
Objetivo

O foco desta apresentação é demonstrar o processo
operacional de solicitação de reembolso de bilhete aéreo,
feito pelo cliente corporativo a uma companhia aérea,
intermediado através de sua TMC.



Cliente

TMC

Cia. Aérea

C. Crédito

Informa a TMC sobre a não utilizacão do bilhete. 
Solicita o reembolso dos bilhetes informados para a TMC.

Recebe a solicitação de reembolso do cliente.
Registra internamente em seu sistema de Back Office.
Utiliza os canais de comunicação com as Cias Aéreas ( BSP / GDS /
Portais ) para a solicitação do reembolso.
Reúne informações necessárias para gerenciar o reembolso até o
momento em que o mesmo for disponibilizado pela cia. aérea.

Recebe a solicitação de reembolso enviado pela TMC.
Analisa internamente a forma de pagamento utilizada no pedido.
Após prazo de análise, processa a informação financeira via
(faturamento ou C. de Crédito)

Receber o processamento da transação credora informada pela
Cia Aérea, já abatida as respectivas penalidades.
Processa a informação do respectivo crédito na fatura do cliente.
No caso de cartões que fornecem relatórios gerenciais, a Adm.
busca fazer a relação com os bilhetes anteriormente solicitados
na compra.

Solicita compras de passagens à TMC
Informa os dados gerenciais p/ TMC.
Liquida o pagamento junto ao banco

Parceiro que intermedia relação do 
cliente com a Cia Aérea, para emissão e 
reembolso de bilhetes aéreos, além de 
outras atividades.

Prestadora de transportes aéreos.
Venda de bilhetes aéreos.
Processamento das vendas e reembolso
quando os mesmos não são utilizados.

Administra a relação financeira com o 
cliente Emite o Cartão e a linha de 
crédito para compra de bilhetes.
Elabora relatórios de gestão para o 
cliente
Processa os débitos e créditos nos
cartões.

Players Papel Responsabilidade/Procedimentos



Cliente TMC

Cia Aérea

Banco
Emissor

Adquirente

Fluxo operacional do reembolso via cartão

Fatura banco

Demonstrativo

detalhado

+

Solicita reembolso

Efetiva solicitação 
junto a Cia Aérea

Após período de 
analise informa o 
valor do crédito.

Recebe da Cia e informa 
ao Banco Emissor o 

valor do crédito devido.

TMC Presta
Informações para

detalhamento

Envia base financeira
para conciliar crédito

Submete o relatório
detalhado com inf. 

gerenciais.

Processamento de dados



Cliente TMC

Cia Aérea

Fluxo operacional do reembolso faturado

Crédito em
conta

Demonstrativo

detalhado

+

Solicita reembolso

Efetiva solicitação
junto a Cia Aérea

Após período de 
análise informa o 
valor do crédito.



1 (UM) ANO  
PARA SOLICITAR 
REEMBOLSO à 

partir da data da 
emissão original 

do bilhete.

Prazos
Solicitação

Tempo de Resposta

Prazo Estimado - cia aérea
NACIONAIS 30 dias
INTERNACIONAIS 90 dias

TMC efetua a 
solicitação
através do

BSP / GDS /  Portal

Cias Aéreas
Processa o 

reembolso e 
envia para a 

administradora
ou para TMC 

faturado

Fluxo

Prazo Estimado - cartão
O valor é creditado no ciclo
seguinte do cartão de crédito do 
cliente

Prazo Estimado - faturado
O valor é creditado em fatura para
o TMC conforme calendário
estabelecido pela cia aérea

Obs.:  1 (UM) ano 
é o prazo geral, 
mas algumas 

empresas 
possuem políticas 

específicas. 
Neste caso 

recomenda-se 
consultar a 

respectiva cia. 
aérea Obs.: O prazo é contado à partir da 

data de registro junto à cia aérea

Cliente solicita o 
reembolso


