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Ao ver uma passagem de avião barata na internet, você resolve aproveitar a oportunidade. 
Mas, ao clicar em comprar, o preço é outro, maior. Qual a razão? 
 
Sob pressão para produzir extensas buscas em alta velocidade, os sites de viagem nem 
sempre exibem a informação mais atualizada. Às vezes, o preço muda, no que parece um caso 
inequívoco da tática para pegar trouxas. 
 
"Não é, mesmo. É que o setor funciona assim", diz Ajai Sehgal, vice-presidente de tecnologia 
do site Expedia.com. 
 
Segundo a Expedia, o preço das passagens aéreas aparece errado em cerca de 5% das 
buscas. Outras empresas do setor não dizem com que frequência a tarifa apresentada ao 
consumidor é diferente, mas muitos especialistas em estoques e vendas de passagens aéreas 
dizem que isso vem ocorrendo com mais frequência. O Departamento de Transportes dos 
Estados Unidos informa ter investigado queixas de que sites de viagens estão mudando o 
preço dos bilhetes com base no comportamento do consumidor, mas "não encontrou nenhuma 
evidência de que isso esteja ocorrendo". 
 
Empresas de viagens e executivos de companhias aéreas dizem que a variação na tarifa pode 
ter várias causas, como a sincronização incompleta de distintos sistemas de computadores ou 
sites de viagens com informações desatualizadas. Tamanho é o volume de buscas que é 
comum um site não checar diretamente a disponibilidade na companhia aérea durante a busca 
- só na hora da compra. Dados de disponibilidade dos bilhetes mais baratos ficam na memória 
temporária - a cache - e são usados para exibir tarifas quando alguém faz uma busca. Certos 
sites usam programas sofisticados para tentar prever que tarifas seguem disponíveis. Chegada 
a hora da compra, o site coteja seus dados com os da companhia aérea - e pode descobrir que 
a tarifa já não existe ou subiu. 
 
"Até onde sei, o principal motivo desses momentos frequentes [de surpresa] é a imperfeição 
dos dados", diz Scott Nason, consultor de aviação que foi diretor da American Airlines, 
companhia da AMR Corp. 
 
Uma agência de viagens não tem poder para definir o preço das passagens aéreas, a menos 
que sejam parte de um pacote. Nos EUA, desde que as agências deixaram de cobrar tarifas de 
reserva dois anos atrás em compras pela internet, a receita com a venda de passagens 
depende de incentivos oferecidos por companhias aéreas, além de publicidade nos sites. Os 
sites também ganham com a reserva de hotéis e carros e a venda de cruzeiros e pacotes de 
viagens. Eles frisam que não têm nenhum incentivo financeiro para aumentar de forma sub-
reptícia o preço das passagens. 
 
Para realmente entender por que a mudança ocorre, é preciso conhecer um pouquinho o 
universo ultracomplicado dos preços das passagens aéreas. Uma companhia define 20 ou mais 
tarifas distintas para um mesmo voo - preços que são repassados às agências. Cada tarifa tem 
condições distintas: algumas são só para compra antecipada, outras só para determinadas 
datas. 
 
Os computadores das companhias aéreas estão constantemente alterando a disponibilidade de 
assentos a cada preço. Quando um certo número das passagens mais baratas é vendido, por 
exemplo, algoritmos do sistema podem concluir que a demanda é forte e reduzir a cota de 
passagens econômicas. Essa mudança na disponibilidade pode ocorrer em microssegundos. 
 
"O problema não é a tarifa, é a disponibilidade da tarifa e a interface entre um [site como o] 
Orbitz e uma [companhia como a] American ou United", diz Jeff Katz, que fundou o Orbitz e 
dirige o site de comparação de preços NexTag. O Orbitz tenta espelhar o sistema de reservas 
de cada companhia aérea, que pode ser momentaneamente diferente, diz ele. 
 



"Essa sempre foi a 'roupa suja' entre companhias aéreas e agências de viagens na internet, e 
foi piorando à medida que a tecnologia ficou mais sofisticada", diz Katz. 
 
A Orbitz informa que usa a tecnologia da ITA Software Inc. para fazer a pesquisa inicial de 
disponibilidade e de preços - conferindo o sistema de reservas da companhia aérea antes da 
reserva para ajustar o valor. "A Orbitz trata de confirmar preço e disponibilidade antes de 
submeter um pedido de reserva. Às vezes, isso significa que a passagem pode ter aumentado 
de preço, diminuído ou até se esgotado", informou a empresa em comunicado. 
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