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I. Prefácio 

Desde que escrevi meu primeiro livro sobre viagens em 2016, muita coisa 
mudou no setor de viagens (como falências, fusões, mudanças nas afiliações 
dentro de alianças e cadeias de hotéis). As mudanças são tão significativas que o 
livro anterior é agora, em sua maioria, obsoleto.  

Além disso, ele foi escrito em alemão e, como resultado, a comunidade de 
língua inglesa foi excluída. A intenção deste livro é atualizar a informação, torná-la 
ainda mais abrangente e, ao mesmo tempo, adaptá-la amplamente para todos 
aqueles que preferem ler em inglês.   

Na verdade, você tem em suas mãos um livro totalmente retrabalhado com 
análises mais complexas e muito mais informações que vão muito mais fundo em 
detalhes do que o anterior.  

Devido à quantidade de informação, decidi dividi-la em diferentes volumes, 
tratando cada um como um tópico separado, ou seja:  

 Volume I - Programas de Linhas Aéreas 
 Volume II - Programas de Redes de Hotéis  

 Mas você deve se lembrar que esta edição é baseada em informações 
atuais. As mudanças continuam acontecendo.  

A fim de cobrir as necessidades do público em muitos países diferentes, eu 
pulei tópicos que são locais, alguns dos que eu cobri no livro anterior. 

Além das companhias aéreas e hotéis, há locadoras locais de automóveis e 
companhias ferroviárias que oferecem programas de milhas, pontos ou de adesão 
que podem ser atraentes para os viajantes locais. Entretanto, eles não são 
mencionados aqui devido à magnitude dos países e dos programas locais.  

Além disso, em alguns países, como a Alemanha, existem programas de 
consumo muito abrangentes, como o Payback, que podem ser estreitamente 
ligados a programas de companhias aéreas locais, hotéis, aluguel de carros ou 
trens, aumentando assim o valor dos programas apropriados naquele país, mesmo 
que em nível global esses programas possam ser superados por outros.  
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 Outro tópico, que só é mencionado neste livro, são os programas de 
companhias aéreas para pequenas e médias empresas e freelancers.  

A participação com sua empresa em tais programas pode aumentar os 
benefícios totais, já que sua empresa ganhará pontos ou milhas em paralelo, que 
também podem ser usados para reservas, enquanto você continua ganhando em 
seus programas pessoais ao mesmo tempo.  

A razão para não mencionar os programas de pequenas e médias empresas 
com mais detalhes é a mesma que a anterior: a maioria desses programas está 
relacionada a empresas registradas apenas em determinados países.  

As condições e até mesmo as companhias aéreas participantes podem 
mudar de país para país. As informações sobre eles ocupariam muito espaço no 
livro, mas seriam de valor apenas para um pequeno número de leitores. 

 A visão geral dada neste livro lhe proporcionará certos princípios 
orientadores e a primeira orientação - embora já muito abrangente - nos 
programas pessoais mais importantes das companhias aéreas. Tenho certeza, 
para muitos de vocês, de que alguns dos tópicos deste livro serão uma verdadeira 
revelação.  

Entretanto, dependendo de sua configuração (nômade digital ou vivendo 
em um determinado país, empresa registrada ou freelancer, países mais 
frequentemente visitados ou transportadores usados), poderia valer a pena 
aprofundar o assunto para definir as melhores opções para você pessoalmente.  

Isto pode ser feito em uma consulta pessoal, que - devido ao valor adicional 
que você receberá - vale uma quantia de 5 a 7 dígitos em dólares que você pode 
economizar durante suas viagens. Naturalmente, isto depende de sua frequência 
de viagem, distância, duração e destinos. No entanto, custa apenas uma fração do 
valor potencial de econômicas.    

Apesar da pesquisa cuidadosa, certos detalhes podem não ter sido 
acessíveis nos sites públicos durante as fases de pesquisa e escrita do livro e, em 
geral, as condições do programa podem mudar a qualquer momento. Em caso de 
discrepâncias, mudanças ou informações adicionais notadas, o leitor e as 
companhias aéreas são convidados a fornecer as informações atualizadas, para 
que elas possam ser incorporadas à próxima edição do livro.  
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Desejo-lhe uma leitura agradável e informativa.  

Atenciosamente, 

Niclas Maas 

Novembro 2022  
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II. Programas de Linhas Aéreas: Informações 
gerais 

1. Estrutura Geral dos Programas de Linhas Aéreas 

Nos anos 90, muitas companhias aéreas começaram a criar seus próprios 
programas de fidelidade para clientes. Em geral, os programas eram estruturados 
de forma semelhante, oferecendo duas partes:  

 Milhas ou pontos de recompensa: podem ser coletados ao viajar com esta 
companhia aérea, dormir em hotéis parceiros, alugar um carro de um 
parceiro de aluguel, etc. As milhas de recompensa (Award Miles) poderiam 
então ser utilizadas para voos, pedidos de presentes em lojas de 
recompensa, etc.  

 Milhas ou pontos de status: podem ser coletadas exclusivamente em voos 
com companhias aéreas específicas e proporcionar maior status de 
fidelidade junto com benefícios adicionais, como check-in prioritário, 
embarque prioritário, manuseio prioritário de bagagem, acesso às salas das 
companhias aéreas, etc. Mesmo quando se voa na classe econômica mais 
barata.  

Com o tempo, os programas foram refinados e melhorados. Enquanto no 
início qualquer bilhete de classe econômica ganhava 100% de suas milhas voadas 
no programa Miles & More da Lufthansa, por exemplo, com pelo menos 1000 
milhas de recompensa e status como montante mínimo, as companhias aéreas 
mais tarde começaram a diferenciar entre as diferentes classes de reserva.  

Bilhetes promocionais de classe econômica muito baratos foram reduzidos 
(dependendo da companhia aérea) para 50%, 25%, 10% ou até 0% de milhas de 
recompensa de suas milhas voadas.  

O mesmo aconteceu com suas passagens em classe executiva. No início, 
estas ganhavam de 150% a 200% em milhas de recompensa e status. Mais tarde, 
as passagens promocionais em classe executiva oferecidas - de novo, 
dependendo da companhia aérea  davam algumas vezes menos milhas de 
recompensa e status do que uma passagem em classe econômica flexível.  
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Algumas companhias aéreas trocaram em determinado momento (algumas 
estão atualmente trocando) dos créditos de prêmios baseados na distância para 
créditos baseados nos valores monetários dos bilhetes comprados. Neste caso, 
você recebe um número fixo de milhas ou pontos, independente da distância 
percorrida ou da classe de reserva.   

No entanto, antes de começarmos a olhar de perto e analisar diferentes 
programas, precisamos primeiro entender quais são os critérios e o que os 
passageiros pensam ao escolher um programa de fidelidade de uma companhia 
aérea. Aqui, mais uma vez, precisamos distinguir entre a parte de recompensa do 
programa e a parte de status.  

Os pontos mais importantes em relação às milhas de recompensa são:  

 Com que rapidez você pode ganhar milhas suficientes para uma passagem 
aérea?  

 Por quanto tempo são válidas as milhas de recompensa ganhas e há alguma 
opção para prorrogá-las?  

 A companhia aérea oferece alguma opção de milhas e dinheiro para 
bilhetes-recomepnsa no caso de não haver milhas suficientes na conta?  

 É possível juntar milhas de recompensas com outras pessoas (família, 
amigos etc.) para obter um bilhete prêmio mais rapidamente?  

 As milhas perdidas podem ser simplesmente compradas para ter milhas 
suficientes para um bilhete prêmio? E, se sim, a que preço?  

 Onde mais pode se obter milhas, além de voar com a companhia aérea 
mencionada? Qualquer parceiro adicional, como outras companhias aéreas 
(Quantas? Qual delas?), cadeias de hotéis, locadoras de veículos, bancos e 
cartões de crédito, lojas de varejo etc.?  

A parte de status dos programas pode ser verificada de acordo:  

 Com que rapidez é possível atingir diferentes níveis de status?  
 Quão flexível é a viagem para os níveis de status, por exemplo, através de 

diferentes opções como milhas de status, segmentos voados, aceleradores 
de classe premium, troca de milhas de recompensa por milhas de status ou 
mesmo compra de milhas de status etc.?  

 Que vantagens são oferecidas em que nível de status?  
 Quão fácil é manter os níveis de status?  
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 Existe alguma opção para o status permanente? Isto permitiria a uma 
pessoa manter o status pelo resto de sua vida, mesmo que ela não voe mais 
com tanta frequência.  

Os pontos mencionados também farão parte de nossa análise quando 
examinarmos e compararmos os diferentes programas das companhias aéreas. 

 Agora, para fazer um primeiro e simples esclarecimento sobre os programas 
das companhias aéreas (que serão discutidos mais detalhadamente mais adiante 
no livro), vamos olhar para as próprias companhias aéreas e suas alianças.  
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III. Programas de Linhas Aéreas: Análise 

Não há um programa perfeito, qualquer um deles tem seus pontos fortes e 
fracos.  

Na análise seguinte, verificamos os pontos, já mencionados acima, sabendo 
que eles não poderiam cobrir os interesses e desejos de todos os leitores. Ainda 
assim, eles dão certos insights sobre os programas e ajudam a selecionar o que 
mais lhe convém.  

Os pontos aos quais prestamos atenção na análise abaixo em relação às 
milhas de recompensa são:  

 Validade da duração das milhas de recompensa 
 Possibilidades de extensão disponíveis 
 Opções de agrupamento de milhas  
 Opções de pagar com milhas e dinheiro  
 Compra de milhas  
 Número de companhias aéreas onde é possível ganhar milhas de 

recompensa (parcerias fora das alianças)  
 Oportunidades adicionais para ganhar milhas de recompensa (aluguel de 

carros, hotéis, compras, cartões de crédito, etc.)  
 Relação entre os voos que ganham milhas de recompensa versus o voo de 

prêmio. Em outras palavras, quantos voos pagos você precisa completar 
antes de poder se beneficiar de um voo de recompensa para a mesma 
distância e classe de cabine. Esta análise é baseada em três cenários:  

o Voo de curta distância (~620 milhas) em uma cabine econômica  
o Voo de média distância (~3100 milhas) em econômica premium  
o Voo de longa distância (~6200 milhas) em uma cabine de classe 

executiva  

Os índices são calculados com base nas condições padrão para ganhar e 
gastar as milhas ou pontos de recompensa. Qualquer promoção pode alterar esses 
índices de maneira mais favorável, mas tais promoções são limitadas no tempo e 
não são previsíveis, por isso não são consideradas para as verificações dos índices.  

Se houver alguns desvios específicos em relação à abordagem padrão ou 
acréscimos em um ou outro programa, que poderiam influenciar positivamente a 
decisão sobre a seleção do programa, nós os mencionamos também.  
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A estrutura de análise seria:  

1) Para cada aliança, analisamos cada programa com base nos pontos 
mencionados acima.  

2) Após termos apresentado cada programa, fornecemos nossas 
conclusões e recomendações sobre os melhores programas dentro da 
aliança, com base em seus pontos fortes.  

  



 
Copyright Settee International LLC

  

12 
 

1. Star Alliance: Milhas de recompensa  

A maneira clássica de ganhar milhas de recompensa é ganhando-as pela 
distância voada.  

Há muitas companhias aéreas que ainda oferecem milhas desta forma. 
Entretanto, cada vez mais companhias aéreas mudaram ou estão mudando para 
diferentes opções de ganho, como ganhar pelo valor monetário do bilhete 
comprado (milhas por dólar) ou restringir os créditos de milhas com base em 
zonas de distância fixa.  

Sempre que possível, aplicamos o sistema de ganho baseado na distância a 
fim de criar a melhor base comparável entre os diferentes programas.   

Agora, vamos dar uma olhada nas companhias aéreas do programa da Star 
Alliance do ponto de vista das milhas de recompensa.  

1) South African Airways: Voyager 

Validade das milhas de recompensa: 36 meses  

Possibilidades de extensão: dentro do ano anterior ao vencimento, você 
deve ter ganho 6.000 milhas de status para estender as milhas que expiram por 
um ano. Isto é válido mesmo que você possua o status Lifetime Platinum da SAA 
Voyager.   

Agrupamento de milhas: NÃO 

Opção Milhas & Dinheiro: NÃO 

Compra de milhas: NÃO  

Número total de companhias aéreas: 32 (Star Alliance + Airlink, Emirates, 
Jet Airways, Virgin Atlantic, Virgin Australia, JetBlue)  

Outras opções de ganho de milhas: cerca de 20 parceiros 

 

Econômica de curta distância: A SAA aplica um crédito baseado no valor 
monetário do bilhete: 1 milha por 1,60 ZAR (~0,10 Euro). É por isso que é bastante 
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difícil definir uma certa relação, pois os preços flutuam significativamente 
dependendo da estação, duração da viagem, ida ou volta, etc.  

Portanto, não há, infelizmente, uma relação para o cenário de classe 
econômica. Para outros cenários, analisamos os créditos baseados na distância 
com companhias aéreas parceiras da Star Alliance.  

Econômica premium de distância média: 3 

Executiva de longa distância: 6  

Conclusões: no geral, o ponto mais forte da Voyager são as relações entre 
voos pagos e voos por milhas muito positivas quando se voa em companhias 
aéreas parceiras da Star Alliance em voos de média e longa distância em 
econômica ou executiva premium. Estas relações são umas das melhores dentro 
da aliança.  

Entretanto, se você não voar frequentemente e não ganhar milhas de 
recompensa e status suficientes (para usar as milhas de status para a extensão 
das milhas de recompensa, o que é um absurdo), suas milhas expirarão de 
qualquer forma. Sem pooling de milhas, sem opção de milhas e dinheiro, nenhuma 
compra de milhas está disponível. E com isso, a conclusão não é a favor do 
programa SAA Voyager.  
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2. Star Alliance: Milhas de Status 

Antes de olharmos mais de perto cada programa, vejamos algumas 
observações gerais do ponto de vista do status. 

Os níveis de status de toda a aliança são Silver e Gold (apenas dois níveis). 
Os níveis de programas individuais - que, dependendo do programa, são até cinco 
- são todos mapeados para os benefícios da Silver ou Gold no nível da aliança.  

Os benefícios de toda a aliança no nível Silver são ridiculamente ruins: 
apenas dois benefícios, que não ajudam realmente a maioria dos viajantes:  

1) stand-by prioritário no aeroporto.  
2) lista de espera de reserva prioritária.  

Os benefícios de toda a aliança no nível Gold são bastante bons e incluem 
a maioria das etapas de uma viagem:  

1) Check-in prioritário 
2) Bagagem extra  
3) Procedimentos de segurança e imigração prioritários (quando 

disponível)  
4) Acesso ao lounge do aeroporto 
5) Embarque prioritário 
6) Manuseio prioritário de bagagens  

Cada companhia aérea tenta compensar a falta de benefícios sérios no nível 
Silver, proporcionando benefícios adicionais, que são válidos, no entanto, somente 
nos voos com esta companhia aérea em particular.  

O único benefício válido em todos os voos é o bônus de status em milhas, 
que é creditado em voos com qualquer companhia aérea da Star Alliance e outras 
companhias aéreas parceiras, se elas forem elegíveis para créditos de milhas.  

Nas sínteses seguintes dos programas, você encontrará os critérios de 
qualificação para cada nível do programa, assim como a requalificação (se 
desviarem das primeiras regras de qualificação), os bônus para o status e 
benefícios adicionais (além dos da aliança padrão), assumindo que os benefícios 
padrão sejam idênticos em todos os programas. Tenha em mente que o período 
de qualificação é geralmente de um ano (ou a partir do momento em que você 
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entrou no programa ou do início do ano civil). Isto é válido também para as outras 
alianças abaixo.   

Os pontos mais importantes aqui são:  

 Com que rapidez você pode obter um nível de status  
 Quão fácil é mantê-lo  
 Quais são os benefícios 
 Existe uma oportunidade de status vitalício e quão fácil é consegui-la 

1) South African Airways: Voyager 

A SAA Voyager tem três níveis de status com nomes clássicos: Silver, Gold, 
Platinum. Silver corresponde a Star Alliance Silver, enquanto os outros dois 
correspondem a Gold.  

Os critérios de qualificação são simples:  

 Qualificação  Bônus  
Silver 20.000 milhas de status 25% 

Gold 45.000 milhas de status 50% 

Platinum 95.000 milhas de status 75% 

Fig. 18. Critérios de qualificação para o SAA Voyager  

Para a Platinum, você também pode se qualificar se você possuir o status 
Gold por cinco anos consecutivos. Para a requalificação, você precisa ganhar 95% 
dos valores acima.  

O bônus é creditado somente nos voos da SAA.  

Em voos SAA, todos os níveis de status têm acesso ao check-in preferencial, 
recebem permissão adicional de bagagem e embarque prioritário, e acesso ao 
lounge com 0, 1, ou 2 convidados, dependendo do status.  

A SAA Voyager também oferece um status Platinum vitalício. Você se 
qualifica para ele se você tiver o status de Platinum por seis anos consecutivos e 
se reuniu durante quatro anos consecutivos pelo menos 120.000 milhas por ano.  
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O status Platinum vitalício lhe dá 100% de bônus em voos SAA, check-in 
preferencial, embarque prioritário e acesso ao lounge com três acompanhantes, e 
você tem direito a presentear um status Gold a um amigo por um ano civil.  

Infelizmente, mesmo com o status Platinum vitalício, suas milhas de 
recompensa expiram após três anos, a menos que você continue ganhando pelo 
menos 6.000 milhas por ano em voos SAA.  
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A Settee é uma equipe internacional de empresários, nômades digitais e 
consultores especializados em estratégias de internacionalização. Através da 
Settee, compartilhamos nossa visão de um mundo sem fronteiras com um 
mercado aberto e global, na esperança de inspirar outras pessoas que pensam da 
mesma maneira, dando-lhes aquele pequeno empurrãozinho que precisam para 
seguir em frente.

O que fazemos?

Conosco você encontrará informações e serviços que o ajudarão a:
Mudar sua residência, emigrar, ou tornar-se um viajante perpétuo.
Evitar a burocracia em seu país e otimizar impostos legalmente.
Descobrir truques para nômades digitais e pessoas que trabalham sem 
amarras, viajando com mais conforto e economia.
Abrir empresas nos melhores países para se fazer negócios.
Escolher as melhores contas bancárias pelo mundo para escapar do 
perigo da economia local.
Proteger seus bens e investir melhor seu dinheiro.
Obter segundos passaportes e nacionalidades.

Contato

Para entrar em contato conosco, acesse nosso site ou entre em contato pelo 
endereço de e-mail abaixo:

settee.io
info@settee.io

Você também pode nos encontrar nas seguintes redes sociais:

Facebook: https://www.facebook.com/setteeio

Twitter: https://twitter.com/setteeio

Instagram: https://www.instagram.com/setteeio

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/setteeio


