
Idioma: Português

LATAM Trade -Portal Privado



Sobre a nova sessão 

de WaiverPré Venda

Agora é possível solicitar Waivers de Pré Venda (Negociação), através do ambiente Privado do 
Portal LATAM Trade

Atualmente, estão disponíveis 2 Waivers:

1. FareDiff: solicitação de desconto (hoje solicitado por meio do Robô de descontos ou Link 
Agência)

2. ADVP: solicitação para quebra de ADVP

Min Stay e Combinação ADVP+Min Stay: ainda não permitido, por regras comerciais.

 A resposta de aprovação (ou reprovação) vem pelo próprio sistema.

 Todos os Waivers são entregues com base na análise de regras comerciais da LATAM.





Para acessar o Portal LATAM Trade: www.latamtrade.com

https://www.latamtrade.com/pt_br/
https://www.latamtrade.com/pt_br/








Nota: dados fictícios



1.Escolher um carrier com o 

qual gostaria de fazer “match”

2.Inserir valor de tarifa 

que deseja “match”

(sem Q, sem outras 

taxas)

3.Soma de Taxas Q da tarifa 

que deseja “match”. Caso 

não tenha Q, inserir 0 

(zero)

Nota: dados fictícios

NOTA: desde fev/20 

essa opção está 

desativada



Nota: dados fictícios



Ao clicar aqui, é 

possível ver, 

novamente, o resumo 

do PNR 

ATENÇÃO: tarifa APROVADA, já 

com o desconto

Desconto aprovado

ATENÇÃO: tarifa identificada no 

PNR

Nota: dados fictícios





792 68 860

*Aqui, tarifa + taxa Q 

(se existir)



Nota: dados fictícios

ATENÇÃO AO VALOR 
APROVADO:

- Está separado em Fare, Q e a 
soma no final da linha

- Para proteger essa solicitação, 
o sistema verificará se os 
valores de emissão estão de 
acordo com o aprovado





Nota: dados fictícios





O PNR aprovado e aceito pela agência, pode estar em um dos 4 tipos de Status, ao longo do dia:

Desconto para o PNR foi aprovado e usuário “Aceita” waiver,

mas ainda não emitiu. PNR fica nesse status até a emissão

(dentro do time limit) ou final do dia

PNR emitido de acordo com as informações que foram

aprovadas. Nesse status o PNR já está protegido com Fólio

Waiver.

Nota: a proteção só vale para a primeira emissão pós solicitação de

desconto. Se o PNR sofre qualquer tipo de alteração que afeta valor

e/ou farebasis aprovados, NÃO GARANTIMOS A PROTEÇÃO.

Solicitação aprovada, mas PNR NÃO emitido até as 23h59 do

dia vigente ou até o time limit da tarifa.

PNR emitido com valor ou Farebasis diferente do que foi

aprovado. Nesse caso, PNR não será protegido.











FAQ – Principais Dúvidas das Agências

A nova sessão está na área privada do Portal LATAM Trade e permite solicitar Waivers
de Pré Venda (Negociação) para um PNR do internacional

- 1º acesso: através do e-mail recebido pelo próprio Portal LATAM Trade. Basta copiar
a senha enviada no e-mail e clicar no botão “Enter”( ou ingressar) . Você será
redirecionado para a página do Portal. Informe seu e-mail e senha recebida e pronto!

- Demais acessos: na página https://www.latamtrade.com/pt_br, parte superior
direita, clique em “Log In AGV” e informe seu e-mail e senha.

• FareDiff (desconto)
• ADVP (quebra de ADVP)
(OBS: Mín Stay e Combinação ADVP+Mín Stay ainda não estão permitidas).
Para aprovação, os PNRs são analisados, de acordo com regras comerciais da
LATAM.

• Rotas com origem fora do Brasil
• PNR com CHD ou INFANT

Na solicitação, basta informar o farebasis com o qual tarifou. Ao emitir, sempre
valide que o valor total e as bases tarifárias (farebasis) estejam de acordo com o
aprovado.

Se o sistema identificar alguma diferença, não gerará a proteção e passará
recusará o PNR.

DEPENDE:
- NÃO, se clicou em "Aceitar" na tela de resultado da solicitação. Deve aguardar 
dia seguinte.
- SIM, se clicou em “Reprovado" na tela de resultado da solicitação ou se o PNR 
está com Status RECUSADO ou EXPIRADO

https://www.latamtrade.com/pt_br


FAQ – Principais Dúvidas das Agências

Os descontos aplicados pelo Portal LATAM Trade são válidos para emissão até 
23h59 (horário local) do mesmo dia da solicitação.
ALERTA: emissões posteriores à validade do desconto são passíveis de AL.

Ao emitir, sempre valide que o valor total (USD) e as bases tarifárias (farebasis)
estejam de acordo com o aprovado. Se o sistema identificar alguma diferença,
não gerará a proteção e recusará o PNR. Não é necessário incluir o “VG” no fare
designator.
Além disso, é possível acompanhar o status na sessão “Gestão Waivers Pré
Venda”.

São 4 tipos de usuário: dois de Matriz e dois de Sucursal (filial)
1. Admin Matriz
2. Travel Agent Matriz

1. Usuários Admin podem criar usuários, solicitar Waivers e ver todas as
solicitações de todos os usuários da agência (ou Sucursal), além de extrair
relatórios.

2. Usuários Travel Agent, podem solicitar Waivers e acompanhar suas solicitações.
- Nota: usuários Filial ainda não estão disponíveis. Todos devem ser criados como

Admin ou Travel Agent

Sim, desde que o OSI tenha a informação do IATA da agência Consolidadora, no
formato completo, sem o "-".
Exemplo:
IATA Consolidadora: 1234567-8
Colocar no OSI do PNR apenas o IATA, sem texto e sem “-”: 12345678

- CHD/INF

Não é possível solicitar descontos para PNRs que possuam algum de
seus passageiros tarifados como CHD ou INF, apenas adultos. Em breve,
essa melhoria será implementada.

- DOMÉSTICO

Não é possível solicitar descontos para PNRs 100% com voos
domésticos.





A mensagem ao lado indica que o

desconto foi negado por tarifa mínima,

ou seja, a tarifa negociada já está

menor que a mínima permitida para

desconto no Portal.

Mensagens de recusa de desconto



A mensagem ao lado indica que o

desconto foi negado pela diretriz de

parâmetros (ADVPvsFO)

Mensagens de recusa de desconto



A mensagem ao lado indica que, ao tarifar

com os farebasis indicados pela agência, o

SABRE devolve que há algum tipo de

restrição nas bases.

A mensagem também apresenta o resumo

da restrição apresentada pelo SABRE

Mensagens de erro Farebasis



Mensagens de recusa geral

A mensagem ao lado pode indicar que:

- ocorreu um erro ao obter informações

de FO dos voos,

- que o waiver calculado é igual a 0 ou

- que não há uma regra cadastrada na

diretriz para a rota solicitada.




