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RESUMO 

 

Graças à evolução do mercado de turismo e também ao surgimento de novas necessidades dos 

consumidores, se desenvolve na área das Agências de Viagens, uma figura que a cada dia está 

ganhando terreno e está se tornando a base diferenciadora dessas agências: o agente de viagens. 

O presente trabalho objetiva estudar, analisar e comparar as bases legais nas quais atua o agente 

de viagens no Brasil e na Espanha. A pesquisa de natureza descritiva fez uso de fontes 

bibliográficas e documentos legais. Os resultados deste estudo apontam diferenças que 

permitem formular uma proposta para habilitar a função do agente de viagens sob a figura do 

Microempreendedor Individual - MEI na Espanha como é feito no Brasil, entendendo as 

vantagens que isso traria para o avanço do mercado de turismo na economia espanhola.  

 

Palavras-chave: Agente de viagens. Legislação. MEI. Turismo. Brasil. Espanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Gracias a la evolución del mercado turístico y también a la aparición de nuevas necesidades de 

los consumidores, se desarrolla en las agencias de viajes, una figura que cada día está ganando 

terreno y se está convirtiendo en la base diferenciadora de dichas agencias: el agente de viajes. 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar, analizar y comparar las bases legales sobre la que 

opera el agente de viajes en Brasil y España. La investigación de naturaleza descriptiva se hizo 

con base en recursos bibliográficos y documentos legales. Los resultados de este estudio dejan 

ver las diferencias que permiten formular una propuesta para habilitar la función del agente de 

viajes bajo la figura de “Microempreendedor Individual - MEI” en España, como ocurre en 

Brasil, entendiendo las ventajas que eso traería para el avance del mercado turístico en la 

economía española. 

Palabras Clave: Agente de viaje. Legislación. MEI. Turismo. Brasil. España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Due to the evolution of the tourism market and the emergence of new consumer needs, a figure 

that is gaining ground every day and it is becoming the differentiating basis of these agencies 

develops: the travel agent. This work aimed on studying, analysing and comparing the legal 

framework on which the travel agent operates in Brazil and Spain. Descriptive research was 

based on bibliographic resources and legal documents. The results of this study reveal 

differences that allows to make a proposal to enable the travel agent in Spain under the figure 

of “Microempreendedor Individual - MEI”, as in Brazil, understanding the advantages it would 

bring to the advancement of the tourism market in the Spanish economy. 

Keywords: Travel Agent. Legislation. MEI. Tourism. Brazil. Spain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Taxa de Câmbio Oficial Reais por Euro ...........................................................  

Tabela 2 – Fator de Conversão PPA Brasil/Espanha .........................................................  

Tabela 3 – Faturamento Máximo do MEI - Brasil vs Espanha ..........................................  

Tabela 4 – Custo dos Impostos do MEI - Brasil vs Espanha ..............................................  

Tabela 5 –  Salário Mínimo - Brasil vs Espanha ................................................................  

Tabela 6 – Custo de Contratar um Trabalhador para o MEI - Brasil vs Espanha ...............  

Tabela 7 –  Custo Anual para o MEI com Relação ao Salário Mínimo Anual e ao 

                    Volume Máximo de Faturação Anual - Brasil vs Espanha ...........................  

Tabela 8 – Bases de Faturamento vs Pago da Segurança Social na Espanha .....................  

Tabela 9 – Informações da Espanha ..................................................................................  

Tabela 10 – Comparativo Custos - Brasil vs Espanha .......................................................  

 

 

 

 

 

 

 

37 

37 

38 

39 

39 

40 

 

41 

42 

42 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Cox & Kings Logos ....................................................................................... 

Figura 2 – Brochura de 1954 – 1º lugar atribuído pela Agência Abreu no concurso 

                   lançado a crianças das escolas do Porto para ilustração da brochura ............  

Figura 3 – Messrs. Thos. COOK & SON Tours, Melbourne Cover To New York ........ 

Figura 4 – Estrutura do Sistema de Distribuição de Turismo .......................................... 

Figura 5 – Publicidade de Thomas Cook & Son ............................................................. 

Figura 6 – Mapa da Espanha ........................................................................................... 

 

 

4 

 

5 

6 

7 

12 

22 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABAV – Associação Brasileira de Agências de Viagens 

BOE - Boletín Oficial Del Estado  

BOJA - Boletín Oficial De La Junta De Andalucía 

CE - Comunidade Europeia  

CEE - Comunidade Económica Europeia  

CIF – Código de Identificação Fiscal 

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

CPF – Cadastro de Pessoas Físicas 

CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

DER - Departamento Estadual de Rodagem 

DNER - Departamento Nacional de Estradas e Rodagem 

DNI – Documento Nacional de Identidade 

IAE - Imposto sobre Atividades Econômicas 

IATA - International Air Travel Association 

ICMS - Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 

ICP - International Comparison Program 

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados  

IRPF - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 

IVA – Imposto ao Valor Agregado 

NIF – Número de Identificação Fiscal 

MEI – Microempreendedor Individual 

NTIC - Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 



 

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

O.M. - Ordem Ministerial 

OMT – Organização Mundial de Turismo  

PGE – Presupuestos Generales del Estado  

PIS - Programas de Integração Social  

PROCON - Agência de Proteção e Defesa do Consumidor 

R.D. - Real Decreto 

RETA - Regime Especial dos Trabalhadores Autónomos 

SMI - Salario Mínimo Interprofesional 

SINDETUR – Sindicato das Empresas de Turismo 

SINEA - Sindicato Nacional das Empresas Aéreas 

TGSS - Tesouraria Geral da Segurança Social 

TRADE – Trabalhador Autónomo Economicamente Dependente 

U.E. – União Europeia 

UPTA - União de Profissionais e Trabalhadores Autónomos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ...............................................................................................................  

1 AGENCIAMENTO DE VIAGENS ........................................................................ 

1.1 AGÊNCIAS DE VIAGENS ...................................................................................... 

1.2 AGENTE DE VIAGENS ........................................................................................... 

2 ENQUADRAMENTO JURÍDICO ........................................................................ 

2.1 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA AS AGÊNCIAS DE VIAGEM .................... 

2.2 O AGENTE DE VIAGENS COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

“MEI” NO BRASIL ................................................................................................... 

2.3 LEGISLAÇÃO ESPANHOLA PARA AS AGÊNCIAS DE VIAGEM .................... 

2.4 O AGENTE DE VIAGENS COMO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL AUTÓNOMO 

NA ESPANHA .......................................................................................................... 

3 COMPARAÇÃO BRASIL/ESPANHA ................................................................. 

3.1 PROPOSTA DE INCLUSÃO DA FIGURA DO MEI, COMO FATOR DE 

PRODUÇÃO NA ECONOMIA ESPANHOLA ........................................................ 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 

 

1 

3 

3 

10 

14 

14 

 

17 

20 

 

26 

29 

 

35 

44 

46 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

Atualmente o setor do turismo é um dos principais contribuintes de algumas economias 

mundiais e está sendo considerado elemento chave para a recuperação de muitas outras. São 

diversos os fatores que têm influenciado neste desempenho, e um deles é a aparição de 

legislações que velam pelo desenvolvimento econômico do setor, facilitando o trabalho legal 

dos atores presentes e a sua inserção no mundo laboral e futura interação com a sociedade. No 

caso das agências de viagem, motor fundamental no crescimento do setor terciário e obviamente 

dos agentes de viagens como protagonistas dessa evolução, depara-se com o principal objetivo 

deste trabalho: articular uma proposta formal para apresentar e ou introduzir na Espanha a figura 

do agente de viagens como Microempreendedor Individual - MEI, existente no Brasil.   

A figura mais básica na legislação brasileira para desenvolver a função de agente de 

viagens é a do MEI, a mesma que na legislação espanhola seria a de empresário individual 

autónomo. Só que a diferentemente do Brasil, na Espanha o futuro agente de viagens vive um 

calvário devido ao enfrentamento de uma burocracia enorme para exercer a profissão, além de 

pagar impostos com valores elevados, já que a declaração de renda é tributada como pessoa 

física, o que pode dificultar para que esse profissional se mantenha na atividade sem prejuízos.  

O motivo da realização desta pesquisa se dá por conta da experiência do autor no setor 

das agências de viagem e o fato de encontrar-se no Brasil, o que lhe abre a possibilidade de 

apreciar uma realidade que vivencia a economia Brasileira e as vantagens de introduzir nas 

exigências legais, essa figura do MEI como agente de viagens, na evolução do setor turístico, e 

no desenvolvimento da profissão do agente de viagens.  

Ao longo deste trabalho será feita uma pesquisa exploratória discutida por meio da 

revisão bibliográfica e consultas documentais, sobre os aspectos legais que são tratados de 

diferentes maneiras no serviço das agências e dos agentes de viagens no Brasil e na Espanha.  

O componente quantitativo da pesquisa, será abordado por meio uma análise de dados 

fornecidos pelo Fundo Monetário Internacional -FMI e pelos Indicadores de Desenvolvimento 

Mundial do Banco Mundial que permitirão construir uma série de tabelas que sustentam a 

proposta da possível inclusão do MEI na economia espanhola. 

O primeiro capítulo deste trabalho cobre o tópico do Agenciamento de Viagens, criando 

o marco teórico-conceitual das Agências e os Agentes de Viagens, expondo as diferentes 

definições das Agências e suas funções junto com a evolução do conceito de Agente de Viagens, 
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seu trabalho e competência, em conformidade com as demandas da atividade turística e da sua 

profissão.  

No segundo capítulo, estuda-se e observa-se as bases legais nas quais atuam as agências 

e o agente de viagens no Brasil e na Espanha, observando como diferença principal os requisitos 

legais que são exigidos pelos diferentes órgãos de fiscalização. 

Por fim, encerra-se o trabalho fazendo uma comparação dos aspectos mais relevantes 

encontrados nas legislações de cada país, fato que permite apresentar uma proposta formal para 

inserir na Espanha a figura do Agente de viagens como MEI, tendo em conta a teoria da 

paridade do poder aquisitivo (PPA) para ajustar o máximo possível tal proposta à realidade 

espanhola. 
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1 AGENCIAMENTO DE VIAGENS 

 

O presente capítulo aborda o agenciamento de viagens, atividade que tem suas origens 

na antiguidade e que atualmente é uma subárea importante do Turismo, na sua condição de 

atividade econômica e social.  

Como afirma Tomelin (2011, p. 49-50): 

 

A história das Agências de Viagens e turismo é mais antiga do que a 
definição econômica do setor de viagens na qual está inserida na atual 
economia de mercado. 
Sua origem está relacionada à história das viagens, com fatos atribuídos às 
antigas civilizações, da Idade Média até a Idade Moderna, com base em 
relatos do fato turístico da época conforme narração em obras especializadas. 
Os primeiros relatos observados revelam pessoas e entidades aproveitando-
se dos “maiores conhecedores do ofício” para organizar suas viagens, talvez 
não do mesmo jeito das empresas atuais, mas pelo menos assemelhando-se 
na sua função de orientar a organização e o detalhamento de seus roteiros. 

 

As agências e os agentes de viagens são dois termos que serão analisados neste capitulo 

com a finalidade de criar um marco de referência conceitual que permitirá, posteriormente, 

fazer uma comparação das bases legais nas quais atua o agente de viagens no Brasil e na 

Espanha.  

Justamente e antes de continuar abordando as Agências de Viagens, é necessário 

explicar que no Brasil esses termos fazem referência a Agências de Turismo, envolvendo suas 

duas categorias:  Agência de Viagens e Agência de Viagens e turismo.  

Por ser este: “Agência de Viagens”, um termo não só utilizado na Espanha, mas também 

reconhecido na literatura internacional, prossegue-se a denominar no transcurso do presente 

trabalho, como Agência de Viagens, em ambos os casos, tanto na Espanha como no Brasil. 

 

1.1 AGÊNCIAS DE VIAGENS 

 

Para começar a falar das Agências de Viagens, é necessário referir-se à uma das agências 

mais antigas do mundo, que é a britânica Cox & Kings (COX & KINGS, 2016), que em seu 

site conta a história de como, em 25 de maio de 1758, Richard Cox foi designado agente do 

regimento de infantaria da guarda por seu mentor, Lord Ligonier, comandante encarregado das 
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forças armadas de sua majestade e no seu papel como agente foi preciso organizar o pagamento 

de oficiais e soldados, fornecer roupas e agir como representante dos grupos de oficiais na hora 

de comprar e vender, além de atuar em qualquer solicitação especial de assistente do regimento. 

Os agentes do regimento não tinham boa reputação antes de Cox, mas este gozava de 

confiabilidade, de fama de honestidade e capacidade de organização, que fez da Cox & Co. uma 

empresa respeitável e logo se tornou o agente para a maioria dos regimentos britânicos. No final 

do século XVIII, a empresa tinha servido 14 cavalarias, 64 infantarias e 17 regimentos da 

milícia. O negócio da empresa cresceu a partir do lado do Império Britânico, engajando-se em 

bancos, transportes e outras atividades da agência. 

Henry S. King & Co. (COX&KINGS, 2016), uma agência bancária e de transporte rival, 

foi criada em 1868 por Henry Samuel King, cujo filho, Henry Seymour King seria o responsável 

pela empresa por mais de 45 anos. A empresa tinha fortes laços com a Índia. 

Após a Primeira Guerra Mundial, as duas empresas se fundiram e ficou Cox & King e 

se mudou para instalações maiores em Pall Mall (que é agora o Hotel Sofitel St James). Em 

1923, a empresa foi vendida para a Lloyds Bank, enquanto a divisão bancária estava com 

Lloyds, o ramo da Cox & Kings (Figura 1), que ainda é conhecido e se tornou uma empresa 

independente como agência de transportes, organizando excursões para todo mundo, 

especialmente para o Egito, Índia e sul da Ásia. 

 

Figura 1: Cox & Kings Logos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Cox & Kings, 2016 
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Outra Agência que chamou atenção foi a guiada pelas mãos de Bernardo Luis Vieira de 

Abreu (Figura 2), que como afirma Rejowski (2002, p. 52):  

 

[...] Bernardo de Abreu, que criou a Agência Abreu na cidade do Porto, em Portugal, 
em 1840, o ano em que a rainha D. Maria II completou a linha de trem em Lisboa 
àquela cidade. Havia, naquela época, uma grande emigração do nordeste de Portugal 
para a América do Sul, em especial para o Brasil, sendo que a Abreu tratava dos vistos 
de saída, passaportes, passagens de trem para Lisboa e passagens de navio para 
América do Sul. 

 

Figura 2: Brochura de 19541. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           Fonte: Abreu, 2016 

 

Braga (2002) conta como, em 1851, fundou-se a Thomas Cook & Son em Leicester e, 

em 1865, instalou-se uma filial em Londres comandada pelo filho de Thomas Cook, John 

Mason Cook. Rejowski (2002) relata que a Cook & Son (Figura 3), como a companhia 

continuou a sendo conhecida, acrescentou uma rede de rotas até cobrir grande parte da Holanda, 

Bélgica, França, Alemanha, Suíça, Áustria e Itália e que na década seguinte foram 

acrescentados pacotes para Espanha, Índia, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Já em 

1892, Acerenza (1990), afirma que a Thomas Cook & Son tinha 84 escritórios e 85 agências ao 

redor do mundo (apud., DANTAS, 2008). 

 

                                                 
1 1º lugar atribuído pela Agência Abreu no concurso lançado a crianças das escolas do Porto para 
   ilustração da brochura 
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           Figura 3: MESSRS. THOS. COOK & SON TOURS, Melbourne Cover To New York 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fonte: Australian Postal History, 2016 

 

É assim que o conceito de Agência de Viagens tem evoluído ao longo do tempo. No 

entanto, em meados do século XX, graças ao crescimento do turismo e a popularização do termo 

"turismo de massa", as Agências de Viagens se tornaram ferramentas importantes para o 

crescimento do turismo, ao abrigo de regimes de venda de serviços. 

Para não ir tão longe no tempo, por volta de 1994, Foster (1994) observou que qualquer 

lugar em que houvesse uma ou mais linhas de produtos de viagens, se chamaria Agência de 

Viagens. Um ano mais tarde, De la Torre (1995) iria introduzir algumas especificações em sua 

definição, em que a Agência de Viagens seria vista como uma empresa turística agindo como 

um mediador ativo entre os sujeitos dos movimentos turísticos e apresentadores de serviços 

específicos, para o lucro, fornecendo orientações e assistência em casos apropriados. Definição 

muito semelhante ao proposto por Gongora Mulet (1997) que viu a Agência de Viagens como 

uma empresa de turismo, agindo como um intermediário entre as pessoas que precisavam de 

viagens e os prestadores de serviços turísticos, proporcionando orientação e aconselhamento. 

Em 1998, a Organização Mundial de Turismo (OMT) destaca a função principal das 

Agências de Viagens, alegando que elas são empresas de serviços e sua principal função é a 

mediação. Então, Fernandez e Blanco (2000) afirmam que essas empresas de serviços trazem 

para perto do consumidor o produto turístico; e Milio e Cabo Nadal (2000) consideram que as 

Agências de Viagens são o canal clássico de marketing das viagens. Portanto, são o grupo mais 

importante no sistema de distribuição do turismo e venda de produtos turísticos que tem a ver 

com viagens.  
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Rodríguez (2001) faz uma análise sobre a sociedade comercializada, que tem serviços 

profissionais como: assessorar, vender, organizar viagens, entre outros serviços turísticos. O 

papel da agência de turismo é de intermediar entre a pessoa que procura o turismo e a pessoa 

que oferece esses produtos ou bens turísticos; é uma empresa de serviços que promove e faz a 

intermediação para a realização de viagens e outras atividades turísticas. Por sua vez, Mcintosh, 

Goeldner e Ritchie (2001) afirmam: “as Agências de Viagens minoritárias são as principais 

intermediárias e distribuidoras dos produtos turísticos, não só nos EUA, mas em todo o mundo”. 

Referindo-se à definição de Milio e Cabo Nadal (2000), como mostrado na Figura 4, 

feita por Sancho (2001), pode-se observar como dentro da estrutura do sistema de distribuição 

do turismo, as Agências de Viagens são o canal de marketing mais clássico. 

 
Figura 4: Estrutura do Sistema de Distribuição de Turismo 

                                                              Fonte: Sancho, 1998 

 

Alguns autores (DIAZ; JOUVE; LINARES, 2004), concordam sobre o papel das 

Agências de Viagens no sistema de distribuição do turismo, no qual as funções desempenhadas 

por estas são resumidas em três tipos: função assessora, função de produção e função 

mediadora.  

A função assessora nasce da complexidade das viagens, da dificuldade que podem ter 

os viajantes inexperientes para obter uma informação completa e confiável sobre o grande 

número de destinos e empresas de turismo. Algumas pessoas não conhecem informações sobre 

lugares para passar o tempo de férias ou como solucionar problemas durante as suas viagens. 

Elas pedem assessoria sobre os melhores preços das passagens de viagem, sobre os costumes, 
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o uso da lingua, questões de segurança pública e de saúde, etc. A ideia é ajudar os clientes na 

escolha do mais adequado – de acordo com a necessidade de cada um.  

Esteban e Rubio (2006) afirmam que o desenvolvimento desta função faz com que as 

Agências de Viagens tenham grandes fontes de informação sobre destinos, serviços, 

fornecedores e viagens através da conexão com sistemas de reservas, tais como Sistemas 

Centrais de Reservas e GDS, conexão com a informação como Internet (tanto o fornecedor 

como o consumidor), ajuntamento de mapas, manuais e literatura sobre os destinos e criação de 

seus próprios bancos de dados. Assessoria não é só transmitir informações; é conhecer, fazer a 

mesma em função da nossa experiência anterior e das necessidades do nosso cliente, para essa 

informação possa atender ou, melhor ainda, exceder as suas expectativas. Considerando que as 

novas tecnologias permitem que qualquer pessoa (agente ou cliente) tenha acesso rápido e fácil 

de ricas fontes de informação, vemos claramente que não é apenas “as informações” que farão 

de nosso potencial cliente um cliente regular de nossa agência (Tradução do autor) 

A função de produção é conceber, organizar, comercializar e operacionalizar viagens e 

produtos turísticos resultantes da combinação de diferentes serviços oferecidos como um pacote 

turístico por um preço pré-definido. Domingues (1997) denomina Pacote Turístico como:  

 

[...] um conjunto de serviços de viagem, com tudo incluído (transportes, alimentação, 
alojamento, excursões ou circuitos turísticos, transfers, etc.). O mesmo vocábulo 
também se aplica a um grupo de serviços combinados, oferecidos ao público por um 
hotel ou cadeia de hotéis. Também conhecido como pakage (apud. DANTAS 2008, 
p. 95). 

 

A função mediadora, segundo Diaz, Jouve, Linares e Albert e resumida por Esteban e 

Rubio (2006), é explicada como o processo de gerenciar e intermediar reserva, distribuição e 

venda de serviços e produtos turísticos. Tem o papel imprescindível de trazer o produto para o 

viajante e na multiplicação dos pontos de venda do fornecedor.  

Esteban e Rubio (2006) explicam que esta função é a que fica mais vulnerável com a 

propagação de novos meios de venda direta ao público como Internet. No entanto, o uso correto 

de novas tecnologias para armazenar informações de clientes e buscar os produtos mais 

adequados aos seus gostos a convertem, ao mesmo tempo, em uma fonte de vantagem 

competitiva (Tradução do autor). 
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É uma função que se materializa na oferta de reserva, aluguel ou venda aos viajantes 

dos grupos de produtos e serviços, tais como: emissão de bilhetes, aluguel de automóveis, 

reservas de hotéis e outros produtos isolados.  

É importante para o bom desenvolvimento dessa função, ter os meios técnicos 

adequados, ter relação com outros distribuidores e criatividade na prestação de serviços, como 

o acompanhamento da rota e tramitação da documentação necessária para o viajante, entre 

outras. É a função que gera a maior parte das receitas para uma Agência de Viagens. 

Graças às mudanças ocorridas nos últimos tempos e relacionadas sobretudo aos 

processos que têm a ver com as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC), o 

contato direto entre consumidores finais e fornecedores ficou mais fácil, eliminando a 

intermediação feita pelas Agências de Viagens e criando um fenômeno chamado de 

desintermediação dos produtos turísticos.  

Como expõe Tomelin (2011, p. 54):  

 

O impacto do surgimento da internet como nova ferramenta operacional e 
comercial associado à eventual desregulamentação do transporte aéreo e a 
outros fatores marcantes do final do século XX são desafios que o setor de 
viagens vem enfrentando na entrada do novo século e milênio, com efeitos 
no perfil do agente de viagens, marcado pela desintermediação dos serviços, 
pela reintermediação dos novos tipos de agências que estão surgindo e, 
objetivamente, pela alternativa de reposicionamento do seu perfil. 

 

O mesmo Tomelin (2001, p. 119) diz que “as tendências no setor de viagens 

influenciadas pelas informações do mercado turístico são apontadas pela desintermediação e 

reintermediação, fusão de agências, redes de agências e agências virtuais como forma de 

reposicionamento mercadológico por parte das Agências de Viagens”, isso visto como forma 

de sobreviver e se adaptar no mercado. A desintermediação seria então a eliminação de 

intermediários para se aproximar ao cliente final e a reintermediação, a criação de novos 

intermediários entre clientes e fornecedores, que avaliam e fornecem produtos e serviços, como 

agregação de Agências de Viagens e turismo a grupos de outros setores de atividades com 

interesse de diversificação de atividades ou um incentivo e ou o uso comercial para atender 

predominantemente a demanda do próprio grupo. 

Na atualidade, esse assunto gera preocupação não só entre as agências de viagem, mas 

entre os agentes que procuram se reposicionar de forma mais eficaz e moderna na distribuição 

e prestação do serviço.  
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1.2 AGENTE DE VIAGENS  

 

Para falar das agências de viagem fala-se de Cox & Kings e dos agentes de viagem é 

necessário mencionar Thomas Cook, considerado pela literatura especializada (FOSTER 1994; 

ACERENZA, 1997; JIMÉNEZ ABAD, 2000; CABO NADAL, 2004), como pioneiro do agente 

de viagens profissional e “pai” do turismo organizado.  

Segundo Swain (1996); 9 de junho de 1841 é um dia importante na história do setor das 

viagens no mundo. Neste dia, Thomas Cook andou de Harborough a Leicester para assistir a 

um congresso antialcoólico e teve a ideia de arranjar bilhetes de trem para os membros da 

Temperance Society, para aquela que travalhava como pastor e vendedor de bíblias. Ele 

começou sua carreira como carpinteiro e com 32 anos tornou-se no fundador profissional dos 

agentes de viagens do mundo.  

Thomas Cook esteve muito preocupado com os problemas sociais vitorianos, devido ao 

forte consumo de álcool da população. Ele pensou em trazer algumas mudanças com a viagem, 

o que foi possível devido à invenção do sistema ferroviário. Thomas Cook foi o primeiro agente 

de viagens que introduziu cupom de hotel, notas circulares, carta de crédito e reserva antecipada 

como parte de suas inovações de viagem. Thomas Cook mostrou o caminho dos negócios de 

viagens para outros agentes de viagens contemporâneos com o seu pacote turístico organizado 

para turistas de lazer. (SWAIN, 1996) (Tradução do autor). 

É imperativo fazer referência à época que estava se vivendo naquele momento, a 

aparição da ferrovia, dos navios a vapor, e o desenvolvimento tecnológico em geral que surgiu 

com a revolução industrial, transformando o conceito de viajar.  

Cabo Nadal, em 2004, conta como Cook, aproveitando da sua amizade com o presidente 

da companhia ferroviária da Inglaterra e tendo em conta a pouca utilização desse meio de 

transporte pelo alto custo, teve como estratégia alugar-lhe toda a composição do trem, de forma 

que pudesse vender cada lugar, individualmente, a uma tarifa inferior à praticada pela empresa. 

Conseguiu reunir quinhentos passageiros, que segundo Swain (1996), foram 570, os quais 

pagaram um shilling, pela excursão que teve como acompanhamento uma banda, um lanche e 

um chá de tarde. Embora a primeira viagem organizada tenha deixado perdas para seu organizador, 

foi considerado um grande sucesso e marcou assim o início desse tipo de atividade num âmbito 

profissional, elaborando o primeiro pacote turístico, composto por transporte, alimentação e 

entretenimento.  
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Assim, com essa primeira experiência feita por Thomas Cook iniciou-se a atividade de 

agenciamento organizado.  O geógrafo e historiador Ycarim Melgaço Barbosa, aponta em 2002: 

“Thomas Cook, um jovem de 32 anos, foi o responsável por uma das mais importantes 

transformações nas viagens”. Em seguida, uma série de viagens foram feitas entre Leicester, 

Nottingham, Derby e Birmingham para sociedades com propósitos anti-álcool e escolas 

dominicais para prover a experiência de viajar de trem, modal que ainda constituía certa 

novidade.  

A primeira excursão de massa pela Inglaterra com atividades de entretenimento e com 

a finalidade de obter lucro, começou em 1845 com a viagem de Leicester, Nottingham e Derby 

à Liverpool. Em 1851 Sir Joseph Paxton, arquiteto do Crystal Palace, persuadido por Cook para 

levar os trabalhadores de Yorkshire e Midlands a Londres para a Grande Exposição no Hyde 

Park, em 1855, realizou a primeira excursão continental para à Exposição Universal, saindo de 

Harwich e Antuérpia e passando por Bruxelas, Colônia, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo até 

chegar a Paris, ampliando assim o negócio dele na Europa.  

Em junho de 1863 Cook esteve em Suíça para visitar lugares de interesse, conseguir 

contatos de hotéis e donos de hospedaria; mesmo assim ele acompanhou sessenta clientes e fez 

uma excursão até Genebra. Cook também organizou viagens na Europa do Norte e Ocidental 

com ajuda das companhias ferroviárias de Paris, Lyons e Mediterranean Railways. Cook 

começou a emitir Ingressos de Trem Circulares (em inglês e francês) entre Paris e os Alpes e 

foi assim como começou com as primeiras excursões circulares para Suíça, tendo obtido um 

sucesso imediato. Na Itália chegaria pelo verão de 1864 com dois grandes grupos grandes, um 

levado à Florença e partes de Itália central e o outro levado para Roma e Nápoles. 

Thomas Cook faria sua primeira excursão intercontinental numa viagem exploratória à 

América do Norte em 1865 com a intenção de colher informação sobre o transporte, 

acomodação, comida, turismo, segurança, etc. A Companhia estendeu a sua operação para o 

Egito e Palestina no ano 1869 para satisfazer a demanda de visitar as Pirâmides e pelo turismo 

religioso de visitar Jerusalém. Cook apresentou os Cupons de Hotel em 1868 para ajudar os 

clientes a se registrar nos hotéis, o que reduziu os procedimentos incômodos de pagamentos 

com dinheiro. Os hotéis aceitaram os cupons para prover quartos e outros serviços como: 

comida, entretenimento, transporte e sentiram-se muito beneficiados já que, com os cupons, 

sabiam quantos quartos estavam reservados com antecedência. Thomas Cook, em troca, 

recebeu comissão dos hotéis. Na figura 5 mostra-se a divulgação que o empresário fazia das 

excursões. 
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Figura 5: Publicidade de Thomas Cook & Son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: National Archives, 2016. 

 

Em 1874 Cook, apresentou as Circular Notes que foram aceitas pelos hotéis, 

restaurantes e operadores de transporte em vários destinos turísticos e cidades na Europa e nos 

E.U.A. Essas Circular Notes ajudavam os clientes a viajar com segurança e tranquilidade, e 

depois eram trocadas facilmente contra a moeda local e os viajantes faziam seus os gastos em 

compras, gorjetas, transferes, serviços extras etc. 

E como ressalta Swain (1996), a massiva industrialização na metade do século XIX 

causou impactos no aumento da renda e consumo. Isso fez com que pessoas de classe-média 

dispusessem de muita renda. Tirando proveito da moda de viajar em trem, Thomas Cook tomou 

os benefícios da nascente clientela de classe-média quando foram desenhados pacotes turísticos 

sob encomenda, de acordo as necessidades de viagem. Esses clientes de classe-média exigiram 

visitar destinos na Suíça e Itália. Ele negociou com os donos de hospedarias e hoteleiros para 

prover quartos e refeições a preços bons. (Tradução do autor). 

Thomas Cook representa a figura de um verdadeiro agente de viagens, gestor e 

visionário da atualidade. Conforme aponta Gílio (2003), os agentes precisam ter um bom 

relacionamento interpessoal, além de habilidades cognitivas, habilidades técnicas 

especializadas, iniciativa, motivação, disciplina ética e a atitude permanente de aprender a 

aprender, demonstrando um leque de competências, para manter-se no mercado. 



13 
 

 

De acordo com Ansarah (2002, p. 61):  

 

Para atender às tecnologias que estão sendo aplicadas no mercado do turismo, o 
profissional das Agências de Viagens deverá preparar-se adequadamente e 
reposicionar o seu perfil, mediante a consideração dos seguintes aspectos: 

• Ser criativo e inovador; 

• Prestar serviços de qualidade; 

• Dominar as funções operacionais do setor; 

• Ser líder e tomar decisões rápidas; 

• Possuir conhecimento teórico-prático a fim de satisfazer as necessidades do cliente; 

• Ter conhecimentos tecnológicos atualizados, profundos conhecimentos de relações 
públicas e saber vários idiomas. 

 

Thomas Cook cumpria as características e os citados aspetos limitados ao tempo que 

vivia, aos meios de transporte, a tecnologia, dentre outros aspectos.  

Já no cenário atual e como afirma (Dantas, 2008), é importante ressaltar a qualidade na 

prestação de serviço das Agências de Viagens, dado que depende, em grande parte, do atendente 

dessas empresas, pois são esses profissionais que estão na linha de frente, informando e 

vendendo os produtos turísticos aos clientes.  

Por sua parte Braga (2007, p. 15) aponta que: 

 

[...] O agente de viagens deve deixar de ser um mero vendedor de serviços, um 
intermediário na transação comercial, e se transformar em um consultor de viagens, 
ou seja, um conselheiro com trabalho diferenciado e exclusivo, que consegue cativar 
e fidelizar os clientes. 
O novo profissional da comercialização turística deve saber agregar valor aos 
produtos que vende e aos serviços que presta, gerenciando o maior número de 
informações advindas das mais diversas mídias e lidando, de forma hábil, com as 
avançadas tecnologias na área. Para tanto, é imprescindível que desenvolva ações 
empreendedoras, com profundos conhecimentos de marketing, e que saiba atuar com 
inovação e maleabilidade. 

 

É assim que surgem diferentes legislações que procuram regulamentar esse 

funcionamento das agências e dos agentes de viagem, assunto que será abordado no segundo 

capitulo do presente trabalho, expondo as situações que dizem respeito ao Brasil e à Espanha. 
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2 ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

O enquadramento jurídico fornece a base sobre quais instituições constroem e 

determinam o alcance e a natureza da participação política, encontrando-se uma serie de 

disposições regulamentares e leis criadas através dos procedimentos próprios do ato normativo 

e estabelecidas pelas autoridades competentes para o efeito. Um aspecto importante no âmbito 

da gestão e desenvolvimento de Agências de Viagens é a sua estrutura legal, pois 

independentemente do país, esta é formada por um conjunto de instrumentos legais. 

Neste capitulo pretende-se fazer uma análise detalhada das legislações brasileira e 

espanhola com relação às Agências de Viagens e objetiva-se centrar no agente de viagens, que 

na sua figura mais básica é representado pelo Microempreendedor Individual MEI no Brasil e 

o Empresário Individual Autónomo na Espanha. Mesmo sendo estas figuras juridicamente 

similares, os requisitos para desenvolver de maneira lícita as suas funções, diferem-se bastante. 

 

2.1 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA AS AGÊNCIAS DE VIAGEM 

 

Não há elementos para falar com precisão sob qual foi a primeira Agência de Viagens a 

atuar no Brasil, mas de acordo com Rejowski (2001, p. 38) somente a partir de 1940 tem-se a 

primeira agência nacional: 

  

A primeira Agência de Viagens eminentemente brasileira foi fundada no ano de 1943 
– a Agência Geral de Turismo [...]. Na época São Paulo tinha menos de dois milhões 
de habitantes, não havia grandes redes de hotelaria e nem a aviação comercial estava 
desenvolvida no Brasil. Mas havia uma procura relevante de turismo marítimo para 
viagens nacionais e internacionais [...].  

 

Na atualidade, a atividade exercida pelas Agências de Viagens no Brasil é 

regulamentada pela Lei 12.974/2014 que vem do projeto de Lei 5.120, proposto em 2001. Essa 

Lei tem importantes artigos para as agências de turismo e para os consumidores e reitera a 

importância de se reconhecer e valorizar quem exerce a atividade de agenciamento de viagem, 

consolidando e dando contornos mais delineados às atividades das agências de turismo no país. 

(BRASIL, 2014)  
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O artigo segundo da Lei diz o que deve ser entendido como agência de turismo 

“Entende-se por Agência de Turismo a empresa que tenha por objeto, exclusivamente, a 

prestação das atividades de turismo definidas nesta Lei. ” 

A legislação trata das agências de turismo em duas categorias distintas: a Agência de 

Viagens e a Agência de Viagens e Turismo. Essa distinção se dá segundo a (s) atividade (s) 

desenvolvida (s) pela agência e tais atividades são segregadas em dois grupos: as atividades de 

caráter privativo e aquelas de caráter não privativo. As atividades privativas são aquelas que 

somente as agências de turismo podem exercer, do outro lado tem-se as atividades classificadas 

como não privativas que são aquelas que podem ser desenvolvidas por outros. (BRASIL, 2014)  

  

São atividades privativas das agências de turismo: 
a) Venda comissionada ou intermediação remunerada na comercialização de 
passagens, passeios, viagens e excursões, nas modalidades aérea, aquaviária, terrestre, 
ferroviária e conjugadas; 
b) Assessoramento, planejamento e organização de atividades associadas à execução 
de viagens turísticas ou excursões; 
c) Organização de programas, serviços, roteiros e itinerários de viagens, individuais 
ou em grupo, e intermediação remunerada na sua execução e comercialização; e  
d) Organização de programas e serviços relativos a viagens educacionais ou culturais 
e intermediação remunerada na sua execução e comercialização. 
São atividades não privativas das agências de turismo: 
a) Obtenção e legalização de documentos para viajantes; 
b) Transporte turístico de superfície; 
c) Desembaraço de bagagens, nas viagens e excursões de seus clientes; 
d) Intermediação remunerada de serviços de carga aérea e terrestre; 
e) Intermediação remunerada na reserva e contratação de hospedagem e na locação de 
veículos; 
f) Intermediação remunerada na reserva e venda de ingressos para espetáculos 
públicos, artísticos, esportivos e culturais; 
g) Representação de empresa transportadora, de meios de hospedagem e de outras 
empresas fornecedoras de serviços turísticos; 
h) Assessoramento, organização e execução de atividades relativas a feiras, 
exposições, congressos e eventos similares; 
i) Venda comissionada ou intermediação remunerada de seguros vinculados a viagens 
e excursões e de cartões de assistência ao viajante; 
j) Venda de livros, revistas e outros artigos destinados a viajantes; e 
k) Outros serviços de interesse de viajantes. 

 

Segundo esta Lei, as Agências de Viagens têm as mesmas responsabilidades das 

operadoras de turismo, tendo o poder de levar a cabo certas atividades, tais como o transporte 

turístico de superfície, o desembaraço de bagagens, nas viagens e excursões de seus clientes, e 

a intermediação remunerada de serviços de carga aérea e terrestre. As operadoras respondem 

pela prestação efetiva dos serviços, salvo em casos de comprovada força maior, razão técnica 

ou responsabilidade legal expressa de outras entidades. As Agências de Viagens respondem 

apenas pela intermediação dos serviços. 
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Para dar início ao processo de abertura da agência de turismo no Brasil é necessário 

cumprir alguns procedimentos (SEBRAE; BASTIDORES, 2016):  

A). A consulta comercial prévia na prefeitura ou administração local (Secretaria 

Municipal de Urbanismo), para verificar se no local escolhido para a abertura da agência é 

permitido o funcionamento da atividade.  

B). Verificar na junta comercial ou cartório (no caso de sociedade simples) e Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual - INPI, se existe alguma empresa registrada com o nome 

pretendido e a marca que será utilizada.  

C). Também na junta comercial ou cartório (no caso de sociedade simples), tem que se 

fazer o registro do contrato social. Além disso verifica-se os antecedentes dos sócios ou 

empresário junto à Receita Federal, através de pesquisas do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF.  

D). Deve-se solicitar o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.  

E). Tem que solicitar a inscrição estadual na receita estadual.  

F). Tem que se pedir o alvará de licença (documento que fornece o consentimento para 

empresa desenvolver as atividades no local pretendido), e fazer o registro na secretaria 

municipal de fazenda2.  

G). Fazer o registro no Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.  

O registro no Ministério de Turismo (órgão fiscalizador), por meio do CADASTUR3 é 

obrigatório antes de começar com a atividade da Agência de Viagens. Assim deve-se prestar as 

informações solicitadas no prazo estipulado, comunicar ao órgão mudanças de endereço, 

paralisação temporária ou definitiva das atividades, entre outras obrigações. 

Alguns dos procedimentos são opcionais, porém se faz o convite para fazê-los, pois 

ajudam no melhor desenvolvimento da atividade.  

H). Filiação à Associação Brasileira de Agências de Viagem – ABAV (para concessão 

de carta de capacitação técnica).  

I). Registro no Sindicato Das Empresas de Turismo - SINDETUR (opcional).  

                                                 
2 No Brasil refere-se ao Ministério da Fazenda que na Espanha seria “Hacienda” 
3 O CADASTUR é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do  
   turismo, formalizando e legalizando estes prestadores de serviços junto ao Ministério de Turismo. 
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J). Registro no Sindicato Nacional das Empresas Aéreas - SNEA (opcional para obter 

crédito nas companhias aéreas).  

K). Registro na International Air Travel Association – IATA (opcional para ter acesso 

a passagens internacionais).  

L) Registro do meio de transporte ou frota de ônibus/carro no Departamento Estadual 

de Rodagem - DER e no Departamento Nacional de Estradas e Rodagem - DNER para o caso 

de transporte e circulação em estadas interestaduais.  

M). Consultar o PROCON4 para adequar os produtos às especificações do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 11.09.1990).  

Além disso, dependendo dos serviços que a Agência de Turismo for prestar, poderão 

ser feitas novas exigências, conforme o órgão envolvido. 

 

2.2 O AGENTE DE VIAGENS COMO MICROEEMPREENDEDOR INDIVIDUAL “MEI” 

NO BRASIL  

 

Graças à Lei complementar nº 128 de 19 de dezembro de 2008, resolução 58, que entrou 

em vigor no dia 1º de julho de 2009; criou-se condições especiais para que o trabalhador 

informal, pudesse se tornar um Microempreendedor Individual legalizado, amparado por Lei e 

gozando os benefícios da previdência social (aposentadoria, licença maternidade, auxílio 

doença etc.), exercendo sua atividade com total liberdade.  

A figura jurídica do Empreendedor Individual5 que seria (ABAV, 2016), a pessoa que 

trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário, teve em seu começo 

uma base de faturamento anual inferior a R$ 36.000,00 (treina e seis mil) anuais, sendo hoje o 

teto de até R$ 60.000,00 (sessenta mil) por ano, de janeiro a dezembro. O MEI que se formalizar 

durante o ano em curso, tem seu limite de faturamento proporcional a R$ 5.000,00 (cinco mil) 

por mês, até 31 de dezembro do mesmo ano. 

  

                                                 
4 O PROCON é um órgão público onde são tratados alguns conflitos entre consumidor e fornecedor. 
5 Leia-se MEI - Microempreendedor Individual 
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Além disso, não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular, e tem 

que exercer uma das atividades econômicas previstas no Anexo XIII, da Resolução do Comitê 

Gestor do Simples Nacional de nº 94/2011, o qual relaciona todas as atividades permitidas ao 

MEI.  

Para formalizar-se, o profissional deverá seguir basicamente cinco passos:  

  

1. Antes de fazer o registro da formalização, o interessado deverá consultar a 
prefeitura para saber se o local onde exerce ou pretende exercer sua atividade está de 
acordo com as normas municipais.  
2. No site www.portaldoempreendedor.gov.br, o interessado deverá fazer uma 
pesquisa para saber se o nome da empresa a ser registrada está disponível. O sistema 
informará se o nome pode ser registrado e, se não puder, dará opções de outros nomes. 
3. Aprovado o nome da empresa, o interessado deverá preencher uma ficha, 
informando os dados da empresa e pessoais. Em seguida, receberá automaticamente 
o registro do CNPJ, Previdência e Alvará.   
4. Em seguida, será gerado um documento que deverá ser impresso e assinado. A ele 
deverá ser anexada uma cópia do RG do interessado. Os documentos deverão ser 
encaminhados à Junta Comercial num prazo de 60 dias. O envio do requerimento à 
Junta é necessário porque a Lei exige sua assinatura.  
5. Concluída a inscrição, o microempreendedor deverá solicitar o Documento de 
Arrecadação Simplifica (DAS), por meio do qual fará o pagamento do imposto único 
mensal. 

 

Um fato importante é que o profissional poderá registrar até um empregado, pagando 

um salário mínimo ou o piso da categoria e o custo total deste para o Microempreendedor 

Individual é 11% do respectivo salário mínimo6 ou piso da categoria, que equivaleria a R$ 96,80 

(noventa e seis reais e oitenta centavos) se o empregado ganhar o salário mínimo, sendo R$ 

26,40 (vinte e seis reais e quarenta centavos)  (3% do salário mínimo) de responsabilidade do 

empregador (MEI) e R$ 70,40 (setenta reais e quarenta centavos) (8% ou conforme tabela de 

contribuição mensal ao INSS) descontado do empregado. A alíquota de 3% a cargo do 

empregador não se altera.  

O Microempreendedor Individual deverá zelar por sua atividade e manter um mínimo 

de controle em relação ao que compra, ao que vende e quanto está ganhando; porém a 

contabilidade formal como livro diário está dispensada. Não será preciso ter Livro Caixa, só 

deverá registrar, mensalmente e em formulário simplificado, o total das suas receitas e deverá 

manter em seu poder, da mesma forma, as notas fiscais de compras de produtos e de serviços.  

                                                 
6 Conforme ao Decreto nº 8.618, de 30.12.2015 o valor do Salário Mínimo em 2016 é de R$ 880,00  
   (Oitocentos e oitenta reais), por mês. 
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Entre as vantagens sinaladas no portal do Microempreendedor Individual e oferecidas 

por essa Lei está o registro no CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de 

empréstimos e a emissão de notas fiscais.  

Além disso, o MEI será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos 

federas (Imposto de Renda, Programas de Integração Social - PIS, Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - COFINS, Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 

e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL).  

Assim, pagará apenas o valor fixo mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco) (comércio ou 

indústria), R$ 49,00 (quarenta e nove) (prestação de serviços) ou R$ 50,00 (cinquenta) 

(comércio e serviços), que será destinado à Previdência Social e ao ICMS (Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) ou ao ISS (Imposto Sobre Serviços De 

Qualquer Natureza). Essas quantias serão atualizadas anualmente, de acordo com o salário 

mínimo. 

No caso particular dos profissionais de turismo, se faz referência a aqueles que exercem 

atividades de freelancers7 ou que são contratados por serviços prestados sem relação de 

emprego e que, como Microempreendedores Individuais, passarão a ser pessoa jurídica.  

Pode-se citar como exemplos aos vendedores e promotores de vendas autônomos, 

agentes e consultores de viagens independentes e que geralmente exercem sua atividade em 

domicílio, motoristas de transporte de passageiros com ou sem veículo, organizadores de 

excursões, animadores de festas, guias de turismo, acompanhantes de grupos (tour condutor), 

prestadores de serviços de reserva e de atendimento externo, despachantes diversos e outros 

serviços de turismo não especificados anteriormente. 

É importante lembrar que o cadastro no Cadastur é obrigatório aos prestadores de 

serviços turísticos das atividades que tenham a ver com Meios de Hospedagem, entenda-se 

como albergue, condo-hotel, flat, hotel urbano, hotel de selva, hotel fazenda, hotel histórico, 

pousada ou resort; também com os Meios de Hospedagem de cama e café; com as 

Transportadoras Turísticas; os Organizadores de Eventos; os Parques Temáticos; os 

Acampamentos Turísticos; os Guias de Turismo e obviamente com as Agências de Turismo. 

                                                 
7 De acordo com a definição do Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, diz-se do profissional [...]  

   que executa a sua atividade de forma independente, prestando serviços a vários empregadores com os 
   quais não tem um vínculo de trabalho permanente. 
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2.3 LEGISLAÇÃO ESPANHOLA PARA AS AGÊNCIAS DE VIAGEM 

 

O início do século XX trouxe para a Espanha o turismo emergente, com a abertura do 

Hotel Ritz em Madrid e em Barcelona em 1908, a Agência de Viagens Marsans8 em 1910, e a 

fundação da companhia aérea Iberia em 28 de junho de 1927. Até então (MUSEO DEL 

TURISMO; 2016), o turismo passava completamente despercebido para os empresários 

espanhóis, mas a abertura dos hotéis Ritz e o aumento do fluxo de passageiros na Europa levou 

a empresa familiar que José Marsans e Rof criaram em 1892, dedicada à negociação e câmbio 

de dinheiro, a querer apostar por um novo nicho de negócio, criando uma nova divisão: Viagens 

Marsansrof focada principalmente no turismo receptivo. 

No enquadramento legal, as Agências de Viagens normalmente são reguladas pelas 

legislações nacionais, de modo que seu âmbito e as características variam de um país para outro. 

Existe na União Europeia - U.E. uma Diretiva do Conselho (314/90/CEE do Conselho, de 13 

de Junho), relativa às viagens organizadas (viajes combinados em espanhol) com vista a 

harmonizar os regulamentos nos Estados membros. 

Na Espanha, as Agências de Viagens são reguladas pelo Real Decreto - R.D. 1/2007, de 

16 de novembro que entrou em vigor em 1 de dezembro no mesmo ano, que regula as viagens 

organizadas no quarto livro (artigos 150 a 165) e que revogou a Lei 21/95 de 6 de julho; pelo 

R.D. 39/2010 de 15 de janeiro, que revogou várias normas estaduais sobre o acesso às atividades 

turísticas e o seu o exercício. Entrou em vigor o dia 5 de fevereiro de 2010 e revogou o R.D. 

271/1988 de 25 de março, estatutariamente desenvolvido pela Ordem Ministerial - O.M. do 14 

de abril do mesmo ano e pela Lei 21/1995 de 6 de julho de viagens organizadas, que surgiu 

como resultado da referida norma; pela Lei 39/2002 e recomenda-se considerar a Lei 17/2009 

sobre o livre acesso às atividades de serviços e o seu exercício. 

Desse conjunto de normas podem se distinguir as seguintes características legais das 

Agências de Viagens espanholas, especificadas por Vogeler e Hernandez (1995): 

• As empresas devem estar sob a forma de sociedades anônimas ou de 

responsabilidade limitada, embora algumas regiões permitam o exercício dessa 

atividade por uma pessoa física. 

                                                 
8 Operava no setor do turismo, agências de viagens, companhias aéreas, etc. Estava presente em 

   Espanha, França, Itália, Brasil, México, Venezuela, Argentina e Portugal, e representações nas grandes 
   cidades latino-americanas. Estas empresas desapareceram em 2010 por falência. 
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• Precisam de uma autorização administrativa denominada "título-licencia", assim 

o seu exercício não é livre, e encontra-se sujeito a vários requisitos. 

• Têm que se dedicar exclusivamente ao exercício desta função, o que significa 

que não pode ser misturado com outras funções. 

• Têm como funções principais a mediação e organização de serviços turísticos 

ou ambas ao mesmo tempo. 

• Podem usar recursos próprios na prestação desses serviços. 

Por conseguinte, e de acordo com as normas vigentes, a figura do operador turístico tem 

que se identificar necessariamente com a Agência de Viagens Maioristas9 que possuam o título-

licencia correspondente, com a particularidade de que não podem oferecer diretamente seus 

produtos aos consumidores ou usuários finais. (Tradução do autor). 

Dado que a constituição espanhola segundo seu art. 148.1.18º, estabelece que as 

comunidades autônomas podem assumir poderes na promoção e planejamento do turismo 

dentro de sua área territorial, surgiram diversos regulamentos, praticamente idênticos em seus 

textos.  

Anos mais tarde, quando os Boletins Oficiais Autonômicos ficaram com as diretrizes 

das viagens organizadas da U.E. e do texto espanhol (Lei 21/95) – timidamente – quebrou-se 

esse padrão de texto único e surgiram as primeiras diferenças; mesmo assim todos os textos 

regulamentares das Agências de Viagens são praticamente unitários e semelhantes. 

Devido à existência de 17 comunidades autônomas na Espanha (Figura 6), cada uma 

com diferente regulamentação, o presente trabalho centra-se em Andaluzia, comunidade que se 

encontra localizada na parte meridional do país. Limita ao norte com as comunidades de 

Murcia, Castilla La Mancha e com Estremadura, ao Sul com o Oceano Atlântico e o Mar 

Mediterrâneo e ao Oeste com Portugal. A sua capital é a cidade de Sevilha e também são 

conhecidas cidades como Granada pela sua famosa Alhambra, Córdoba pela sua Mesquita, 

Málaga e Cádiz, para mencionar apenas algumas.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
9 A classificação das Agências de Viagem na Espanha será feita no Capítulo Terceiro do presente  
  Trabalho, segundo BRAGA (2007) 
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Figura 6: Mapa da Espanha 
 

 
Fonte: Zofti, 2016. 

 

Em Andaluzia, Espanha, o Decreto 301/2002 de 17 de dezembro de Agências de 

Viagens e centrais de reserva (DECRETO 301, 2016), responde em primeiro lugar, à adequação 

do quadro regulamentar andaluz para as exigências da Lei de turismo de Andaluzia, Espanha, 

que é a Lei 13/2011, que entrou em vigor em 31 de janeiro de 2012 e revogou a Lei 12/1999, 

de 15 de dezembro.  

Sobre os tipos de empresas de mediação turísticas, assim como os requisitos exigidos 

para tais empresas, o decreto usa o termo mediação turística como sinônimo de intermediação 

turística, entendendo que o serviço turístico consistente em fazer contratos ou facilitar a sua 

elaboração entre os produtores e clientes das atividades e serviços previstos no artigo 8.1, assim 

como na sua organização e marketing. 

Quanto à finalidade das Agências de Viagens, o artigo 8 no inciso 1 estabelece que as 

funções próprias exercidas exclusivamente pelas Agências de Viagens, com as exceções 

previstas neste decreto para as centrais de reserva, são:  
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A). Mediação na emissão de bilhetes e reserva dos meios de transporte.  

B). Mediação na reserva de lugares em qualquer alojamento turístico.  

C). Mediação na contratação de quaisquer outros serviços turísticos prestados pelas 

empresas turísticas reconhecidas na Lei 12/1999, de 15 de dezembro, de turismo, e outros 

regulamentos feitos sob ele organizadas (Hoje regulada pela Lei 13/2011, de 23 de dezembro). 

D). A organização e comercialização de viagens organizadas, de acordo com a Lei 

21/1995, de 6 de julho, que regula as viagens organizadas (Hoje regulada pelo Real Decreto 

1/2007, de 16 de novembro).  

E). A organização e comercialização das excursões de duração de não mais de vinte e 

quatro horas ou que não inclui pernoite, oferecidas pela agência ou planejado pelo usuário, por 

um preço global.  

F). A representação de outras Agências de Viagens, a fim de fornecer aos seus clientes, 

por conta e em nome daqueles, qualquer um dos serviços turísticos listados neste artigo. 

(Tradução do autor). 

Para abrir uma Agência de Viagens na Espanha, a primeira coisa a saber é a forma 

jurídica para atuar, pois pode ser feita como empresário individual autónomo ou como empresa 

(INTERMUNDIAL, 2016). Os passos a seguir seriam: 

Se uma pessoa deseja abrir uma Agência de Viagens como empresário individual 

autónomo, é necessário:  

A). Declaração Censal (Imposto ao Valor Agregado - IVA), que é a declaração de início, 

alteração ou cessação da atividade.  

B). Filiação no regime de autónomos (obrigatório para os trabalhadores independentes 

e membros de sociedades civis e comerciais). Os documentos a serem apresentados são: 

documentos de filiação, registro na assistência sanitária, registro na contribuição quadruplicado, 

xerox do registro Imposto sobre Atividades Econômicas - IAE, Fotocópia do Número de 

Identificação Fiscal - NIF do empresário individual e do contrato, Solicitude do Código de 

Identificação Fiscal - CIF se for uma sociedade, no caso de ser um profissional associado, 

certificado da associação correspondente. Tem-se um período de 30 dias corridos para 

apresentar esses documentos a partir do registro na Tesouraria Geral da Segurança Social -

TGSS correspondente. 
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C). Solicitude do Livro de Visitas que é obrigatório para todas as empresas e 

trabalhadores por conta própria, mesmo sem acusação, e deve aparecer ante uma possível 

Inspeção de Trabalho.  

D). Solicitar o número de patronal (só se for para contratar um trabalhador).  

E). Comunicação de abertura do local de trabalho, no prazo de 30 dias após o início da 

atividade na Direção Provincial de Trabalho, na Segurança Social e nos Assuntos Sociais. 

Se uma pessoa deseja abrir uma Agência de Viagens como empresa, é necessário:  

A). Constituição da sociedade da seguinte forma: 1). Certificado negativo do nome que 

é um certificado de que o nome escolhido para a sociedade não corresponde com algum já 

existente. Tem que se solicitar antes de ir ao cartório, no Registo Mercantil10 da comunidade 

autônoma, e tem que apresentar nomes de instância oficial escolhidos (um máximo de três em 

ordem de preferência). 2). Abrir uma conta bancária em nome da sociedade, colocando um 

mínimo de capital inicial. O banco emite um certificado que deve ser apresentado no cartório. 

Subsequentemente, o dinheiro pago pode ser utilizado. 3). Ir para o cartório a participar da 

elaboração da Constituição e da Escritura de Constituição. 4). Pago em Fazenda do imposto de 

transmissões patrimoniais. 5). Inscrição da empresa no Registro Mercantil, no prazo de 1 mês 

a partir da outorga da escritura de constituição pelo cartório. Uma vez cadastrado, ela adquire 

personalidade jurídica.  

B). Uma vez estabelecida a sociedade e para começar com a atividade a empresa deve 

executar as seguintes etapas com Fazenda: 1). Solicitude do Código de Identificação Fiscal – 

CIF. 2). Registro Imposto sobre Atividades Econômicas – IAE. 3). Declaração Censal (IVA), 

que é a declaração de início, alteração ou cessação da atividade. 

Após a criação da empresa, na forma jurídica escolhida, e o registro feito em Fazenda, 

tanto como empresário individual autónomo, como pessoa jurídica (empresa) deve-se:  

A). Configurar um depósito ou garantia para responder ao cumprimento das obrigações 

decorrentes da prestação de serviços aos consumidores e, especialmente, o reembolso de 

depósitos em caso de insolvência ou falência. Este vínculo pode ser fornecido sob a forma de 

seguro de garantia ou apólice de aval bancário. (Os valores para garantir podem variar 

dependendo do tipo de agência que se quer ser e de cada comunidade autônoma).  

                                                 
10 O que seria conhecido no Brasil como o Registro Comercial. 
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B). Contratar um seguro de responsabilidade civil com três blocos (A responsabilidade 

civil de gerir o negócio, a responsabilidade civil indireta ou indireta e a responsabilidade por 

danos materiais primários) cujo capital mínimo estabelecido pelas regras de Agências de 

Viagens da comunidade autônoma.  

Uma vez que se tenha a documentação original da apólice de aval bancário, e do seguro 

de responsabilidade civil necessário, eles devem ser apresentados na Fazenda da comunidade 

autônoma correspondente.  

C). O seguinte passo é apresentar na Direção Geral de Turismo da comunidade 

autônoma correspondente, os seguintes documentos:  

1). Declaração responsável. Com isto mostra que o estabelecimento cumpre os 

requisitos das normas aplicáveis, e para comunicar a cessação de suas atividades, mudanças de 

nome ou qualquer outra modificação dos dados contidos na declaração de abertura. Esta 

declaração é necessária só quando as viagens organizadas são vendidas.  

2). Seguro de responsabilidade civil.  

3). Cópias dos contratos em nome da empresa provando a disponibilidade de local ou 

escritórios a favor da pessoa física ou jurídica que solicita a licença.  

4). Prova de ter apresentado a documentação na Fazenda provando a constituição da 

caução ou garantia.  

5). Se o requerente for um empresário individual autónomo, deverá apresentar: NIF ou 

passaporte.  

6). Se o requerente for uma empresa ou corporação, deve apresentar: Cópia autenticada 

do livro de Constituição e Estatuto Social, devidamente registados no Registro Mercantil da 

comunidade autônoma, CIF e poder do requerente, se for o caso. 

Depois de ter completado todos esses passos, é possível iniciar as atividades como 

Agência de Viagens. 
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2.4 O AGENTE DE VIAGENS COMO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL AUTÓNOMO NA 

ESPANHA  

 

De acordo com a Lei 20/2007 de 11 de julho, do Estatuto dos Trabalhadores Autónomos, 

definiu-se ao trabalhador autónomo como a pessoa física que realiza uma atividade econômica 

ou profissional para o lucro habitualmente, pessoalmente, diretamente, por conta própria e fora 

do âmbito da gestão e organização da outra conta.  

Esta atividade autônoma ou por conta própria pode ser feita em tempo integral ou em 

tempo parcial e, embora, como resultado daquela atividade é recebida uma remuneração, não é 

um salário mensal fixo. Esta Lei expõe os direitos e deveres do empresário individual 

autónomo. 

O site serautonomo.net (SERAUTONOMO, 2016) apresenta a distinção entre os 

diferentes tipos de empresários individuais autónomos, pois mesmo sendo um coletivo formado 

por mais de três milhões de membros na atualidade espanhola, existem diferenças e 

caraterísticas próprias que permitem fazer uma classificação da seguinte maneira:  

Trabalhador Autónomo: Entende-se por empresário individual autónomo, o trabalhador 

que faz o seu próprio trabalho regularmente sendo este o auto emprego. A grande maioria desses 

profissionais contribui por suas atividades profissionais no Imposto sobre Atividades 

Econômicas - IAE. Artistas, atletas e pessoas dedicadas a atividades relativas a touradas 

também estão incluídos aqui. 

Profissionais Autónomos ou freelance: Entende-se por profissional autónomo ou 

freelance, cuja atividade profissional está inclusa na lista de profissionais liberais incluído na 

lista de atividades profissionais de IAE. 

Pode-se distinguir profissionais autónomos que estão associados (tais como médicos, 

farmacêuticos, veterinários, advogados) e aqueles que não são (programadores, tradutores, 

publicitários). 

Autónomo economicamente dependente: Os empresários individuais autónomos 

economicamente dependentes ou também conhecido como Trabalhador Autónomo 

Economicamente Dependente - TRADE são aqueles profissionais que faturam para um único 

cliente, 75% ou mais de sua renda. Não importa se são trabalhadores ou profissionais 

autónomos. Este tipo de empresário individual autónomo tem um tratamento diferente e é 

legalmente protegido, mais do que outros grupos de autónomos. 
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Autónomo Colaborador: O parente ou autónomo colaborador é um tipo de empresário 

individual autónomo com características e requisitos muito específicos. Refere-se ao cônjuge 

ou a parentes imediatos do empresário individual autónomo que trabalham com ele 

regularmente. 

Autónomos administradores de sociedades: Todas as sociedades comerciais são 

obrigadas por Lei a ter um administrador à frente deles ou de um conselho de administração. O 

administrador de uma sociedade, sempre que seja uma pessoa física, deve contribuir 

obrigatoriamente no regime de autónomos. (Tradução do autor). 

Segundo a União de Profissionais e Trabalhadores Autónomos (UPTA), na Espanha 

existe um consenso sobre o procedimento para se registrar como empresário individual 

autónomo, e os requisitos a serem tidos em conta são:  

A). Registrar-se em Fazenda. Este é o primeiro passo que deve ser feito. Apresentação 

de 036 (Declaração Censal), onde o regime fiscal correspondente é escolhido e indica-se a 

atividade a ser realizada e os dados da empresa.  

B). Inscrever-se no Imposto sobre Atividades Econômicas - IAE, que é uma taxa 

cobrada sobre o exercício de atividade profissional. Categoriza atividades empresariais e 

profissionais através de um código chamado "epígrafe de la actividad" que seria o nome da 

atividade a realizar. É feito na Agência Tributária.  

C). Inscrever-se no Regime Especial dos Trabalhadores Autónomos (RETA) da 

Segurança Social, realizada na Tesouraria Geral da Segurança Social (TGSS), num prazo de 30 

dias. É necessário levar o modelo 036, o DNI e o modelo TA521/1 de alta no Regime Especial 

dos Trabalhadores Autónomos. Este último pode ser feito no mesmo escritório da TGSS.  

D). Pedir Certificado de Abertura e Certificado de Atividades e Instalações: este 

procedimento, que é formalizado na Prefeitura correspondente, é necessário para registrar uma 

empresa e deve ser acompanhado por um projeto de instalação. No entanto, nem todas as 

atividades exigem uma licença: por exemplo, um professor que ensina nas escolas não próprias, 

não é obrigado a processá-la.  

E). Registrar-se nos organismos de Trabalho. Compreende duas etapas, a primeira é a 

comunicação da abertura do local de trabalho à autoridade competente de trabalho 

(normalmente é o Ministério de emprego ou trabalho na sua comunidade autônoma). Deve ser 

feita antes de iniciar a atividade de trabalho, e o prazo para a comunicação é de 30 dias. É 

necessário repetir este procedimento sempre que as alterações, acréscimos ou mudanças 
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importantes no local de trabalho são feitas. Posteriormente, é obrigatório para empresários 

individuais autónomos e empresas, mesmo que tenham trabalhadores contratados, abrir um 

livro de visitas, para qualquer revisão que possa ser feita pela Inspeção do Trabalho e da 

Segurança Social. Finalmente, recomenda-se a inscrição no Registro Mercantil (opcional). 

A categoria do empresário individual autónomo tem uma série de características bem 

definidas, o que leva vantagens e desvantagens. O empresário individual autónomo exerce o 

controle total da empresa; a personalidade jurídica da empresa é a mesma que a do proprietário 

(empresário), que responde pessoalmente por todas as obrigações contratuais pela empresa; não 

tem diferenciação entre o património comercial e patrimônio civil e a contribuição de capital 

para a empresa, tanto em qualidade quanto em quantidade, não tem limite que não seja a vontade 

do empresário. 

O fato de ser empresário individual autónomo é uma forma empresarial ideal para o 

funcionamento de empresas muito pequenas, além de ser a que envolve menos etapas para a 

sua criação, e resulta menos dispendioso, uma vez que não se cria pessoa jurídica, diferente do 

empresário. É preciso também contratar trabalhadores da mesma forma que uma empresa faz. 

As desvantagens são que a responsabilidade do empresário individual autónomo é 

ilimitada, pois responde com seus bens pessoais aos débitos gerados em sua atividade. Também 

deve enfrentar sozinho as despesas, investimentos, gestão e administração da sua atividade e se 

o seu volume de lucro é importante, ele pode estar sujeito a taxas de impostos mais elevadas já 

que a pessoa física é tributada pelo Imposto de Renda de Pessoas Físicas.  

Percebe-se assim que existe diferenças nas legislações e nas exigências no Brasil e na 

Espanha, tais diferenças serão discutidas em profundidade no capítulo terceiro do presente 

trabalho. 
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3 COMPARAÇÃO BRASIL/ESPANHA  

 

Não é fácil fazer uma comparação entre o Brasil e a Espanha, ainda mais se tratando de 

agências e agentes de viagens e sua regulação. A Espanha, encontrando-se no continente 

europeu, sofreu uma grande influência das mudanças causadas pela Revolução Industrial, que 

começou na Inglaterra. Entre elas está a mudança relacionada com o desenvolvimento do setor 

turístico, onde pode-se ver que a primeira agência estabelecida em território espanhol foi em 

1910, enquanto no Brasil isso iria acontecer apenas 30 anos mais tarde devido aos problemas 

de transporte que o país viveu.  

Como Rejowski (2002, p. 127) afirma:  

  

A inexistência de condições de transporte limitou o desenvolvimento da atividade 
turística a alguns centros próximos das capitais que possuíam aceso pelas ferrovias. 
Isso se refletiu, também, no desenvolvimento dos meios de hospedagem, que além 
dos hotéis cassino, atendiam quase a demanda local. 

 

Na Espanha, a situação econômica nos primeiros anos da segunda metade do século XX 

permitiu que os espanhóis pudessem participar como atores de turismo, pois antes eram apenas 

espectadores. E Jimenez Abad (2000) explica que as diversas crises econômicas, guerras, 

ataques terroristas e desastres naturais que afetaram o mundo no último quarto do século XX e 

início do XXI, longe de fazer o turista desistir de querer viajar, tem determinado a troca de 

destino temporariamente, uma fragmentação do período de férias (estadas mais curtas, porém 

mais número de deslocamentos por ano), procura de novos destinos, necessidade e aumento da 

demanda por qualidade e oferta complementar em enclaves tradicionais, crescendo o turismo 

de saúde, esportivo (neve, golfe, vela), alterações no modelo de viagem (o turismo familiar, o 

turismo com um casal, amigos, jovens, idosos). Esta situação mostra que “viajar” é considerado 

uma necessidade por parte da sociedade. 

Esta necessidade de viajar tem sido regulamentada e tal regulamentação vem sendo 

atualizada, pois com o passar do tempo, os efeitos previstos em uma primeira estadia foram 

alterados. Na Espanha, as novas leis que regulam o agenciamento de viagens emergiram em 

2000, quase ao mesmo tempo em que no Brasil foram concebidos os projetos de lei, mas que 

só em 2014 deram seus frutos. 
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Tanto no Brasil quanto na Espanha, a legislação utiliza termos, como a mediação, a 

organização, a representação, o aconselhamento e outros serviços de interesse dos viajantes, 

englobando assim as funções típicas do agenciamento de viagens e das atividades de turismo 

que serão cobertas pelas leis correspondentes. 

Segundo o artigo 10 do Título I da Lei 20/2007 de 11 de julho do Estatuto do trabalho 

autónomo, na Espanha, os trabalhadores autónomos serão responsáveis pelas suas obrigações, 

com todos os seus bens presentes e futuros. Ou seja, não há diferença entre os ativos 

corporativos e pessoais, e se o autónomo é casado no regime de bens universais, o casal 

responderá com o patrimônio comum a qualquer do autónomo. A decisão de ser empresário 

individual autónomo tem responsabilidade e, em muitos casos, precisa atravessar um duro 

caminho para obter o sucesso esperado. 

As principais desvantagens de ser independente são a incerteza e a baixa capacidade 

para garantir certas rendas periódicas. Esses trabalhadores devem se esforçar para ter um salário 

mínimo e também para cobrir todas as despesas, que para realizar a atividade, exige. Nesse 

sentido, por exemplo, o empresário individual autónomo deve pagar a taxa de autónomo, 

independentemente da quantidade de renda que tenha, desde que a atividade continue. 

Para entender melhor os aspectos mais relevantes entre as legislações Brasileira e 

Espanhola, utiliza-se o Quadro 1 que será explicado posteriormente linha por linha. 

 

Quadro 1. Aspectos mais relevantes entre Brasil e Espanha. 

 

 
 

BRASIL 
 

ESPANHA 

 
Órgão 

Fiscalizador 
 

Ministério de Turismo 

 

Direção Geral de Qualidade, Inovação e 

Fomento do Turismo, na Conselheira de 

Turismo e Esporte da Junta de Andaluzia 

 

 
Autorização 

Administrativa 
 

Não Se Aplica Título-Licencia – (Dir. Bolkestein) 

Tema Fiscal 

 

Isenção nos tributos federais e 

paga pouco pelos estaduais e 

municipais 

 

Ex. IRPF – Imposto de Sociedades 
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Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Na segunda linha, trata-se dos registros nos diferentes órgãos fiscalizadores como são o 

Ministério de Turismo no Brasil e a Direção Geral de Qualidade, Inovação e Fomento do 

Turismo, na Conselheira de Turismo e Esporte da Junta de Andaluzia, na Espanha. 

Na terceira linha, ao falar da constituição de uma Agência de Viagens, em ambos os 

países, é necessário comprovar que o nome escolhido para a sociedade não corresponde a um 

já existente, ir ao cartório fazer o registro do contrato social e, além disso, na Espanha deve-se 

fazer a inscrição no Registro Mercantil da empresa para ela adquirir personalidade jurídica. 

Talvez a maior diferença aqui, seja o requisito que têm as empresas espanholas para abrir uma 

conta bancária em nome da sociedade, com um mínimo do capital inicial.  

Como cada comunidade autônoma tem sua própria regulamentação, em Andaluzia, 

Espanha, não se justifica a necessidade de um capital social mínimo diferente daquilo 

estabelecido pela legislação mercantil das sociedades, e tudo porque a cobertura da eventual 

responsabilidade dessas empresas (as futuras agências de viagem) é considerada pela fixação 

Entregar ao Fisco 

Declaração Anual do Simples 

Nacional (DASN-SIMEI). 

Também conhecida como 

Declaração Anual Simplificada – 

DASN 

 

   - Declaração Trimestral (IRPF, IVA,    

      Retenções e ingressos) 

   - Declaração de resumo anual 

   - Declaração anual de operações com  

     terceiros 

   - Declaração anual do IRPF 

 

Garantia 
(Caução) 

Ex. IATA 

 

Pode ser feita em: 

   A) Dinheiro 

   B) Apólice de aval bancário 

   C) Seguro de Garantia 

   D) Título de emissão pública 

 

Tipo de Agência: 

   - Minoristas/Detalhistas: € 60.101,21 

   - Maioristas: € 120.202,42 

   - Maioristas/Minoristas: € 180.303,63 

 

Seguro de 
Responsabilidade 

Civil 
Não Se Aplica 

 

Responsabilidades (Montante Mínimo de 

€ 900.000,00): 

   - De Gerir o Negócio. Ex. Perdas  

     econômicas causadas 

   - Direta ou Indireta. Ex. Lesão corporal 

   - Por Danos Materiais Primários. 
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de um seguro de garantia ou apólice de aval bancário e pela contratação de um seguro de 

responsabilidade civil, pois disso vai depender o início da prestação do serviço turístico. Essa 

garantia de responsabilidade era um dos requisitos para a obtenção do título-licencia, o que 

também era uma condição anterior e essencial para o início da atividade.  

Tem-se falado bastante que, com a entrada em vigor da Diretiva 2006/123/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho do 12 de dezembro de 2006, relativa aos serviços no 

mercado interior mais conhecida como Diretiva Bolkestein (legislação que deve o seu nome ao 

comissário europeu Frederik Bolkestein), a Comissão Europeia teve como objetivo principal a 

liberalização do setor dos serviços, a simplificação dos requisitos para a criação de um negócio 

e a promoção do livre estabelecimento na União Europeia. No caso das Agências de Viagens, 

a principal novidade era a remoção do título-licencia para o exercício de tal atividade, que a 

priori deveria ser substituído por uma declaração responsável. Com a sua supressão a ideia era 

evitar custos desnecessários e atrasos na implementação de empresas turísticas e incentivar a 

criação de emprego na área do turismo.  

Na quarta linha, explica-se que no Brasil, o MEI, tem isenção nos tributos federais, além 

de pagar muito pouco pelos impostos estaduais e municipais. Como já se explicou antes, o MEI 

não paga IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS e INSS patronal, enquanto se paga o valor simbólico 

de R$ 5,00 (cinco) como Imposto Sobre Serviços - ISS, além de R$ 1,00 (um) como Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias - ICMS. Além disso, há o percentual de 11% sobre o salário 

mínimo para custear o INSS. 

Na Espanha o empresário individual autónomo, para pagar o IRPF (Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Física), imposto que incide sobre o ganho obtido do autónomo, ele pode 

escolher entre o regime direto de estimação simplificada, o regime de estimação direta normal, 

o regime de estimação objetiva (blocos) que é pago trimestralmente. 

O IVA (Imposto ao Valor Agregado) afeta o consumo e recai sobre o consumidor final. 

O autónomo só age como intermediário entre Fazenda e o consumidor final, pois deve pagar a 

Fazenda a diferença entre o IVA que é cobrado de seus clientes e devem também pagar nas 

compras feitas através de fornecedores. É pago trimestralmente. 

Só no caso de exercer a sua atividade com uma sociedade mercantil, que se deve pagar 

imposto de sociedades, em vez do IRPF. 
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Quando se fala do Agente de Viagens como a figura do MEI no Brasil e do empresário 

individual autónomo na Espanha, as diferenças saltam a vista. Enquanto o principal incentivo 

de um empreendedor no Brasil para se enquadrar como Microempreendedor Individual é a 

tributação simplificada e reduzida, na Espanha acontece tudo ao contrário.  

Para começar a trabalhar como empresário individual autónomo na Espanha, a pessoa 

física precisa se registrar na Segurança Social e na Fazenda, assim pode coletar e pagar o IVA 

das notas, declarar renda e pagar o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF 

correspondente. Tendo em conta o artigo 115 do Título VIII do Orçamento Geral do Estado 

(PGE)11 a base de faturamento máximo é de € 3.642,00 (três mil seiscentos quarenta e dois) por 

mês e a base de faturamento mínimo é de € 893,10 (oitocentos noventa e três euros com dez 

cêntimos de euro) por mês. O gasto mínimo do empresário individual autónomo é de € 267,04 

(dos centos sessenta e sete euros com quatro cêntimos de euro) por mês.  

Na quinta linha, encontra-se o tema fiscal. Só existe uma obrigação para o MEI que é 

comprovar que seu faturamento ao ano não excede os R$ 60.000,00 (sessenta mil). E, para fazer 

isso, ele deve entregar ao fisco uma declaração chamada Declaração Anual do Simples Nacional 

– Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI), também conhecida como Declaração Anual 

Simplificada – DASN, com base nas informações de entradas e saídas de dinheiro no ano 

anterior do empreendimento. 

O microempreendedor tem de janeiro a maio para enviar à Receita Federal a declaração 

referente ao ano-calendário anterior. Nesta declaração deverão constar os valores dos tributos 

devidos nos meses, o valor de apuração, a soma dos valores apurados de cada tributo e o valor 

pago por ele (DESTINO, 2016). O empresário deverá informar também a sua receita bruta total, 

ou seja, o faturamento anual, assim como o valor das receitas referentes a comércio, indústria 

e serviço, e se houve alguma contratação trabalhista. 

O empresário individual autónomo além de fazer as declarações trimestrais do IRPF e 

do IVA, também deve fazer a declaração trimestral de retenções e ingressos, só no caso de ter 

contratado trabalhadores, se subcontratou a outros autónomos com retenções do IRPF ou se 

tiver alugado um local ou escritório, cuja nota inclui a retenção. Declaração de resumo anual, 

declaração anual de operações com terceiros (indicando as pessoas ou entidades, clientes ou 

                                                 
11 Conforme a lei 48/2015, de 29 de outubro do Orçamento Geral do Estado - Presupuestos Generales del 

  Estado (PGE) de 2016 
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fornecedores, com quem no passado, o conjunto de operações realizadas ultrapassou os € 

3.000,00 (três mil), declaração anual do IRPF. 

Na sexta linha entende-se que atualmente, as Agências de Viagens em Andaluzia, 

Espanha têm a obrigação de estabelecer e manter permanente uma garantia (caução) para 

responder pelo não cumprimento ou cumprimento defeituoso das suas obrigações para com os 

usuários e, em especial, para resolver o reembolso dos fundos depósitos e das despesas de 

repatriamento em caso de insolvência ou falência.  

No manual de empreendimento de Andaluzia, Espanha (MANUAL, 2016), informa-se 

que a garantia será depositada em Caixas de Depósito de qualquer das Delegações provinciais 

do Ministério da Economia e Finanças da Junta de Andaluzia, Espanha e pode ser em: A). 

Dinheiro. B). Apólice de aval bancário. C). Seguro de Garantia contratado com uma companhia 

de seguros autorizada. D). Título de emissão pública. 

Os valores da garantia dependem do tipo de agência que, segundo BRAGA (2007), na 

Espanha podem ser classificadas como Maioristas ou Produtoras, que são as que planejam e 

organizam todo o tipo de serviço turístico a fim de vender para as agências Minoristas a um 

preço fixo, não vendendo diretamente ao consumidor final. As agências Minoristas ou 

Detalhistas, comercializam o produto das maioristas, vendendo-o diretamente ao consumidor 

final e as Maioristas/Minoristas são as que atuam simultaneamente nas mesmas atividades. 

Como regra geral, os valores exigidos pela administração (INTERMUNDIAL, 2016), 

são: - Para Agências Minoristas ou Detalhistas: 60.101,21 € - Para as Agências Maioristas: 

120.202,42 € - Para as Agências Maioristas/Minoristas: 180.303,63 €. Em qualquer caso, a 

opção do seguro é muito mais aconselhável, pois é mais barato e não envolve recursos de 

retenção na fonte nem tampouco o aval bancário. 

No Brasil esses tipos de valores são exigidos somente no caso da agência de turismo 

prestar o serviço para vender passagens internacionais, pois o órgão envolvido neste caso, a 

IATA, fará algumas exigências especificas. 

Na última linha aparece outro requisito que não aparece na normativa brasileira e de 

grande importância na Espanha é a que aparece no artigo 12 do decreto 301/2002 da contratação 

de um seguro de responsabilidade civil com três blocos (A responsabilidade civil de gerir o 

negócio, a responsabilidade civil direta ou indireta e a responsabilidade por danos materiais 

primários).  Essas coberturas incluem todos os tipos de danos: lesão corporal, danos materiais 

e perdas econômicas causadas. O seguro de responsabilidade deve cobrir um montante mínimo 
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de € 900.000,00 (novecentos mil), € 300.000,00 (trezentos mil) por cada bloco de 

responsabilidade. 

Definitivamente os tramites com a administração governamental na Espanha são 

bastante complexos, por isso o autor gostaria de fazer uma proposta formal para incluir a figura 

do MEI na economia espanhola. 

 

3.1 PROPOSTA DE INCLUSÃO DA FIGURA DO MEI, COMO FATOR DE PRODUÇÃO 

NA ECONOMIA ESPANHOLA 

 

Discutidas algumas das diferenças mais importantes no tema de agenciamento de 

viagens no Brasil e na Espanha, o autor quis fazer uma proposta para incluir a figura do agente 

de viagens sob a figura do Microempreendedor Individual (MEI) presente no Brasil, no setor 

turístico da Espanha, pois tal figura não está estabelecida e com certeza ajudaria ao 

desenvolvimento não só da profissão dos agentes, como também no crescimento das Agências 

de Viagens e, por conseguinte, ao turismo da Espanha em geral.  

Sabe-se que as moedas têm diferentes poderes aquisitivos (como dólar, euro ou real, por 

nominar algumas delas), pois os níveis de preços são diferentes entre os países, dado que um 

valor nominal em reais não é diretamente comparável com um valor nominal em euros e, desta 

forma, é necessário ter uma base econômica para fazer uma comparação justa e correta. Isso 

significa que a comparação dos dados, do Brasil e Espanha, deve ser convertida em uma moeda 

comum que neste caso será o dólar estadunidense. Para isso é preciso se apoiar na 

macroeconomia e especificamente na teoria da paridade do poder aquisitivo (PPA), também 

conhecida como paridade do poder de compra (PPC).  

O termo "paridade de poder aquisitivo"12 remete ao início do século XX, quando foi 

criado pelo economista sueco Gustav Cassel, que introduziu o conceito no debate político 

internacional (TAYLOR, 2010).  

No entanto, o conceito de PPA já tinha sido desenvolvido na Espanha no século XVI na 

Universidade de Salamanca (ROGOFF, 1996) e nos dias de hoje o Banco Mundial (2016) 

define o PPA como o fator de conversão de paridade de poder aquisitivo que é o número de 

                                                 
12 Conhecido como Purchasing Power Parity (PPP) em inglês.  
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unidades de uma moeda nacional necessária para comprar a mesma quantidade de bens e 

serviços no mercado interno que podem ser comprados com dólares norte-americanos no país.  

A relação entre o fator de conversão PPA e a taxa de câmbio de mercado é o resultado 

da divisão do fator de conversão de PPA pelo mercado cambial. Esta relação, também chamado 

de nível de preços doméstico, permite a comparação do custo do grupo de produtos que inclui 

o produto interno bruto (PIB) de todos os países. Ela indica quantos dólares são necessários 

para comprar bens no país por um valor equivalente, nessa moeda, em comparação com aqueles 

na compra Estados Unidos. (Tradução do autor). 

Assim o PPA permite a comparação entre os países, eliminando as distorções que criam 

diferentes níveis de preços existentes entre eles. Como expõe Callen (2007) para compreender 

o PPA, usa-se um exemplo comumente usado que é o preço de um hambúrguer. Se um 

hambúrguer é vendido em Londres por £ 2 e em Nova York por US $ 4, o que implicaria uma 

taxa de câmbio PPA de 1 libra a 2 dólares americanos. Esta taxa de câmbio PPA pode ser 

diferente do prevalecente nos mercados financeiros que (o custo atual de um hambúrguer em 

Londres pode ser mais ou menos uns US $ 4 do que é vendido no New York). Este tipo de 

comparação cross-country é a base do bem-conhecido índice "Big Mac", que é publicado pela 

revista Economist e calcula as taxas de câmbio PPA com base no sanduíche do McDonald que 

é vendido de forma quase idêntica em muitos países no mundo inteiro. 

Na Tabela 1 utiliza-se o indicador LCU13 que em português seria a Taxa de Câmbio 

Oficial que se refere à taxa de câmbio determinada pelas autoridades nacionais ou à taxa 

determinada no mercado de câmbio legalmente sancionado. Esta taxa é calculada como uma 

média anual com base nas médias mensais (unidades de moeda local em relação ao dólar 

estadunidense) e os dados para Brasil e a Zona Euro que é a região onde encontra-se a Espanha, 

esses últimos fornecidos pelo Fundo Monetário Internacional -FMI (2015). As unidades 

utilizadas - MNxDIA14 são a moeda de cada país com relação ao dólar vigente, proporcionado 

pela base de dados. 

Ao dividir a Taxa de câmbio oficial (LCU por US $, período médio) do Brasil pela Taxa 

de câmbio oficial (LCU por US $, período médio) da Espanha, na última célula da quarta coluna 

tem-se um valor que é a Taxa de Câmbio Oficial Reais por Euro que é utilizado para calcular 

os valores em euros do faturamento máximo do MEI que são mostrados na Tabela 3. 

                                                 
13 Local Currency Units em relação ao dólar EUA (LCU per US$, period average) 
14 Abreviatura feita pelo autor para se referir à Moeda Nacional por Dólar Internacional Atual 
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Tabela 1. Taxa de Câmbio Oficial Reais por Euro 

País – Código do País Assunto Unidades 
Valores 
(2015) 

Brasil – BRA LCU MNxDIA 3,328 
Zona Euro – MEU LCU MNxDIA 0,902 
Brasil/Zona Euro Taxa de Câmbio Oficial Reais por Euro  3,691 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Na Tabela 2 apresenta-se o PPA como Taxa de Conversão PPA Implícita – TCI PPA15, 

e os valores para Brasil e Espanha que são fornecidos pelo banco de dados dos Indicadores de 

Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial (2015). Para a maioria das economias os valores 

do PPA são extrapolados a partir das estimativas de referência do International Comparison 

Program - ICP ou imputados utilizando um modelo estatístico baseado nele. Para 47 economias 

de renda média e alta, os fatores de conversão são fornecidos pelo Eurostat16 e pela Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE17. 

Ao dividir a Taxa de Conversão PPA Implícita do Brasil pela Taxa de Conversão PPA 

Implícita da Espanha, tem-se um valor que será o Fator de Conversão PPA a ser utilizado para 

calcular os valores do Euro ajustados pelo PPA que são mostrados na Tabela 3. 

 

Tabela 2. Fator de Conversão PPA Brasil/Espanha 

País Assunto Unidades Valores (2015) 
Brasil TCI PPA MNxDIA 1,849 

Espanha TCI PPA MNxDIA 0,669 
Brasil/Espanha Fator de Conversão PPA   2,764 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Nas tabelas de 3 a 7 são mostradas informações em quatro colunas. A segunda coluna 

representa os valores atuais que deve ter em conta o MEI no Brasil, seja para não superar o teto 

de até R$ 60.000,00 (sessenta mil) como volume máximo de faturamento anual e o faturamento 

proporcional de R$ 5.000,00 (cinco mil) como é mostrado na Tabela 3 ou para saber o valor de 

                                                 
15 Abreviatura feita pelo autor para se referir à Taxa de Conversão PPA Implícita 
16 O Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat) é a organização estatística da Comissão 
    Europeia que produz dados estatísticos para a União Europeia e promove a harmonização dos métodos 
    estatísticos entre os estados membros. 
17 O que em inglês seria Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD 
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impostos a ser pagos mensalmente e qual é o total ao ano como é representado na Tabela 4. Na 

terceira coluna têm-se os valores em Euros que são dados pela divisão dos valores da segunda 

coluna sobre a Taxa de Câmbio Oficial Reais por Euro que foi dada na Tabela 1. Na quarta 

coluna tem-se os valores do Euro ajustados pelo PPA, que representam o que realmente custaria 

na Espanha o que é pago no Brasil; esses valores são obtidos pela multiplicação dos valores da 

terceira coluna pelo Fator de Conversão PPA que foi dado na Tabela 2. 

Na Tabela 3 observa-se que o limite mensal que deveria ter o MEI e, se o MEI fosse 

introduzido na Espanha, seria de € 3.744,00 (três mil setecentos e quarenta e quatro) que ao ano 

teria como teto máximo os € 44.932 (quarenta e quatro mil novecentos trinta e dois). 

 

Tabela 3. Faturamento Máximo do MEI - Brasil vs Espanha 

Assunto 
Brasil – Valor 
em R$ (Reais) 

Brasil – Valor 
em  € (Euros) 

Espanha  
€-PPP (Euro 
ajustado por 

PPA) 
Faturamento Máximo Mensal 5.000 1.355 3.744 
Faturamento Máximo Anual 60.000 16.257 44.932 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Na Tabela 4 verificam-se quais são os valores que o MEI tem que pagar no Brasil em 

matéria de impostos, sendo eles o Imposto de Comércio ou Indústria, o Imposto de Prestação 

de Serviços e o Imposto de Comércio e Serviços. A penúltima célula da segunda coluna 

representa a somatória dos impostos mensais e a última célula da segunda coluna representa o 

valor da somatória multiplicado por 12 meses. Na Espanha os valores a pagar por impostos 

seriam € 108,00 (cento oito) ao mês e € 1.294 (mil dos centos noventa e quatro) ao ano. 
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Tabela 4. Custo dos Impostos do MEI - Brasil vs Espanha 

Assunto 
Brasil – Valor 
em R$ (Reais) 

Brasil – Valor 
em  € (Euros) 

Espanha  
€-PPP (Euro 

ajustado por PPA) 
Imposto de Comércio ou 
Industria (Mensal) – a1 

45 12 34 

Imposto de Prestação de 
Serviços (Mensal) – a2 

49 13 37 

Imposto de Comercio e 
Serviços (Mensal) – a3 

50 14 37 

Custo dos Impostos (Mensal) 
– A = a1 + a 2 + a3 

144 39 108 

Custo dos Impostos (Anual) - 
A * 12 meses 

1.728 468 1.294 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Na Tabela 5 apresentam-se o Salário Mínimo no Brasil em 2016 que foi definido pelo 

Decreto nº 8.618, de 30/12/2015 por valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta) ao mês. Ao ano 

esse valor é de R$ 10.560,00 (dez mil quinhentos sessenta) como se apresenta na segunda 

coluna.  

Na terceira coluna observa-se que na Espanha esses valores deveriam ser de € 659,00 

(seiscentos cinquenta e nove) ao mês e € 7.908,00 (sete mil novecentos e oito) ao ano, o que 

difere da realidade, pois como é mostrado no Datosmacro (2016), o Ministério do Emprego e 

Segurança Social definiu para 2016 o Salario Mínimo Interprofesional – SMI na Espanha por 

valor de € 764,00 (setecentos sessenta e quatro) por mês e € 9.168,00 (nove mil cento sessenta 

e oito) ao ano considerando 12 pagamentos ao ano. 

 

Tabela 5. Salário Mínimo - Brasil vs Espanha 

Assunto 
Brasil – Valor 
em R$ (Reais) 

Brasil – Valor 
em  € (Euros) 

Espanha  
€-PPP (Euro 

ajustado por PPA) 
Salário Mínimo 2016 

(Mensal) – B 
880 238 659 

Salário Mínimo 2016 (Anual) 
– B * 12 meses 

10.560 2.861 7.908 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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Na Tabela 6 percebe-se que o custo de contratar um trabalhador que ganhe o salário 

mínimo é de 11% do salário mínimo. Desses 11% a responsabilidade do empregador, que neste 

caso seria o MEI, é de apenas 3% do salário do trabalhador. Se a este 3% somamos o salário 

que se deve pagar para esse trabalhador, tem-se o valor que se encontra na penúltima célula da 

primeira coluna.  

Na última célula da segunda coluna tem-se o custo anual de um empregado, a ser pago 

pelo MEI. Na Espanha, se existisse a figura do MEI, ter um trabalhador lhe custaria € 679,00 

(seiscentos setenta e nove) ao mês e € 8.145,00 (oito mil cento quarenta e cinco) ao ano. 

 

Tabela 6. Custo de Contratar um Trabalhador para o MEI - Brasil vs Espanha 

Assunto 
Brasil – Valor 
em R$ (Reais) 

Brasil – Valor 
em  € (Euros) 

Espanha  
€-PPP (Euro 

ajustado por PPA) 
Responsabilidade do MEI 

(3%) – c1 
26,4 7 20 

Responsabilidade do 
Empregado (8%) – c2 

70,4 19 53 

Contratar um Trabalhador que 
ganhe o Salário Mínimo 

(11%) – c3 = c1 + c2 
96,8 26 72 

Custo de Contratar um 
Trabalhador que ganhe o 

Salário Mínimo para o MEI 
(Mensal) – C = B + c1 

906 246 679 

Custo de Contratar um 
Trabalhador que ganhe o 

Salário Mínimo para o MEI 
(Anual) - C * 12 meses 

10.877 2.947 8.145 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Na Tabela 7 a primeira célula da primeira coluna representa a soma de “A” que foi o 

valor obtido na Tabela 4 e que representa a soma dos impostos a pagar pelo MEI mensalmente, 

mais “C” que foi o valor obtido na Tabela 6 e que representa o custo para o MEI de contratar 

um trabalhador que ganhe o salário mínimo. Nesse valor estão incluídos os 3% que são de 

responsabilidade do MEI e o salário mínimo mensal a ser pago ao trabalhador. A segunda célula 

da primeira coluna é o valor “D” obtido na primeira célula multiplicado por 12. 
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Os valores das últimas linhas estão em termos de porcentagem. Na penúltima linha 

representa-se os 119,4% que é a proporção do custo anual para o MEI em relação ao salário 

mínimo anual (valor que se encontra na Tabela 5).  

Na última linha representa-se a proporção do 21% do custo anual para o MEI em relação 

ao máximo valor a faturar anualmente (valor que se encontra na Tabela 3).  

 

Tabela 7. Custo Anual para o MEI com Relação ao Salário Mínimo Anual e ao Volume Máximo de 

Faturação Anual - Brasil vs Espanha 

Assunto 
Brasil – Valor 
em R$ (Reais) 

Brasil – Valor 
em  € (Euros) 

Espanha  
€-PPP (Euro 

ajustado por PPA) 
Custo Mensal Total para o 

MEI – D = A + C 
1.050 285 787 

Custo Anual Total para o MEI 
– D * 12 meses 

12.605 3.415 9.439 

Custo Anual Total para o MEI 
(% do Salário Mínimo Anual) 

119,4 119,4 119,4 

Custo Anual Total para o MEI 
(% do Faturamento Máximo 

Anual) 
21,0 21,0 21,0 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A Tabela 8 apresenta os dados do Orçamento Geral do Estado (PGE) da Espanha já 

mencionados. Para 2016 se aprovou a base de faturamento mínima do empresário individual 

autónomo em € 893,10 (oitocentos noventa e três euros com dez cêntimos de euro) por mês e a 

máxima em € 3.642,00 (três mil seiscentos quarenta e dois) por mês. Se o autónomo escolher a 

base de faturamento mínima, deve pagar € 267,04 (dos centos sessenta e sete euros com 4 

cêntimos de euro) de Segurança Social ao mês e se escolher a máxima, deve pagar € 1.098,97 

(mil noventa e oito euros com noventa e sete cêntimos de euro) ao mês. O valor da Base Máxima 

de Faturamento Anual de €43.704,00 (quarenta e três mil setecentos quatro) que tem o 

autónomo na Espanha serve na Tabela 10 para fazer o cálculo do seu Custo Anual e para fazer 

a comparação atual desses valores no Brasil e na Espanha. 
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Tabela 8. Bases de Faturamento vs Pago da Segurança Social na Espanha 

Valores Base de Faturamento em  € 
(Euros) 

Pago da Segurança Social 
em  € (Euros) 

Valor Mínimo (Mensal) 893,1 267,04 
Valor Mínimo (Anual) 10.717,2 3.204,48 

Valor Máximo (Mensal) 3.642 1.098,97 
Valor Máximo (Anual) 43.704 13.187,64 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 
Na Tabela 9 apresentam-se diferentes valores, entre eles o valor mensal do SMI para 

2016 na Espanha, o custo para o autónomo contratar um trabalhador que ganhe o salário mínimo 

que vem dado pela soma do SMI mensal mais um valor estimativo feito pelo autor do que tem 

que se pagar mensalmente pela Segurança Social de um empregado. Encontram-se outros 

custos estimativos que são feitos quase que obrigatoriamente pelo empreendedor esteja ele no 

Brasil ou na Espanha.  

Outro valor importante nesta tabela é um dos já mencionados como requisito exigido 

pela administração para abrir uma agência; neste caso em particular é tomado o valor necessário 

para abrir uma Agência Minorista ou Detalhistas que é de € 60.101,21 (sessenta mil cento um 

euros com vinte-e-um cêntimos de euro) e que é o menor valor a ter em conta, pois o montante 

aumenta se se trata de uma Agência Maiorista ou Maiorista/Minorista. O analise do Custo 

Anual Total para o autónomo e as últimas 2 linhas são explicadas a profundidade na Tabela 10. 

 
Tabela 9. Informações da Espanha 

Assunto Valores 
SMI na Espanha (Mensal) – E 764 

Segurança Social de um Empregado (Mensal) – F 350 
Custo de Contratar um Trabalhador que ganhe o Salário Mínimo para o 

autónomo (Mensal) - G = E + F 
1.114 

Custo de Contratar um Trabalhador que ganhe o Salário Mínimo para o 
autónomo (Anual) – H = G * 12 meses 

13.368 

Outros Custos (Anual) – i1 600 
Suprimentos (Por exemplo: Telefone) (Anual) – i2 1.200 

Compras (Anual) – i3 1.400 
Total Outros Custos (Anual) – I = i1 + i2 + i3 3.200 

Valor exigido pela Administração para abrir uma Agências Minoristas ou 
Detalhistas – J 

60.101,21 

Custo Anual Total para o autónomo – K = H + I + J 76.669,21 
Custo Anual Total para o autónomo (% do SMI Anual) 836,3 

Custo Anual Total para o autónomo (% de Faturamento Máximo Anual) 175,4 
Fonte: Elaborada Pelo Autor. 
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Na tabela 10, faz-se um comparativo dos valores expressados em euros, que representam 

o Custo Anual Total de abrir uma Agência de Viagens (Minorista ou Detalhista) para o MEI no 

Brasil e para o Autónomo na Espanha e o que custaria se estivesse inserida a figura do MEI na 

economia espanhola. 

Tabela 10. Comparativo Custos - Brasil vs Espanha 

Assunto 
Microempreendedor 

Individual MEI (Brasil) - 
Valor em  € (Euros) 

Empresário 
Individual 
Autónomo 

(Espanha) - Valor 
em  € (Euros) 

Proposta 
de Incluir o 

MEI na 
Espanha 

Custo Anual Total 3.415 76.669,21 9.439 
Custo Anual Total 

para o MEI e o 
Autónomo (% do 
Salário Mínimo 

Anual) 

119,4 836,3 119,4 

Custo Anual Total 
para o MEI e o 

autónomo (% de 
Faturamento Máximo 

Anual) 

21,0 175,4 21,0 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Como pôde-se perceber pelo levantamento de custos realizado anteriormente e que são 

constatados nesta última tabela, na Espanha é mais oneroso se estabelecer legalmente na 

primeira linha da cadeia da prestação de serviços com uma Agência de Viagens do que no 

Brasil. Uma vez que no Brasil custa para o Microempreendedor Individual MEI € 3.415,00 (três 

mil quatrocentos quinze) ao ano, na Espanha o Empresário Individual Autónomo tem que pagar 

€ 76.669, 21 (setenta e seis mil seiscentos sessenta e nove euros com vinte-e-um cêntimos de 

euro). A diferença salta à vista quando, só seriam necessários o valor obtido na Tabela 7 de € 

9.439 (nove mil quatrocentos trinta e nove) ao ano na Espanha, se a figura do MEI estivesse 

presente na realidade econômica deste país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o pensamento econômico clássico, espera-se que, quando o crescimento 

econômico é baixo, há menos pessoas envolvidas em uma atividade empresarial dado que há 

menos oportunidades de negócio. No entanto, algumas teorias posteriores como a das flutuações 

econômicas, as sustentadas pela escola neokeynesiana, sugerem que as melhores inovações 

foram iniciadas em tempos de crise, pois quando surgem as crises econômicas, o número de 

pessoas envolvidas na atividade empresarial se acrescenta, porque os empregados temem pelos 

seus salários ou porque já foram demitidos de seus empregos. Surgindo, assim, o auto emprego 

como recurso para subsistir, o empreendedorismo como base do desenvolvimento de uma 

economia e o empreendedor individual como figura líder dessa façanha. 

Ao final do século XIX observou-se que a mera reunião dos três fatores tradicionais: 

Terra, Trabalho e Capital, não gerava sozinha a atividade produtiva, e era necessária mais 

alguma coisa, a iniciativa empresarial. Desde então há pessoas que como o autor, acreditam que 

este é o quarto fator e que sem a sua existência, a atividade econômica não ocorre.  

Fica à disposição dos órgãos reguladores, estabelecer normas para o correto andamento 

e futuro avanço dessa figura básica na economia, a figura do microempreendedor individual. 

Visto que são várias as profissões, tais como transportadoras turísticas, organizadores de 

eventos, guias de turismo e agentes de viagens para nomear algumas, as que se encaixam na 

esfera turística e que têm como modelo a figura do empresário individual. O Agente de Viagens, 

por ser o objeto deste trabalho, é entendido como uma só realidade, que enfrenta dois olhares 

diferentes no Brasil e na Espanha. A diferença mais marcante e a vantagem mais simples de 

estabelecer-se como microempreendedor no Brasil que na Espanha representam um custo 

menor na hora de iniciar a atividade, e também requer dos órgãos fiscalizadores menos 

tramitação. 

Com o estudo feito pôde-se observar quanto custa para um agente de viagens sob a 

figura de empresário individual autónomo constituir uma Agência de Viagens, para labutar de 

maneira legal e sob as regulamentações correspondentes na Espanha e quanto custaria se fosse 

inserida a figura do MEI.  

Os valores obtidos mostram que no Brasil a proporção do custo anual para o MEI em 

relação ao salário mínimo anual do país representa um 119,4%, enquanto na Espanha esta 

porcentagem para o Autónomo é elevada a um 863,3%. Por outro lado, no Brasil, a proporção 
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do custo anual para o MEI em relação ao máximo valor a faturar anualmente representa só um 

21%, enquanto na Espanha esta porcentagem para o Autónomo é de 175,4 %. 

A diferença é esmagadora e permite a aparição de certas hipóteses sobre como se veria 

favorecido o setor do agenciamento de viagens na Espanha com esta figura, e como seria 

favorecida a economia em geral, considerando-se que até na crise mundial e particularmente na 

Espanha, o setor das Agências de Viagens e dos operadores turísticos é o que mais cresce, 

seguido pelos serviços de alojamento e os serviços de restauração (comidas e bebidas). De 

acordo com os dados divulgados pela Subdireção Geral de Conhecimento e Estudos Turísticos, 

e do Ministério da Indústria, Energia e Turismo, o maior crescimento registra-se na comunidade 

autônoma de Andaluzia. 

Na atualidade, a Espanha é vista como um país consolidado turisticamente. Segundo a 

OMT18 continua nas primeiras posições tanto nas chegadas de turistas internacionais como na 

renda produzida pelo turismo internacional. Mesmo assim, propor o estudo da inclusão de uma 

nova figura comercial como é a do MEI pode oxigenar o setor turístico e talvez fazer a Espanha 

voltar na primeira posição do turismo mundial.  

Espera-se que o presente trabalho seja o prelúdio de uma transformação favorável na 

economia espanhola, tendo como exemplo a iniciativa criada no Brasil com o objetivo de 

beneficiar não só aquele que tem vontade de trabalhar legalmente com uma Agência de 

Viagens, mas que com o seu trabalho como agente de viagens, é capaz de aportar e favorecer 

de maneira exponencial o progresso do setor turístico do lugar onde se encontra e, 

consequentemente, a prosperidade da economia que o rodeia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Segundo o Panorama do Turismo OMT (Edição 2015), em 2014 Espanha ficou no terceiro lugar de 
    chegadas de turistas internacionais e no segundo lugar de renda por turismo internacional. 
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