
 

 
 

GUIA PRÁTICO DE COMO MAXIMIZAR SAVINGS EM 
NEGOCIAÇÕES COM CIAS AÉREAS 

 

1. COMUNICAÇÃO ASSERTIVA 
 
Q Compartilhe informações relevantes junto ao seu Executivo de Contas, tais 

como: expectativa de volume de viagens para o período contratual, projeções de 
(novos) negócios, oportunidades (novos projetos, fusão/aquisição) ou até 
mesmo redução de viagens. Essas informações apoiam a estimativa do volume 
contratual que será proposto; 

Q Atualização de informações oficiais de sua empresa no decorrer do contrato: 
paralisações em virtude de situação inesperadas (greves, desastres naturais ou 
epidemiológicos etc), redução de empregados, alteração dapolítica de viagens, 
redução no orçamento de viagens etc. Este tipo de informação será importante 
para a gestão durante a vigência do acordo e poderá ser considerada no 
momento de renegociação; 

Q É importante disponibilizar relatórios que informem o volume de viagens 
regionalizadas: doméstico ou internacional. Internacional, por exemplo, incluir 
os Países ou Continentes de acordo com a demanda da empresa. Potencial da 
indústria para o destino, assim como receita, potencial de entrega, market-share 
provável etc; 

Q Principais rotas que a empresa voa - é mais fácil conseguir um bom desconto 
para uma rota do que pulverizar para todos os destinos; 

Q Há empresas cujo volume está abaixo da meta exigida pelas cias aéreas para 
negociação de acordo, seja no doméstico ou no internacional, no entanto, a 
utilização de uma rota específica que pode ser alvo de uma negociação, 
portanto, é importante mensurar esse potencial e informar a cia aérea; 

Q Separar o orçamento de viagens corporativas do orçamento de eventos. Rastrear 
a produção corporativa utilizando o código corporativo informado pela cia aérea. 
O volume de Eventos pode ser um risco, se incluído na negociação, pois pode 
impactar no resultado para renegociação do período seguinte; 

Q A utilização do acordo corporativo para viagens pessoais de funcionários (lazer), 
pode ser um risco na negociação futura, pois ele será replicado e considerado no 
período seguinte.  Certifique-se que a cia aérea em negociação autorize tal 
prática, bem como considere em qual IATA essas emissões deverão ocorrer, já 
que a condição comercial deverá estar devidamente carregada e gerenciada pelo 
Travel Manager nos IATAS informados durante a negociação. 



Q Atentar-se a validade do acordo. Deve-se considerar o perfil da empresa no que 
tange a análise e assinaturas contratuais, por exemplo, prazo interno para 
recolher assinaturas, evitando assim que tenha problemas com cargas de 
descontos futuros junto a cia aérea. 

 

2. CLASSES TARIFÁRIAS 
 
Q Cada cia aérea tem uma customização no modelo de negociação. Existem 

diferentes formas de aplicar o desconto: associado a classe de reserva, 
associado a base tarifária, branded fares, tarifas táticas etc 

Q Entender quais questões comerciais intrisecas em cada modelo tarifário e os 
benefícios de cada uma: preço, inclusão de bagagem, flexibilidade para 
remarcação, política de reembolso, minimum & maximum stay, advance 
purchase.  

 

3. VALOR AGREGADO (muito além do preço e com savings). 
 
Alinhamento das expectativas considerando o real valor para empresa: 
 

o Benefícios ao viajante: wi-fi, sala VIP,  
o Marcação de assento 
o Prioridade de embarque 
o Up-grade de status de cartão de milhagem 
o Transfer com carro de luxo 

 
 

4. TROCA DE AGÊNCIA 
 
Q Atualização das agências e empresas afiliadas do grupo vinculadas ao contrato 

para manter as condições vigentes com pelo menos uma semana de 
antecedência. Para realizar carregamento e testes devidos; 

Q Informar sempre inclusão e exclusão de IATAS das agências homologadas. 

 

5. ALTERAÇÃO DE CONTATO DE GESTOR DE VIAGENS 
 
Q Quando ocorrer alterações de contato na gestão de viagens o mesmo deve 

informar a cia aérea parceira, especialmente para manutenção de agenda de 
reuniões trimestrais e renegociação de contrato; 

Q atualização do mailing corporativo para envio de comunicados com novidades 
e informações importantes (seguindo normativa LGPD). 

 



6. REUNIÕES PARA ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS 
 
Q Manter o bom relacionamento com o executivo de contas da cia aérea é 

fundamental para saber das novidades, receber consultoria, renegociar acordos 
e obter ajuda quando necessário; 

Q Durante as reuniões periódicas podem ser identificados pontos de melhoria nas 
condições contratuais etc; 

Q Importante sempre dar sugestões, esclarecer todas as dúvidas e trazer 
fatos/ocorrências para possível tomada de ação. 

 
 

7. PARAMETRIZAÇÃO DO OBT 
 
Q Aproximadamente 80% das empresas que utilizam um OBT o fazem de forma 

on-line, no entanto, para as viagens internacionais a utilização da ferramenta 
na modalidade on-line tende a ser mais baixa. Com exceção de rotas ponto-a-
ponto, as demais geralmente seguem o fluxo off-line; 

Q Importante parametrizar corretamente a ferramenta de OBT com todos os 
critérios da negociação e da política de viagens: menor tarifa? menor tempo de 
conexão? ponto a ponto: menor tarifa com voo direto? Com/sem direito a 
bagagem? Etc.  

Q É importante que o OBT calcule o custo total da viagem e não apenas o valor da 
passagem aérea que pode ter acréscimos tais como: bagagem extra, marcação 
de assento, ancillaries: alimentação especial, wifi etc  

Q Sugere-se que a ferramenta destaque os fornecedores preferenciais (com 
acordos) 

Q Testes rotineiros junto ao seu executivo de contas são fundamentais para 
assegurar que as condições estão devidamente carregadas e refletindo a tarifa 
de forma adequada; 

Q Fundamental checar a parametrização de acordos quando há uma prorrogação 
de das condições comerciais de forma automática pela cia aérea. E na 
eventualidade da mesma não comunicar antecipadamente a agência e a 
empresa se o OBT bloqueará os descontos, uma vez os mesmos continuarão a 
ser aplicados no GDS. 

 

8. POLÍTICA DE VIAGENS 
 
Q Importante refletir as regras da política de viagens dentro do OBT. Exemplo: 

• Voos acima de X Horas: considerar voo direto ou permitido conexão 
• ADVP para voos domésticos e internacionais 
• Critérios para escolha de cabine: cargo? Tempo de voo?  



• Apresentar especificidades das tarifas: flex* (flexível) x 
oportunidade** 
 

*tarifas flexíveis, com inclusão de bagagem extra, marcação antecipada de assentos 
etc  
** tarifas promocionais, sazonais, mais restritivas que regalmente não estão inclusas 
nas negociações de contrato corporativa)  
 

9. CONSULTORIA DE MELHORES PRÁTICAS 
 

Q Objetivo será compartilhar Informações de mercado, da indústria, demanda, 
ocupação da aviação, ticket médio, tendências entre outros assunto relevantes 
a gestão de viagens; 

Q Apresentação de extra-savings: o quanto o gestor economizou com assento 
diferencial, savings, revisão de rotas, atualização de mercado, análises de 
oportunidades, melhores práticas, feedback de experiência dos viajantes etc. 
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