
INFORMAÇÕES PARA AGÊNCIAS SOBRE INVENTÁRIO DISPONÍVEL  
DA LATAM AIRLINES A PARTIR DO 1° de MARÇO DE 2021
A partir de 1° de março de 2021 o inventário da LATAM já não estará disponível no Amadeus GDS. 

Vendas a partir de 1° de março de 2021
Para continuar com acesso ao inventário da LATAM, a partir dessa data existirão as seguintes alternativas: (1) 
e-LATAM, (2) NDC LATAM e (3) GDS alternativo. Entre em contato com seu Executivo de Vendas da LATAM para 
confirmar a disponibilidade no seu país e o procedimento das primeiras duas alternativas e contate o GDS da sua 
preferência para a opção (3). Para mais informações, consulte a seção “Venda” a seguir. 

Passagens emitidas no Amadeus GDS com data de voo posterior a 28 de fevereiro de 2021
Todas as passagens já emitidas no Amadeus e com data de voo a partir de 1° de março de 2021 continuarão 
disponíveis para voo; no entanto, é necessário que antes de 1° de março a agência inclua a informação de contato 
para assegurar que todas as notificações cheguem à agência de viagem ou aos passageiros. Para garantir que a 
agência possa entregar um pós-venda sem inconvenientes para os clientes, recomendamos a migração dessas 
passagens e das reservas correspondentes para outro sistema de distribuição (outro GDS ou eLATAM). Em caso 
de dúvida a respeito do Servicing das passagens emitidas, consulte a seção “Pós-venda” a seguir. 

Reservas não emitidas no Amadeus GDS
Solicitamos às agências que emitam antes de 1° de março ou migrem para outro sistema todas as reservas no 
Amadeus GDS com data de voo posterior a 28 de fevereiro de 2021. Para mais informações, consulte a seção 
“Pós-venda”. 

Este Q&A será atualizado em latamtrade.com com as perguntas adicionais que surgirem.

VENDA
1. Quais as alternativas para as agências que não possuem outro GDS e queiram continuar vendendo com 

a LATAM?
Como alternativa a utilizar outro GDS, as agências do Peru, Chile, Brasil e Colômbia podem vender 
através da plataforma de conexão direta eLATAM (através de uma interface gráfica ou por API). Por sua 
vez, as agências do Chile e da Colômbia têm disponível a conexão NDC por meio de uma API. O Peru e 
os principais mercados da Europa a terão disponível nos próximos meses.

A plataforma eLATAM é uma interface gráfica com linguagem Edifact onde se pode realizar quase todas as 
operações atualmente disponíveis em um GDS. O eLATAM disponibiliza o inventário da LATAM e também 
seus convênios de código compartilhado e intercompanhias (sempre que o trecho dominante for operado 
pela LATAM). Para informações sobre como conectar a eLATAM, consulte a pergunta 4. embaixo.

O NDC é um novo padrão de comunicação disponível em formato de API (e em breve em uma interface 
de usuário) que atualmente conta com funcionalidades básicas de venda. Durante os próximos meses, 
serão implementadas novas funcionalidades com base em uma revisão contínua com as agências.

Entre em contato com seu Executivo de Vendas para mais informações sobre qualquer dessas plataformas.

Demais países: Nossa conexão direta eLATAM está disponível em outros países para a criação de reservas 
que posteriormente podem ser emitidas por um canal assistido da LATAM. 

2. O que devo fazer com as tarifas privadas que tenho carregadas no Amadeus? Como posso ter acesso a 
elas a partir de 1° de março de 2021?
As condições comerciais acordadas como tarifas privadas serão aplicáveis, independentemente do 
sistema de distribuição utilizado. Para evitar qualquer inconveniente, solicitamos que contate seu 
Executivo de Vendas da LATAM para garantir a disponibilidade das condições a partir de 1° de março de 
2021.

3. Como posso continuar vendendo LATAM se sou cliente corporativo e tenho acordo com a Amadeus?
Avise ao seu Executivo de Vendas e entre em contato com a sua agência de viagem para avaliar o uso 
de outro sistema.

4. O que preciso fazer para me conectar ao eLATAM?  
Estão disponíveis 2 opções para se conectar ao eLATAM: interface gráfica e API /webservice. 
Para instalar a interface gráfica eLATAM envie um email para suporte.backoffice@latam.com, para 
desenvolvimento de Webservice contatar: grp_desenv.elatam@latam.com.  
Para Webservice em produção: suporte.ews@latam.com 
Para a utilização de ambos formatos é necessário solicitar criação de usuários, neste caso envie email 
para: usuarios.elatam@latam.com

Os únicos requisitos para baixar o eLATAM são:
• Ter um computador pessoal com Windows e conexão à internet;
• E-mail personalizado com domínio corporativo (exemplo: juan@agencia.com). Não são válidos 

domínios como hotmail ou gmail e/ou e-mails do tipo vendas@agencia.com/reservas@agencia.com.

5. O que preciso fazer para me conectar ao NDC LATAM? 
Entre em contato com seu Executivo de Vendas, que lhe indicará o procedimento a ser seguido.
Para se conectar à API, já estão disponíveis um portal de desenvolvimento com todas as informações 
dos serviços e exemplos.

PÓS-VENDA
6. É possível fazer a migração de dados (passagens e reservas emitidas no Amadeus) para outro GDS?

Sim, é possível fazer a migração para outro GDS ou para o eLATAM. Para isso, é necessário contatar o 
GDS para o qual se deseja migrar os PNR ativos, a fim de que eles indiquem o procedimento a seguir. A 
migração a outro GDS permitirá modificar reservas e passagens nesse GDS e receber informação sobre 
mudanças através das filas.

           
7. É possível fazer a migração de dados (passagens e reservas emitidas no Amadeus) para eLATAM?

Sim, é possível fazer a migração. Nesse caso a agência poderá modificar as reservas e passagens no 
eLATAM, porém as alterações involuntárias (schedule change) não serão refletidas na fila eLATAM. O 
processo se dará através do email informado dentro da reserva. Importante que revisem os PNRs e 
insiram essa informação.

Para realizar a migração de passagens e reservas ao eLATAM envie um email a: suporte.elatam@latam.com

8. O que acontece com os PNRs ativos a partir de 1° de março cuja passagem não foi emitida? 
Se os dados foram migrados para outro GDS, a emissão do PNR ativo poderá ser feita por meio do 
referido GDS. Observe que, para isso, o PNR precisa continuar ativo.

Se os dados não forem migrados para outro GDS, será necessário contatar a equipe do Contato Único 
para a emissão da passagem.

9. Posso fazer uma alteração e/ou reemissão de uma passagem individual ou de grupo, emitida no 
Amadeus a partir de 1° de março, cuja placa de emissão seja da LATAM?
Se os dados foram migrados poderá ser feita alteração e/ou reemissão da passagem por meio do GDS 
para o qual os dados foram migrados, porém somente se o IATA de origem for o mesmo IATA do destino. 
No caso de migração para e-Latam a mesma pode ser realizada independente do IATA, desde que seja 
para o mesmo Grupo Empresarial. Caso ocorra algum problema, entre em contato com seu GDS para 
saber o procedimento a seguir. Se o problema persistir, entre em contato com a equipe do Contato Único 
para que realizem a alteração.

Se os dados não forem migrados para outro GDS, qualquer modificação na passagem/reserva a partir de 
1° de março de 2021 deve ser feita diretamente pela nossa Central Contato Único, não podendo ser feita 
em nenhum outro sistema. 
Não haverá nenhuma cobrança para a agência por serviço associado. 

10. Posso fazer uma mudança, reemissão ou devolução de uma passagem individual ou de grupo, emitida 
no Amadeus, cuja placa de emissão seja de outra companhia aérea?
Se a placa de emissão for de outra companhia aérea, entre em contato com a outra companhia aérea 
para realizar a mudança, reemissão ou devolução da passagem. 

11. O que acontecerá se eu fizer mudanças no PNR com passagem emitida após 1° de março de 2021 no 
Amadeus?
A mudança não será refletida. Se deseja realizar uma mudança, faça-a diretamente no GDS para qual os 
dados foram migrados. 
Se os dados não tiverem sido migrados, será necessário contatar a equipe do Contato Único para que 
possam realizar a mudança.

12. Como prosseguir para fazer o reembolso de uma passagem emitida no Amadeus? 
Para fazer o reembolso de uma passagem emitida no Amadeus, deve-se manter o procedimento regular 
por meio da ferramenta Web Devoluciones (https://appslatamtravel.com/GdsDevLatam-1.0/)

13. O que devo fazer para realizar o reembolso de uma passagem que já havia sido modificada pela LATAM 
anteriormente?
Nesse caso, é necessário entrar em contato com a LATAM através do email: reembolso.agetur@latam.
com para pedir o reembolso da passagem.

14. Se eu fizer a migração para outro GDS, no caso de uma mudança involuntária, as notificações chegarão 
à fila do GDS para o qual as informações foram migradas? 
Sim. Uma vez migradas as informações, todas as notificações chegarão ao GDS para o qual foi feita a 
migração.

15. Poderá ser solicitado SSR nas reservas posteriores a 1° de março de 2021?
Sim. Uma vez migradas as informações, poderá ser solicitado um SSR por meio do GDS ou eLATAM para 
o qual os dados foram migrados. 

Se os dados não tiverem sido migrados para outro sistema, isso poderá ser feito somente através da 
equipe do Contato Único e não diretamente a partir do GDS/eLATAM.

16. Qual será o horário de atendimento das equipes do Núcleo de Negócios e Contato Único?
Manteremos os mesmos horários de atendimento de hoje, de acordo com cada mercado. Fora do horário 
de atendimento, o passageiro sempre poderá chamar o Call Center.

17. Se uma agência de viagens faz a reemissão do tkt através do Contato Único se manterão as condições 
da agência (tarifas privadas)?
Sim, o Contato Único respeitará os acordos das agências para realizar a reemissão.

18. Ao realizar a reemissão de um tkt através do Contato Único quais as formas de pagamento terão 
habilitadas?
Cartão de crédito.

19. Ao realizar a migração de reservas ativas do GDS Amadeus a outro GDS ou e-Latam, os ancillaries 
associados também serão migrados?
Sim, ao realizar a migração de reservas se incluem os ancillaries associados.

20. O que acontece se um ancillary fica desassociado de um tkt ao realizar a migração de reservas a outro GDS?
Se um ancillary ficar desassociado do tkt é necessário se comunicar com o Contato Único. Respeitaremos 
o preço inicial do Ancillary.

21. É possível realizar a migração de reservas ativas do GDS Amadeus a outro GDS ou e-Latam se o IATA de 
destino é diferente do IATA original em Amadeus?
GDS: Sim, porém só será permitido receber a informação das alterações involuntárias e realizar 
modificações na reserva, mas não poderá realizar a reemissão do tkt. Para realizar a reemissão é 
necessário ligar no Contato Único.

e-LATAM: Sim! As notificações serão recebidas através da fila 499 e também via email. Também poderão 
realizar alterações na reserva e reemitir o tkt sempre que o IATA de destino pertencer ao mesmo grupo 
de agência que o IATA de origem.

22. É possível realizar a migração de reservas depois de 01 de Março?
Sim, é possível fazer a migração, mas a reserva não refletirá qualquer alteração involuntária que tenha 
passado depois de 28 de Fevereiro, ou seja, somente refletirá após a migração.

23. Ao invés de realizar a migração (merge) das reservas, a agência de viagens pode fazer um claim 
diretamente entre os seus GDS?
Não, o claim entre GDS não é permitido. Neste caso, o processo a seguir é fazer migração (data merge) 
das reservas para poder ter o controle em outro GDS ou e-Latam.

24. Porque recomendam fazer uma migração (merge) a outro GDS se é possível realizar a reemissão de um 
tkt emitido no Amadeus em outro GDS sem problemas?
Recomendamos realizar a migração das reservas a outro GDS, pois dessa forma chegarão as notificações 
de todas as alterações involuntárias feitas sobre a reserva.
No caso de não realizar a migração, a reserva do Amadeus GDS estará desatualizada.
A notificação das alterações involuntárias chegarão no email que está dentro da reserva.
Se não pretende realizar a migração é importante que insira o email de contato em todas as reservas 
com tkts emitidos para voar depois de 01 de Março.

25. No caso de tkts open, como solicitar o reembolso?
Para os tkts open não é necessário migrar a reserva. 
Poderá realizar a reemissão dos tkts open manualmente em outro GDS, a agência precisa visualizar a 
regra tarifária e inserir manualmente as penalidades que correspondam. No caso de não ter outro GDS 
deve-se falar com a equipe do Contato Único.
Para solicitar o reembolso do tkt não será possível utilizar Amadeus, o mesmo deve ser realizado através 
da plataforma Web Devoluciones.

26. Em caso de contas corporativas conectadas a um OBT, como poderão ter acesso ao inventário da LATAM?
No caso de contas corporativas que utilizam um OBT, deve-se contatar com o OBT para buscar alternativas.
O OBT poderá se conectar a outro GDS ou a nossa conexão direta e-Latam.

mailto:suporte.backoffice@latam.com
mailto:grp_desenv.elatam@latam.com
mailto:grp_desenv.elatam@latam.com
mailto:usuarios.elatam@latam.com

