartão de crédito do passageiro. O setor operacional realiza a cobrança do valor e 

repassa ao agente através do sistema ATS, o crédito é feito diretamente na fatura do 

agente de viagens debitando apenas uma taxa de serviço por esse serviço prestado. 

3.7.2 Política de remuneração para Gapnet 

Assim como os agentes de viagem, a Gapnet também presta serviços de 

intermediação, entre as companhias aéreas e as próprias agências de viagem, para 

                                                             
6 FEE é taxa cobrada do passageiro por parte das agências de viagens para cobrir seus custos e despesas e 
manter a sua rentabilidade diante do corte de comissões causadas pelas companhias aéreas. 
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que isso ocorra, ela também possui suas despesas, seus custos e seu lucro, 

portanto também conta com a remuneração por parte de seus fornecedores. 

No caso nas companhias aéreas que, como citado anteriormente pagavam 

comissão, atualmente a Gapnet recebe apenas uma porcentagem do valor da tarifa 

do bilhete, conhecida como incentivo, tanto das companhias nacionais como as 

companhias internacionais, o que difere é que nos casos das companhias nacionais 

é cobrada no bilhete do passageiro uma taxa chamada DU, essa taxa será 

repassada ao agente de viagens quando este recebe a sua fatura.  

Algumas companhias internacionais norte-americanas, a exemplo da United 

Airlines e Delta Airlines, são duas das poucas que ainda mantém a política de 

comissão. Delas a Gapnet recebe comissão e incentivo e repassam uma 

porcentagem dessa comissão para os agentes. A cia American Airlines é uma das 

que abandonaram a política de comissão e passaram a pagar apenas um valor de 

incentivo. 

O mesmo ocorre com as companhias europeias que já há algum tempo não 

tem pagado as comissões, pagando somente para a Gapnet uma porcentagem de 

incentivo. Para as agências de viagem, é indicada a cobrança da RAV. 

No caso das companhias aéreas emitidas pelo fornecedor Chanteclair, a 

Gapnet cobra do agente uma taxa de serviço de USD 50,00, desse valor a Gapnet 

retém USD 35,00 por bilhete e repassa USD 15,00 ao fornecedor. 

A operadora MMT Gapnet, fornecedora dos vouchers de hotéis, paga para a 

Gapnet uma porcentagem de 20% do valor da tarifa e repassa 12% para as 

agências. A fornecedora de seguro de viagens paga a Gapnet uma porcentagem de 

55% e desse total repassa 35% do valor do seguro para os agentes de viagem. 

3.7.3  Prazos de pagamento aos fornecedores 

A Gapnet possui prazos de pagamento junto aos seus fornecedores que 

funcionam da seguinte forma: 
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 pelos fornecedores nacionais, as emissões realizadas em um período de 10 

dias (período decendial) terão um prazo para pagamento de 13 dias após o 

último dia desse decêndio, ou seja, as emissões realizadas no período entre o 

dia 01 ao dia 10 de um mesmo mês, terão como prazo de pagamento o dia 23 

e assim conforme é detalhado na tabela abaixo: 

Tabela 2: Prazo de vencimento para pagamento dos bilhetes nacionais 

Período (dia) Vencimento (dia) 

01 ao 10 23 

11 ao 20 3 

21 ao 30 ou 31 13 

 pelos fornecedores internacionais, as emissões realizadas em um período de 

7 dias (período semanal) terão um prazo de pagamento de 9 dias após o 

último dia dessa semana, ou seja, um período que se inicia na segunda-feira 

e termina do domingo, terão um prazo de 9 dias após o domingo para o 

pagamento. 

Tabela 3: Prazo de vencimento para pagamento de bilhetes internacionais 

Maio 

S T Q Q S S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

O calendário acima demonstra que em um período de uma semana, as 

emissões realizadas, do dia 07 de maio a 13 de maio, terão como prazo de 

vencimento o dia 23 de maio, uma vez que o vencimento ocorre no período de 9 

dias após o domingo desse mesmo período, a contar do dia 14, finalizando no dia 23 

desse mesmo mês. 
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4 Considerações Finais 

 O grande objetivo do artigo, desde o seu início, foi a de elaborar um estudo, 

que diante da quase inexistência de bibliografias existentes a respeito do tema 

abordado, servisse de fonte de pesquisa para alunos de cursos de turismo que 

tivessem dúvidas a respeito do assunto. Para a construção do estudo, inicialmente, 

foram pesquisados diversas bibliografias para definição do termo consolidadoras, a 

relação com os seus clientes, os agentes de viagem, além do histórico e o 

desenvolvimento dessas empresas no mercado brasileiro. 

Para que se tivesse uma visão mais prática das consolidadoras foi realizado 

um estudo de caso, sobre a consolidadora Gapnet Viagens e Turismo, a fim de 

ilustrar todo o seu funcionamento, desde o início do contato com cliente, onde este 

adquire os produtos da empresa, até o momento da cobrança desse produto 

vendido. Os resultados registrados neste artigo foram frutos de uma pesquisa de 

observação realizada pelo autor, que é funcionário da empresa há quatro anos, cujo 

conhecimento é resultado de um ano como estagiário da área operacional e três 

anos como funcionário atuante na área financeira desta empresa. 

Espera-se que este artigo, possa de fato, contribuir e ser uma fonte de 

informações para alunos dos cursos de turismo, mas que não seja a última. Assim 

como em anos anteriores, as empresas de consolidação passaram por diversos 

estágios, como a dependência das companhias aéreas até se transformarem no que 

hoje são parceiras dessas mesmas companhias no mercado turístico e poderão em 

sua caminhada, ainda, trazer diversas inovações e para isto será necessária que 

mais autores possam contribuir com novos estudos a partir deste artigo. 
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