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Agora é possível realizar o processo de COMPRA em nosso site
B2B com EMD-s CRED SHELL MIGRADO e RESIDUAL VALUE,
sim já temos essa funcionalidade disponível para que você
tenha mais autonomia na gestão das reservas de seus
passageiros. Veja abaixo como é simples a realização desse
processo e quais as regras para utilização do EMD-s no fluxo
de compra do site B2B.



Regras para utilização do EMD-s no fluxo de compra

✓ A nova reserva tem que ser criada no nome exato como consta no 
EMD-s com apenas um passageiro por reserva

✓ O agente precisa ter acesso à OAC à qual o EMD-s está associado
✓ Somente poderá ser utilizado EMD-s Migrado ou de Valor Residual
✓ Caso haja uma diferença a pagar, deverá ser utilizada a opção 

Múltiplas Formas de Pagamento e então escolher a opção:
EMD-s + Crédito agência (Faturado) 
EMD-s + Cartão de Crédito
EMD-s + Cartão GOL
EMD-s + Cartão UATP



Passo a Passo

1
Acesse o Site:
https://b2b.voegol.com.br/login

Para acessar o site utilize:

Login: CPF Cadastrado
Senha: 08 números

Token GOL

Ao realizar o login você receberá um 
código de segurança por e-mail. 
Insira o código no campo abaixo e 
clicar em “Validar token”.

*Não recebeu? Faça novamente o 
Login para reenviarmos o token.

https://b2b.voegol.com.br/login


2
Após efetuar seu login, verifique qual  
Ponto de Venda pretende acessar

Caso queira outro Ponto de venda 
clique em “Exibir todos pontos de 
venda”.

Selecione o “Ponto de Venda” que 
deseja acesso.

Após ter selecionado o “Ponto de 
Venda” que deseja acesso à qual o 
EMD-s está associado, Selecionar
✓ Gerenciar Reservas
✓ Relatório EMD-s

XXX



3 Relatório EMD-s

O site irá apresentar o Relatório EMD-s 
na seguinte sequencia:

✓ NÚMERO EMD-S
✓ SALDO R$ 0,00
✓ NOME DO PASSAGEIRO
✓ OAC
✓ VALIDADE

Dica: O site apresenta o Nome do 
passageiro por: Sobrenome e nome 
em ordem alfabética, Navegue até 

o sobrenome do seu cliente usando 
o “Paginação”

Para melhor experiência, recomendamos 
anotar Número EMD-s; Saldo; Nome do 

Passageiro e OAC antes de iniciar um fluxo 
de compra ou pagamento utilizando esse 

documento

xxx



4 Comprar Passagem

Escolher e preencher:
✓ Ponto de Venda à qual o EMD-s 

está associado
✓ Trecho
✓ Origem e destino
✓ Quantidade de passageiros
✓ Data da viagem Ida e volta, Só 

ida ou Volta e Múltiplos trechos
✓ BUSCAR VOOS 

✓ Escolha o voo
✓ Todas as nossas tarifas incluem 

o valor da taxa de embarque

✓ Selecione a tarifa do voo
✓ CONTINUAR PARA DADOS DO 

PASSAGERO



5 Informações para contato

✓ Preencha os dados do passageiro
✓ A nova reserva tem que ser criada no nome exato como 

consta no EMD-s
✓ IR PARA RESUMO DA COMPRA



6 Resumo da compra/Carrinho de compras

✓ Clique no(s) passageiro(s) e confira o resumo detalhado 
da sua viagem.

✓ IR PARA PAGAMENTO



7 Escolha a forma do seu pagamento

✓ Escolha a forma do seu pagamento 
✓ EMD-s

✓ Um pop-up informando 
sobre a compra irá abrir

✓ Clique em FECHAR 



8 Resumo da compra/Carrinho de compras

✓ Adicione o número do EMD-s
✓ Clique em VALIDAR EMD-S

✓ Selecione as Regras tarifárias e termos
✓ Clique em FINALIZAR COMPRA

✓ Um pop-up informando sobre a compra 
irá abrir

✓ Clique em CONFIRMAR 



9 Detalhes da compra/Saldo EMD-s

✓ CÓDIGO DA RESERVA
✓ Situação da passagem
✓ Situação do pagamento

✓ Detalhes da compra
✓ Número do bilhete: Nome completo 

do passageiro e o bilhete (VCR)

✓ Saldo Residual do EMD-s
A compra realizada foi abatida de seu saldo EMD-s, 
gerando um residual de R$ X,XX que estará disponível 
no novo documento
✓ Novo Número EMD-s apresentado (EMD-s de troco)



10 Escolha a forma do seu pagamento/Múltiplas Formas de Pagamento

✓ Escolha a Formas de Pagamento
✓ Múltiplas Formas de Pagamento

✓ Escolha quais formas de pagamento 
deseja combinar?

✓ EMD-s + Crédito de agência 



11 Resumo da compra/Carrinho de compras

✓ Adicione o número do EMD-s
✓ Clique em VALIDAR EMD-S
✓ O site mostra a diferença que 

irá cobrar da outra forma de 
pagamento

✓ Selecione as Regras tarifarias e termos
✓ Clique em FINALIZAR COMPRA

✓ Um pop-up informando sobre a compra 
irá abrir

✓ Clique em CONFIRMAR 



12 Detalhes da compra/Utilização total do EMD-s 

✓ Detalhes da compra
✓ Número do bilhete: Nome completo 

do passageiro e o bilhete (VCR)
✓ Utilização do valor do EMD-s TOTAL

✓ CÓDIGO DA RESERVA
✓ Situação da passagem
✓ Situação do pagamento




