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O  G.S.S.A., “ General Sales and Service Agent” nos dias de hoje. 
 
 
A fim de poder chegar, ao momento actual, da carga de hoje e do desempenho dos 
GSAs, permitam-me historiar o que venho observando nos meus últimos  quarenta e 
muitos anos, de actividade, sempre ligado à Aviação, nomeadamente  à carga a que 
chamarei de movimento. 
 
Certamente, quando do meu inicio da actividade, na carga da  TAP, as dificuldades e os 
momentos de prazer  eram iguais aos que temos hoje. 
 
Ora, devido ao isolamento e ás limitações a que todos estávamos sujeitos e forçados 
pela politica de “ao tempo”, por exemplo, uma consolidação era uma “dor de cabeça” e 
um acto “anti-Alfandega”, tanto na Importação como na Exportação.  
 
Contudo, nesse tempo, já havia uns quantos Agentes de Carga, muito poucos, e,   
originários ou Filiais das Agências de Navegação Marítima.  
Por estratégia ou algo  semelhante a TAP “apadrinhou” a saída de alguns  Empregados 
da carga para os  Agentes, diminuindo assim, a sua  estrutura da aceitação. (Espanha, 
Barbosa, Calado Lopes, Silva Marques) Contudo, já era assim no estrangeiro. 
 
Foi o primeiro movimento que observei  nas Companhias de Aviação, de “suavizarem 
custos“, fomentando  a actividade de Agentes de Carga, passando assim o peso das 
múltiplas funções, da mesma, para  entidades  mais dirigida para o negócio, mais 
agressivas e com capacidade de resposta  às necessidades dos Exportadores da via aérea, 
como eram chamados ao tempo. 
 
Naturalmente, com a primeira crise do petróleo,  as Companhias de Aviação, iniciaram 
a  redução dos seus Departamentos de Vendas de carga, tentando eliminar algumas  
actividades e até operacionais.   
 
Acontece o segundo movimento, observado nas Companhias de Aviação, para a 
contenção de despesas, convidando alguns colaboradores, a serem os seus  GSAs, a 
troco de uma demissão e um novo futuro, nas estações localizadas fora dos seus Head 
Offices. Seriam então abertos “pontos de venda” no interior dos países.   Foi assim com 
a Flying Tiger, PAA, SAS e outras. 
 
Estava lançado e  criado o conceito de  GSA, para oferecer os serviços das Companhias 
de Aviação a todo um território e sem qualquer custo para as mesmas. 
 
Mais tarde, devido a efeitos vários desde, a competição entre  Companhias de Aviação, 
umas privadas, outras Estatais  e, às exigências dos mercados  as  Companhias, 
verificaram que os GSA, poderiam fazer mais, além das vendas, tal como,   reservas nos 
seus próprios sistemas informáticos, gerir espaços, controlar  carregamentos, os Agentes 
de Handling, aceitar e completar as reclamações, ter tracing, elaborar as folhas de 
vendas,  facturar os Agentes, aceitar a responsabilidade das cobranças, proceder ao 
recebimento dos  dinheiros e pagar às Companhias. 
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 Tudo isto, com uma comissão, sempre muito mas muito  inferior ao custo de um 
departamento de carga dedicado. 
 
Nesta altura as Companhias sentiram e os GSAs, também,   que só faltava cobrir a parte 
operacional das Importações, para eliminarem na totalidade os seus departamentos de 
carga e novamente, é ao GSA que é solicitada a incumbência de Supervisionar também 
a Importação, corrigir os erros das origens, receber os collects, fazer as irregularidades, 
dar detalhes de entrega, resolver as   dificuldades com as Alfandegas, e também, 
devolver às Companhias os dinheiros dos collects imediatamente. 
 
Ficou assim concluído o Terceiro Movimento das Companhias que me tem sido  dado 
observar ao longo de todos estes anos e, finalmente,  estávamos assim, do inicio do 
que temos hoje, o GSA, ou mais especificamente o “ GSSA” Generel Sales and Service 
Agent”.  
 
Naturalmente, com a grande maioria das Companhias a tentarem reduzir custos, a 
solução criada e encontrada ao longo do tempo, foi o GSAs, antigo empregado de 
Companhia de Aviação, já especializado, treinado nas suas áreas de influência,  
certamente  muito conhecedor e familiarizado com os Agentes locais. 
Conseguiam assim as Companhias utilizar os GSAs,  reduzindo custos, beneficiando da 
economia de escala das empresas de  GSAs, preferindo  trocar os custos fixos de operar 
uma estação, por um  flexível custo-kilo-do-GSA. 
Obtiveram   informações de mercado actualizadas e  de uma  só vez, toda a base de 
informações do GSA, que poderia  ser de imediato posto á disposição do seu “net-work” 
para  aumentar assim o seu portofolio.  
Ou seja, saber de imediato que carga pode entrar nas suas rotas tanto de e para esse local, 
quem são os seus competidores , tanto em preços como em serviço. 
Como contrapartida, havia   a fácil motivação dos GSSA, devido ao modo de 
compensação financeira traduzida em carga-produzida/lucro. 
 
Com esta sucessão de eventos e factos, foram criados os Agentes de Carga e os  GSAs. 
 
Assim, aproveitando esta oportunidade de me poder  expressar perante esta digníssima 
assistência na minha qualidade de GSSA, seja-me permitido referir,  que o G.S.A., ou 
seja o G.S.S.A., mais tecnicamente  chamado como “ Non-Airline Cargo  General Sales 
and Service Agent”  é uma actividade  definida e  regulada, pela Resolução  IATA,  871, 
aprovada definitivamente em 2002, na Cargo Agency Conference.  
 
Na minha  qualidade de Sócio fundador da Federação de GSSA´s não poderei deixar de 
referir e agradecer aqui, publicamente,  todo o apoio e suporte  que nos foi dado 
unicamente, pela Lufthansa à aprovação definitiva  da nossa Resolução IATA. É um 
acto de justiça histórico  referir  hoje e aqui, este facto. Bem haja Lufthansa. 
 
Chegamos assim  ao hoje, que já é passado e não enche aviões no futuro. 
Mas que futuro iremos ter, nós a família da carga aérea??? 
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Pela nossa parte, com a nossa actividade diária, com  todas as nossas Representadas, 
estamos como sempre ao dispor  da Comunidade da Carga para acorrer ao que nos é 
solicitado. 
 
A nossa actividade de GSSA iniciou-se em 1993 com uma Companhia de Aviação, 
chegando ao momento actual de  32, sendo 19 online e 13 offline. 
 
Num só dia, colocamos á v/ disposição com as n/ Representadas  516 pontos de venda 
no mundo inteiro,  188 Wide-body aircrafts, cargueiros com a capacidade de mais  
15,000 Toneladas/Dia ( 188x80T= 15,040 T) e  mais 115 Cargueiros  com a capacidade 
de 4,600 Toneladas/dia  (115x40T = 4,600 T ). 
Manuseamos 7 sistemas informáticos das Representadas além do nosso próprio, temos 
15 Companhias no Cass Portugal e  capacidade informática de comunicar com o mesmo.  
Trabalhamos em Lisboa,  com uma janela operacional de 20 Horas dia  sete dias na 
semana e, para executar tanto de tanto somos certificados pelo INAC para fazer  
Supervisão de  carga no Aeroporto de Lisboa. 
 
Naturalmente, que nada disto poderíamos oferecer e nunca jamais chegar ao ponto a que 
chegamos, sem a Colaboração dos Agentes de Carga Portugueses. Se não fosse o vossa 
disponibilidade para colaborar com a GSA, o presente não seria possível e, naturalmente, 
a nossa Capacidade operacional nunca teria sido uma atracção para tantas novas 
Representações. 
Tudo do que temos, tudo do que fazemos, tudo do que já  executamos foi feito com o 
vosso apoio,  é aos Agentes que tudo devemos e,  esperamos poder  merecer, o mesmo 
também no futuro.  
 
Ora, para se poder triunfar medianamente  no mundo da globalidade não podemos estar 
sós, embora a minha geração tenha aprendido o “orgulhosamente sós” mas na carga 
nunca funcionou. 
 
Assim, no nosso caso, fizemos as nossas opções de continuidade, entrando em alianças.  
A GSA é membro fundador  da “Federation of Airline General Sales Agents”, FAGSA, 
uma federação representada em 5  Continentes e com mais de 160 Associados. 
 
Somos também  filiados na “European General Sales Agency”, Cargo, EGSA, uma 
associação estabelecida em 34 Países e  com um único membro por País.  
 
Quanto ao dia a dia da  carga, naturalmente, todos sabemos que: 
 
Temos tarifas baixas e cada vez mais baixas!!! 
Temos uma leve esperança de que os combustíveis irão baixar!!! 
Temos a certeza de que as  despesas de segurança irão aumentar!!! 
Temos a certeza de que os serviços que devem apoiar a carga aérea, para aí não estão 
voltados ou motivados. 
Sabemos sim, o que se passa lá fora e embora esteja legisladona UE, por cá ainda não 
pode ser aplicado, ou não está transposto para a nossa legislação. 
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Temos a certeza de que há armazéns afiançados  que só  servem para fazer despachos de 
carga marítima e de camião. 
 
Temos a certeza de que, depois destes anos todos continuam os  Armazéns de Carga, 
somente.   
 
Assim, temos a certeza de ter certezas mas que não são concretizáveis.   
 
Podemos então perguntar, porque razão tudo isto??? merecemos tal???   
 
Que poderemos fazer para deixar aos actuais e vindouros homens da carga, condições 
de trabalho, condições para serem competitivos, entre outros, entendidos pela 
Governação que somos periféricos e temos de beneficiar deste estatuto, mas também, o 
direito a exercer uma actividade no mesmo pé de igualdade como um qualquer parceiro 
comunitário. 
 
Em suma, pedimos tão pouco  e até não pedimos subsídios. 
Entendemos todos, que não somos donos de nada, somos sim utilizadores de tudo, 
considerem-nos pois, como tal o que é tão pouco. 
 
 
Obrigado 
 
José Dias Cordeiro 


