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Saiba mais sobre nossa empresa
A EMPRESA









Empresa 100% de capital brasileiro
28 anos atuando no mercado de seguro viagem
Atendendo mais de 1.000.000 de turistas anualmente
Plataforma de atendimento MUNDIAL
100% da distribuição feita pelos agentes de viagem
Produtos para atender todos os tipos de viagens
Equipe especializada em 22 cidades no Brasil

ELEITA POR ONZE VEZES CONSECUTIVAS COMO O MELHOR CARTÃO
DE SEGURO DE VIAGEM DO BRASIL – PREMIO TOP AVIESP 2018
Neste ano de 2018 recebemos pelo 11º ano
consecutivo o prêmio TOP AVIESP
como sendo a melhor empresa de SEGURO
VIAGEM do Brasil.
A AVIESP é uma associação composta por
mais de 600 agentes de viagem no interior
de São Paulo que hoje representa o
segundo maior mercado emissivo.
Fruto de um trabalho focado na excelência
na prestação de serviço a GTA tem como
seu grande negócio “Cuidar de Pessoas”.
RETORNO A SOCIEDADE
Uma das formas que a empresa adotou para retornar a
sociedade foi apoiar algumas instituições e ações voltadas ao
bem estar das pessoas.




Elegemos o instituto GRAAC
Apoio a ação comunitária BRASIL-BENIM
Instituto Strabos

Como nosso é cuidar de pessoas entendemos que ter sinergia com
organizações que tenham esta missão refletem nosso espírito.

CAPACITAÇÃO – Mais de 30.000 Pessoas treinadas em cinco anos
A GTA tem em um de seus alicerces o investimento na
capacitação do ser humano.
Nos últimos 5 anos treinamos mais de 30.000 pessoas:
a)
b)
c)
d)
e)

Equipe GTA
Agentes de Viagens
Fornecedores
Alunos na área do turismo
Associações de classe

Entendemos que compartilhar o conhecimento é uma
das formas de tornar nossos profissionais melhores

PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MUNDIAL
Dispomos de centrais operativas espalhadas
pelas principais cidades no MUNDO.




Profissionais bilíngües e trílingues
Atendimento 24 horas por dias
7 dias por semana / 365 dias no ano

Facilidades nas aberturas dos chamados:




Chamadas a cobrar
WhatsApp
E-mail

Ficamos a sua inteira disposição para novas informações
Tenha uma excelente viagem

Global Travel Assistance
Nosso negócio é cuidar de pessoas

