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Regra de negócio: E- GOL 
 
Esse documento tem como objetivo informar as regras para utilização do Sabre modo DCP (E-
GOL), com isso, o agente de viagem fica ciente de que qualquer ação fora da regra descrita 
nesse documento, estará passiva a cobrança de penalidade conforme auditoria a ser realizada. 
 
No acesso liberado as agências no Sabre, E-GOL, não está liberado qualquer 
modificação/criação/remarcação em reservas de grupos. Reservas de grupos, serão tratadas 
em uma ferramenta específica.  

1. Regras de remarcação Involuntária: 
 
Voos que sofreram alteração/acomodação por parte da companhia:  
Para todos os voos que sofreram alteração ou cancelamento por parte da GOL, os PNR 
impactados terão os novos voos em status WK/SC. Nesses casos seguir com a validação dos 
voos no campo “Alterar/Status Seg”. O sistema revalidará automaticamente o VCR/Bilhete. 
Seguir conforme processo descrito no documento “Procedimentos Sabre E-GOL”. 
Caso o passageiro não aceite os voos propostos pela companhia poderá seguir com a 
remarcação no fluxo Involuntário.   

 
Quando a remarcação involuntária é aplicável? 
Conforme a ANAC400, clientes que sofreram acomodação de voos superior a 30 minutos em 
voo doméstico e 1 hora em voo internacional, é permitida remarcação sem custo pelo fluxo 
“Involuntário”, respeitando a validade do bilhete, sendo passível de cobranças caso a nova 
data não respeite esse item.  
 
Recomendamos que a nova data seja próxima a data o voo original e se mantenha a 
sazonalidade de baixa ou alta temporada, o sistema libera até 330 dias à frente do dia da 
busca, reforçamos que a nova remarcação deve estar dentro da validade do bilhete, ou seja 
se tem um bilhete válido até o mês de dezembro de 2022, a remarcação deve ser realizada 
até este mês, caso não seja cumprida é passível de geração de cobranças (ADM).  
 
Se a acomodação feita pela companhia for inferior ao tempo mencionado, esta deverá seguir 
a remarcação pelo fluxo “Voluntário”, sujeito a diferença tarifaria e cobrança de multas.  
 
Importante: Se a acomodação do voo aconteceu antes da migração (21/08/2021), o sistema 
vai trazer o voo com status HK, para esses casos poderão fazer a acomodação de forma 
involuntária, porém deverá inserir um comentário dentro do bilhete no campo 
“Modificar/Atualizar Remark” informando que a remarcação involuntária ocorreu devido 
acomodação do voo antes da migração do sistema. No fluxo de auditoria será validada a 
ocorrência da acomodação, havendo algum procedimento indevido a agência será penalizada.
  
 
 
 
 



  

 

 
Reitinerações não são permitidas, exceto em casos involuntários que seja necessário realizar 
a troca de aeroporto na mesma cidade entre as bases relacionadas abaixo: 

• São Paulo: GRU e/ou VCP e/ou CGH 

• Rio de Janeiro: GIG e SDU 

• Paraná: LDB e MGF 

• (EZE/AEP) e EUA (MIA/MCO) 

 
IMPORTANTE:  Para remarcação involuntária, caso tenha ocorrido acomodação no voo, o 
cliente terá direito apenas 1 (uma) alteração sem custo, se desejar fazer novas remarcações 
seguirá conforme regra tarifaria no fluxo de remarcação voluntária.  
 

2. Regras de remarcação voluntária: 
Para casos de alteração voluntária, deve ser realizada a reemissão do ticket, respeitando as 
penalidades conforme as regras tarifárias contratadas no ato da emissão original. É possível 
fazer a alteração da reserva, reemitir o bilhete para uma tarifa superior ou inferior à 
originalmente contratada.  
Em caso de valor superior, além da taxa de remarcação, deve ser paga a diferença tarifária. 
Será possível utilizar as formas de pagamento aceitas de acordo com a regra de negócio do 
segmento. E em caso de troco o valor residual pode ser mantido em EMD-S valor residual 
(EMD-S Residual Value) .Ou reembolsar  o valor residual para a forma  original de pagamento, 
sujeito à aplicação de penalidades. 
No caso de reitineração em remarcação voluntária o novo voo pode ser alterado para 
qualquer temporada (baixa ou alta), nacional ou internacional, seguindo a regra tarifaria e 
sujeito à aplicação de devidas penalidades e diferença tarifária. 
 
Importante: Caso a forma do pagamento original tenha sido faturada, este não possível gerar 
EMD-S, deverá seguir com reembolso na forma de pagamento original, crédito agência  

 
RECEITAS AUXILIARES: Ao realizar qualquer tipo de troca de voo, seja voluntária ou 
involuntária, inclusive em casos de mudança do número do voo, será necessário vender 
novamente o Ancillary/serviço e associar o EMD para este novo bilhete.   
 

3. Cancelamento  
Ao realizar um cancelamento o cliente terá as seguintes opções: 
 
Bilhete com Status Open, voos com embarque até 31/12/2021: poderão realizar o 
cancelamento dos voos no campo “itinerário” e deixar os bilhetes em aberto. Deverão inserir 
o segmento fictício conforme procedimento descrito no documento “Procedimento Sabre – E-
GOL”, para que o localizador não seja expurgado. Deverão assim guardar os números do 
bilhete para futuras remarcações, dentro na própria reserva. Esses bilhetes terão como prazo 
de validade 12 meses a contar da data da emissão, podendo ser utilizado em até 18 meses.  
As penalidades e diferença tarifaria, quando aplicáveis, serão cobradas no momento da 
remarcação ou cancelamento do bilhete, conforme regra tarifária. 



  

 

 
IMPORTANTE:  Somente os bilhetes em status open, onde o primeiro voo (voo de ida) ocorrer 
até 31/12/2021, ao remarcar deverão ser isentos de taxa (no- show ou cancelamento) 
utilizando o waiver 8. (A taxa o-show está parametrizada nos casos em que a remarcação do 
bilhete ocorrer após a data de embarque do primeiro voo).  
 
Bilhete com Status Open voos a partir do dia 01/01/2022: Poderão realizar o cancelamento 
dos voos no campo “itinerário” e deixar os bilhetes em aberto, por isso deverão assim guardar 
os números do bilhete para futuras remarcações. As penalidades e diferença tarifaria, taxas 
de cancelamento ou no-show quando aplicáveis, serão cobradas no momento da remarcação 
ou cancelamento do bilhete, conforme regras tarifárias. Ou seja, se a remarcação acontecer 
após a data de embarque do primeiro voo, o sistema cobrará taxa no-show, se remarcado 
antes da data de embarque do primeiro voo seguirá com taxa de remarcação, estas taxas não 
poderão ser isentas ou alteradas.  
 
IMPORTANTE: Para solicitação de reembolso após a data de embarque do primeiro voo 
consulte as regras tarifarias.  
 
Cancelamento e crédito EMD: Solicitações de cancelamento e crédito EMD, deverão ser 
realizadas no portal B2B”. A validade do crédito é de 12 meses a contar da data da criação. 
 
Cancelamento e reembolso forma original de pagamento: Solicitações de cancelamento 
seguido de reembolso deverão ser realizadas pelo portal B2B. O reembolso está sujeito 
penalidades conforme regra tarifaria adquirida. 

• Clientes com voos entre 19mar20 até 31dez21: o prazo para reembolso é de 12 meses 

da solicitação com correção pelo INPC (conforme lei 14.174 do período de pandemia) 

• Clientes com voos após 01jan22: o prazo para reembolso é de até 07 dias corridos, 

conforme a ANAC400. 

Importante: Não é permitido solicitação de reembolso direto na ferramenta Sabre E-GOL, 
somente em casos de remarcação e saldo residual (troco). Reembolsos solicitados por essa 
aplicação estarão sujeitos a cobrança de ADM. 
 
Void (estorno) – mesma data de compra: a funcionalidade “Void” (estorno) é 
permitida/liberada quando a compra seja realizada no próprio E-GOL e realizado pelo mesmo 
usuário que efetuou o pagamento/emissão, sendo também no mesmo dia da emissão/compra 
até 23h59. Após esse prazo será necessário solicitar cancelamento e reembolso dentro das 24 
horas via portal B2B.  
 
 
Cancelamento dentro das 24 horas da compra: Solicitação de cancelamento de reservas 
emitidas dentro das 24 horas da compra com antecedência maior que 07 dias da data do voo 
deva ser realizada pelo portal B2B. O prazo de reembolso é de até 07 dias corridos, conforme 
a ANAC400. 
 
 

4. Remarcação ou cancelamento após o voo (No-show) 



  

 

 
Regra para voos Doméstico ou Internacionais: 
 
A taxa de remarcação ou cancelamento após o voo (no-show) passa a ser recolhida/cobrada 
quando realizada a remarcação ou reembolso do bilhete e seguirão com as taxas conforme a 
data de remarcação ou reembolso:  

• Se a remarcação ou reembolso do bilhete ocorrer antes da data do primeiro voo, o sistema irá 

cobrar como uma taxa de remarcação ou cancelamento antes do voo. 

• Remarcações ou reembolsos que ocorrerem após a data de embarque do primeiro voo, o 

sistema irá cobrar como uma taxa de remarcação ou cancelamento após o voo (no-show). 

Respeitando a regra tarifaria. 

 

5. Cancelamento de apenas um trecho:   
 
Em caso de necessidade de cancelamento de apenas um dos trechos, o agente de viagem 
deverá seguir o fluxo enviado no “Procedimento Sabre – E-GOL”. Onde o agente de viagem 
deve: 
• Observar que a regra é valida apenas para voos doméstico 

• O procedimento deve ser feito antes do horário de partida do voo de ida 

• Taxas poderão ser aplicadas de acordo com a regra de família de tarifa adquirida para o voo 

cancelado (se regra com restrição ida e volta, o será reembolsado somente taxa de embarque)  

• Reemitir o bilhete da volta conforme procedimento indicado “Procedimento Sabre – E-GOL”. 

6. EMD-s de valor residual:  
Reservas com embarque até 31/12/2021, que ao realizar uma remarcação voluntária gerar 
um saldo residual, este poderá ser mantido em EMD.  O crédito terá validade de 12 meses a 
contar da data da criação e poderá ser utilizado como forma de pagamento para outro 
passageiro. O cliente também terá a opção de solicitar reembolso.  
Importante: Casos em que o EMD for originado de uma reserva cuja forma de pagamento era 
faturado, ao realizar uma remarcação com saldo residual este poderá apenas enviar para 
reembolso, o sistema não permitirá criar novo EMD. 
(testar com forma de pagamento CC/BT) 
 

7. Uso de EMD-s para terceiros:  
Com o crédito em EMD-s é possível emitir passagens para outro passageiro que não o 
original do crédito gerado, independente se o EMD foi gerado antes ou depois da migração. 
 

8. Pagamento com EMD (crédito) 
 
Será possível emissão de uma nova reserva usando como forma de pagamento o EMD-s, 
havendo valor a pagar o sistema irá cobrar a diferença tarifaria com as formas de pagamento 
disponíveis. Havendo valor a menor, o sistema irá gerar um novo número de EMD-s ou poderá 
enviar o saldo residual para reembolso. 



  

 

Importante: Se o EM-s for originado de uma reserva cuja forma de pagamento era faturado, 
ao realizar emissão com saldo residual este poderá apenas enviar para reembolso, o sistema 
não permitirá criar EMD-s, logo não poderá seguir com a emissão de mais passageiros no 
mesmo localizador. 
 
IMPORTANTE: Quando o valor do EMD-s for superior ao valor da passagem por passageiro, ao 
emitir será deduzido o valor do primeiro passageiro e o sistema irá gerar um novo EMD-s do 
valor residual, sempre que a forma de pagamento do original não tenha sido faturada, ou 
enviar para reembolso. Caso optar por EMD-s poderá ser utilizado como forma de pagamento 
para o próximo passageiro. 
 

9. Pagamento/Emissão: 
Será possível criar reservas na ferramenta Sabre. As formas de pagamento que estão 
habilitadas no momento são: faturado, cartão de crédito, EMD e múltiplas formas (cartão + 
faturado). Para múltiplas formas de pagamento o sistema não está permitindo parcelamento. 
 
Importante: É de responsabilidade da agência efetuar o pagamento conforme a sua regra de 
negócio junto a companhia. 
 

10. Waiver  
 
 
Waiver08(AE NOT APPLICABLE): Poderão ser utilizados no caso de isenção de no-show para 
os bilhetes que constem embarques entre 21/08/2021 a 31/12/2021. Nesses casos é 
necessário colocar um comentário de isenção de no-show. 
 

11. Compra de receitas auxiliares: 
No Sabre está habilitada a funcionalidade de compra de outros serviços, tais como: Assento, 
bagagens extras, e Voe e Junto. Através da função Taxas/Serviços. 
Se após a compra dos serviços adicionais houver remarcação nas reservas, será necessário 
reassociar os serviços aos novos bilhetes ou efetuar um Exchange do EMD-a em casos de troca 
de rota. EX. GIG/REC direto foi alterado para voo com conexão. Seguir conforme fluxo no 
“Procedimento Sabre: E-GOL” 
Importante: Lembrando que não é permitido o serviço Voe Junto em voos de conexão para 
passageiros de 8 a 15 anos. A ferramenta não tem restrição para tal regra, é de 
responsabilidade da agência se atentar a política do serviço adquirido. 
 

12.  Account codes (promocodes), tarifas negociadas: 
Conforme informado no documento “Procedimentos Sabre – E-GOL”, no momento de busca 
do voo, para iniciar o fluxo da compra,  será necessário inserir no campo “Código contábil” o 
promocode de uso da agencia (se houver) para que o sistema carregue o desconto. Na tela de 
precificação, item “Fare Base” categoria 25,  poderá confirmar se o desconto foi aplicado 
corretamente. Após a emissão do bilhete não será possível incluir o promocode.  



  

 

 

13. Prazos/ hold: 
 
Para seguir conforme os prazos abaixo, deverá seguir conforme procedimento enviado no 
“Procedimentos Sabre – E-GOL”. 
 
 

Antecedência ao embarque Prazo para pagamento da reserva 

Até 24h antes do embarque 1 hora 

Entre 24 e 48h antes do embarque  12 horas 

Entre 48 e72h antes do embarque 24 horas 

Entre 72 e 96h antes do embarque 48 horas 

Mais de 96 horas antes do embarque 72 horas 

 

14. Comentários no Remarks: 
Sempre que fizer qualquer modificação ou inclusão na reserva, deverá inserir um comentário 
dentro no campo remark com a informação do que foi realizado no localizador. 

15. Troca de OAC 
Quando a agência tiver mais de uma OAC as tratativas deverão ser feitas na OAC 
correspondente. Para mudar de OAC, deverá seguir conforme indicado no documento 
“Procedimentos Sabre – E-GOL”. 
 

16.  Localizadores migrados:  
As reservas que tinham voos ativos no New Skies foram migradas para Sabre, elas terão um 
novo localizador e, para cada passageiro um bilhete eletrônico (e-ticket ou VCR) 
O cliente poderá acessar as reservas Sabre com o localizador original Navitaire e o sistema 
trará o novo localizador Sabre. 
Em relação a bagagem e assentos pagos, também foram migrados, será gerado um 
documento chamado EMD-a, no valor de cada ancillaries (serviço contratado) por passageiro.  
Importante: O EMD-a só é gerado nas receitas auxiliares que possuem custo adicional a tarifa 
contratada. 
 

17. Links para consulta 
• Regras tarifárias: https://b2c.voegol.com.br/minhas-viagens/consulta-de-regras-tarifarias 

• Tabela de penalidades voos puramente GOL: https://www.voegol.com.br/regras-de-

cancelamento-e-remarcacao-de-voos  

• Política de aplicação de ADMs: https://www.voegol.com.br/agencias/suporte-comercial 
(EMISSAO DE ADMs)  

 
 

https://b2c.voegol.com.br/minhas-viagens/consulta-de-regras-tarifarias
https://www.voegol.com.br/regras-de-cancelamento-e-remarcacao-de-voos
https://www.voegol.com.br/regras-de-cancelamento-e-remarcacao-de-voos
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.voegol.com.br%2Fagencias%2Fsuporte-comercial&data=05%7C01%7Ctnascimento%40voegol.com.br%7C96895c766b6a49226a7408da32916f04%7C60fd783cfa484af79416f06a227cadf6%7C0%7C0%7C637877897468707497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eRDyzci%2Bd6m4cuKcdPp7xfAAg7o%2FJEqwxDd%2F0m%2FaGTI%3D&reserved=0

