
Integração macro
Com web services e SOA, a companhia aérea Gol facilitou a comunicação
com as agências de turismo, cortou custos e inovou de novo no check in

por Luana Pavani foto Alexandre Battibugli

m conjunto de web services vem
sendo reutilizado pela companhia
aérea Gol em diversas,situações de
negócios. A empresa, que opera 630
vôos diários para 50 destinos no

Brasil e oito na América do Sul, começou a uti-
lizar aplicativos de integração para ampliar o
relacionamento com as agências de turismo e
desenvolver soluções de mobilidade. Hoje, o
sistema de reservas é atualizado por web ser-
vices que interagem com todos os canais de
venda, identificando se a confirmação do bi-
lhete vem do site ou do telefone celular. Já no
serviço de alerta por e-mail ou SMS, o cliente
recebe uma mensagem da companhia aérea
com a opção de remarcar o vôo ou cancelar a
reserva. Um clique na resposta faz a atualização
automática das informações do passageiro na
base de dados, que está integrada ao ERP.

O mais novo projeto em arquitetura orienta-
da a serviços (SOA) da Gol vai permitir que o
celular seja usado como cartão de embarque. A
idéia é que a imagem do código de barras no
visor do aparelho possa ser lida na sala de
embarque. "Queremos eliminar de vez o papel
nos processos", diz Wilson Maciel Ramos,
vice-presidente de gestão e TI da Gol. Segundo
Maciel, o projeto de check in pelo celular já foi
apresentado à Infraero, empresa pública que
administra parte dos aeroportos brasileiros.
Para que o cliente apresente seu celular ao fun-
cionário da Infraero, a estatal teria de adotar
um tipo diferente de leitor de código de barras
e se responsabilizar pela conferência dos docu-
mentos dos passageiros, o que hoje é feito pelas
companhias aéreas. "A tecnologia está pronta,
mas exige uma mudança de procedimentos",
diz Maciel. O que não muda são os web servi-
ces, também presentes na nova aplicação.

A primeira experiência com integração de
sistemas com conectores web foi realizada
com as agências de viagem, para terem acesso
direto ao site da Gol. O sistema de reservas
que a Gol utiliza é o Open Skies, da Navitaire,
empresa que atua no ramo de aviação de baixo
custo, controlada pela Accenture. A aplicação
é gerenciada como serviço, incluindo o hos-
ting dos servidores, nos Estados Unidos, com
capacidade contratada sob demanda, para
garantir disponibilidade das vendas no site
www.voegol.com.br. Quando a Gol começou a
operar, em janeiro de 2001, o meio principal de
compra de passagens no mercado brasileiro
eram as agências de viagem, que, por sua vez,
tinham contratos com operadoras globais de
reservas, ou GDS (Global Distribution System).

Rapidez no ROI A maior agência de turis-
mo do Brasil, a Flytour, tem parceria com a rede
Amadeus. E a Gol com sua concorrente, a rede
Sabre. Portanto, a Flytour não enxergava os
vôos da Gol. Só as agências associadas à rede
Sabre consultavam os preços praticados pela
Gol, e nem sempre eram os melhores, pois as
promoções relâmpago aconteciam no site de
vendas diretas da companhia. Com a utilização
do conector XML, a Flytour e centenas de ou-
tras passaram a ver as tarifas no site da Gol.
"Os web services automatizaram a transação
entre o sistema que as agências de viagem
usam e o software de reservas da Gol", diz
Maciel. Hoje, 83,5% da receita da Gol vem da
internet, gerada tanto por pessoas físicas quan-
to por agentes de viagem. As transações que
utilizam web services respondem por 5,8% das
vendas da companhia, índice superior ao pro-
veniente da rede global de reservas, o GDS, que
hoje representa menos de 2% do total das ven-



das da Gol. Outra parte da receita (9,7%) vem
do call center e das lojas em aeroportos.

Para os primeiros passos da integração com
as agências, o sistema da Navitaire recebeu
interfaces de programação (APIs), e servidores
web foram adicionados à infra-estrutura. O
Grupo TBA desenvolveu os web services em
.Net. Após uma semana de implementação na
Flytour, começou o piloto. O ROÍ se deu em
quatro meses após o início da operação. A
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conta é feita sobre a economia gerada com a
queda nas vendas de passagens usando siste-
mas globais de reservas (GDS), que têm um
custo de 3 dólares para cada vôo doméstico e de
7 dólares nos internacionais. "Com o uso de
web services, cada venda representa 3 dólares
ou 7 dólares a menos de custo", diz Maciel.

A segunda fase do projeto foi a integração
das agências de viagem com as ferramentas de
workflow dos seus principais clientes corpora-
tivos, com os mesmos conectores XML.
"A reutilização das aplicações é a grande sacada
da arquitetura SOA", afirma Maciel. Os equipa-
mentos da Gol, adquiridos em leasing, são
gerenciados pela Tivit, em São Paulo.

Para a Varig, que a Gol adquiriu em março
passado, a busca de sinergia passa pela conso-
lidação e virtualização dos 67 servidores, com
intenção de reduzi-los para 15 máquinas. Os
sistemas de reserva da Varig serão mantidos. II
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