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Algumas companhias aéreas americanas andam muito interessadas em cobrar tarifas até pela 
bagagem de mão. Elas têm um motivo: falta espaço no compartimento superior. 
 
Para evitar a tarifa cobrada por mala despachada que ficou rotineira nos voos nos Estados 
Unidos, os viajantes estão carregando mais bagagem de mão. Ao mesmo tempo, as 
companhia aéreas têm colocado em média mais passageiros por voo. Isso resultou numa crise 
imobiliária nas aeronaves - falta espaço no compartimento superior para acomodar as 
bagagens de todos os clientes. Assim, quando os clientes enfrentam dificuldades para colocar 
suas bagagens nos compartimentos e os funcionários das aéreas precisam despachar essa 
bagagem de mão, um número maior de voos atrasa. 
 
Não é um problema com que os brasileiros têm de conviver no país, já que as companhias 
aéreas são obrigadas pela legislação a oferecer uma franquia de 23 kg para a bagagem 
despachada nos voos domésticos, segundo a assessoria de imprensa da Agência Nacional da 
Aviação Civil. (A bagagem de mão é limitada a 5 kg e certas dimensões.) Mas pode ser motivo 
de dores de cabeça para quem viajar ao exterior e não estiver familiarizado com as práticas 
das aéreas em outros países. De fato, a Anac recomenda, no caso de voos para fora do Brasil, 
que os passageiros consultem a empresa aérea para saber das restrições que se aplicam em 
cada país. 
 
Nos EUA, a despeito de uma reação negativa dos consumidores, uma repreensão do Congresso 
americano e até uma investigação federal, a Spirit Airlines Inc., uma companhia aérea de 
baixo custo, informou que vai seguir em frente e se tornar a primeira aérea do país, talvez do 
mundo, a cobrar uma tarifa pela bagagem de mão de até US$ 45 por passageiro a partir de 1o 
de agosto. A Spirit foi a primeira empresa aérea americana a cobrar pela bagagem 
despachada. 
 
A empresa tenta oferecer bilhetes aéreos a preços superatraentes e depois fazer os clientes 
pagar por qualquer serviço "extra" que utilizem. 
 
"Nós não estamos pensando duas vezes. Neste exato momento, ainda nos parece uma boa 
ideia", diz Ben Baldanza, diretor- presidente da Spirit, que tem sede em Fort Lauderdale, na 
Flórida. 
 
Baldanza diz que a Spirit vai conseguir eliminar cinco minutos de cada voo - 20 horas de 
tempo de aeronave por dia. É como se sobrassem duas aeronaves de US$ 40 milhões na frota, 
o que permite que a empresa aérea acrescente mais voos sem ter que comprar mais aviões. 
Atualmente, sem a tarifa da bagagem de mão, a Spirit frequentemente tem que despachar no 
portão de embarque até 20 a 30 malas por voo que não se encaixam nos compartimentos 
superiores das aeronaves. 
 
Parte da falta de compartimento é uma criação da própria Spirit: a empresa coloca mais 
assentos em suas aeronaves do que as concorrentes. A Spirit tem 145 assentos em seus 
Airbus A319; a US Airways Group Inc., em comparação, tem 124. E quando "adequadamente 
preenchido", diz Baldanza, o A319 tem espaço para 130 malas de mão. Se cada passageiro 
somente colocar uma mala no compartimento superior, e cada passageiro ocupar esse 
compartimento da maneira mais eficiente, ainda assim as últimas 15 pessoas a entrar num 
voo lotado vão encontrar o compartimento de bagagem completamente cheio. 
 
A tarifa para a bagagem de mão cobrada pela Spirit vai de US$ 20 a US$ 45 para levar um 
volume no compartimento superior (a empresa deixa você colocar um pequeno item pessoal 
debaixo do assento à sua frente, de graça). Esse preço é ligeiramente mais alto que a tarifa 
por mala despachada, que varia de US$ 15 a US$ 45, para estimular os clientes a despachar 
as malas que levariam na mão. 
 



"O principal motivo por que fizemos isso foi reduzir o atraso no portão", diz ele. Reduzir o 
tempo de cada voo em cinco minutos, "é assim que ganharíamos dinheiro nesse negócio". 
 
As tarifas são cruciais para o resultado da Spirit. De janeiro a setembro do ano passado, de 
acordo com dados do Departamento dos Transportes dos EUA, as tarifas de bagagem 
responderam sozinhas por quase 8% da receita da aérea. 
 
A empresa, que se descreve como semelhante à irlandesa Ryanair, a companhia que mais 
transporta passageiros internacionalmente no mundo, cobra tarifas por uma série de serviços, 
como por exemplo a marcação antecipada do assento. 
 
Uma latinha de refrigerante custa US$ 3. A empresa adiciona uma "tarifa de uso do 
passageiro" de US$ 8 para cada trecho ao preço do bilhete aéreo. 
 
A atitude da Spirit suscitou novamente a questão: o que os consumidores recebem quando 
compram uma passagem aérea? As empresas aéreas antigamente forneciam bem mais do que 
o simples transporte de uma cidade a outra. Mas, à medida que o setor passou por 
dificuldades financeiras, muitos serviços e mordomias passaram a ser cobrados, desde entrar 
na lista de espera para pegar um voo mais cedo em algumas companhias até conseguir um 
lugar na janela ou uma garrafinha d'água em outras, e o transporte de animais de estimação 
na maioria. Fazer uma remarcação numa tarifa não reembolsável custa agora US$ 150 nos 
EUA - eram US$ 100 em 2008 e US$ 50 em 1997 - e resulta em enorme receita para as 
companhias aéreas. 
 
As tarifas, até certo ponto, resgataram um setor que estava sobrecarregado com a dose dupla 
de uma recessão e a alta do petróleo. Somente as tarifas das malas somaram US$ 2 bilhões 
para as companhias aéreas americanas de janeiro a setembro de 2009, o dado mais recente 
disponível, de acordo com a Agência de Estatísticas do Transporte. A receita com a tarifa por 
mala subiu mais de 205% em relação ao mesmo período de 2008, o ano que as empresas 
aéreas americanas começaram a cobrar pela primeira e segunda mala. 
 
Como essas taxas são tão vitais, muitos se perguntam se outras empresas aéreas vão 
conseguir resistir à ideia da Spirit de cobrar pela bagagem de mão - uma oportunidade de 
receita talvez ainda maior do que a mala despachada. Em média, cerca de metade dos 
passageiros despacha alguma bagagem, dizem as empresas aéreas. Mas a maioria deles 
embarca com alguma bagagem de mão. 
 
Cinco grande companhias aéreas - Delta Air Lines Inc.; American; United Airlines, da UAL 
Corp.; US Airways e JetBlue Airways Corp. - prometeram ao senador americano Charles 
Schumer que não irão instituir uma tarifa da bagagem de mão. Entre as empresas menores, 
nem todas pareceram firmes em descartar a ideia. 
 

 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 maio 2010, Empresas, p. B13. 


