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A mania começou em 1981, quando a American Airlines (AA) lançou o AAdvantage, 
o primeiro programa de milhagem para passageiros regulares, a fim de encorajar a 
lealdade do cliente. Hoje, mais de 130 companhias aéreas concedem milhagens, e 
segundo Randy Petersen, o criador da revista "InsideFlyer", 163 milhões de pessoas 
de todo o mundo acumulam milhas de algum tipo. Cálculos feitos pela "The 
Economist" em janeiro de 2005 sugeriam que o estoque de milhas não usadas valia 
mais que todas as notas de dólar em circulação. O recorde de maior conta 
individual é de 25 milhões de milhas (suficiente para voar de Londres a Sydney e 
voltar 250 vezes). Pertenceria a um executivo do setor editorial que pagava as 
contas do correio da empresa com cartão de crédito próprio. 
 
Hoje, os maiores coletores de milhas não são pessoas que freqüentemente viajam 
de avião, mas sim os compradores contumazes. Mais da metade de todas as milhas 
são conseguidas no chão, especialmente com cartões de crédito atrelados a 
programas de companhias aéreas ou com ligações telefônicas. Milhas são 
concedidas por hotéis, locadoras de automóveis, comércio, agentes imobiliários, 
corretores de hipotecas. Nos Estados Unidos, se você usa cartão de crédito pode 
ganhar milhas quando faz uma cirurgia, paga imposto de renda ou as despesas de 
um funeral. Algumas companhias chegam a conceder milhas a animais que voam 
junto com os donos. 
 
Na maioria das companhias, ganha-se uma milha por milha voada. Mas qual é o 
custo de uma milha? As companhias aéreas as vendem para as empresas de 
cartões de crédito a uma taxa de US$ 0,01 ou US$ 0,02 por milha. Mesmo assim, 
se você fizer o melhor uso das milhas que tiver acumulado, como voar de classe 
executiva sobre o Atlântico, o valor de mercado pode chegar a US$ 0,10 por milha. 
Em 2004, mais de 20 milhões de passagens gratuitas foram emitidas. Por vôo, 
cerca de 7% a 8% dos passageiros viajam desse modo. 
 
Assim como acontece com qualquer forma de "dinheiro", as milhas concedidas a 
passageiros habituais também dão origem a crimes, corrupção e golpes. 
Recentemente, um funcionário da Singapore Airlines na Austrália foi parar na prisão 
por um golpe no qual concedeu a si mesmo 17,6 milhões de milhas. Em 2002, dois 
políticos alemães foram forçados a renunciar quando se descobriu que haviam 
burlado as leis e usado em viagens pessoais milhas ganhas em viagens oficiais. Nos 
Estados Unidos, por outro lado, a prática é legal. Um dos melhores golpes já 
aplicados nesse ramo teve fim em 2003, quando o Tesouro dos EUA parou de 
aceitar cartão de crédito na compra de bônus via internet. 
 
A venda de milhagem para parceiros, como os cartões de crédito, tornou-se fonte 
de lucro para companhias aéreas. Quando a United Airlines pediu concordata, em 
2002, disse que seu programa de milhagem era a única parte do negócio que 
estava fazendo dinheiro. Cobrar os parceiros pelas milhas obtidas em cartão de 
crédito, digamos, por um membro de um programa de passageiros habituais, 
proporciona receita anual estimada de mais de US$ 10 bilhões para o setor no 
mundo todo. E, melhor, as aéreas conseguem antecipar a receita; já as milhas só 
são usadas mais tarde, quando são. 
 
Embora uma passagem possa valer várias centenas de dólar para um passageiro, o 
custo marginal que a companhia tem por ceder assentos vazios é estimado em 
cerca de US$ 25 por viagem em vôo doméstico nos EUA. Se a empresa já vendeu 
todas as 25 mil milhas daquele bilhete para a administradora de cartão de crédito, 
pode ter ganhado até US$ 400. Mesmo permitindo certa perda de receita com 



passageiros que poderiam ter pago a passagem, os custos totais para o setor não é 
muito maior do que US$ 1 bilhão - uma fração da receita de US$ 10 bilhões. 
 
As companhias aéreas precisam incluir uma obrigação contingencial em suas 
contas, para cobrir o custo futuros das milhas não utilizadas, mas elas tentam fazer 
dessa obrigação a menor possível. A American ignora todas as milhas de contas 
individuais até que elas alcancem blocos de 25 mil milhas (o mínimo exigido para 
uma passagem doméstica). Para cada bloco de 25 mil milhas não usadas, ela dá 
entrada em uma obrigação de apenas US$ 20 a US$ 25. Ela também assume, em 
média, que um terço das milhas nunca serão usadas. Em 2004 as 14 maiores 
companhias aéreas dos EUA registraram obrigação total de apenas US$ 3,9 bilhões 
para o uso futuro de milhas por passageiros habituais, segundo a consultoria 
IdeaWorks. 
 
Seja qual for o número correto, as futuras obrigações financeiras das milhas não 
resgatadas não têm como quebrar uma companhia aérea porque as entrelinhas das 
regras dos programas de milhagem permitem às empresas aumentarem o número 
de milhas exigidas para um vôo grátis, ou restringirem a disponibilidade de 
assentos. O valor das milhas já diminuiu: na última década, a maioria das 
companhias aumentou o número de milhas necessárias. 
 
As companhias se habituaram aos lucros com as vendas de milhas a seus parceiros. 
Como resultado, o estoque de milhas disparou. O problema é que o estoque de 
assentos disponíveis para esses casos é limitado: o número de milhas utilizadas 
mudou muito pouco nos últimos cinco anos. Em relação à capacidade, a 
disponibilidade de assentos diminuiu. Em 1999, passagens grátis respondiam por 
cerca de 9% da receita por passageiro por milha na American e na United. Em 
2004, foi de 7,5%. 
 
Com tantas milhas disputando um número tão pequeno de assentos, aumentam as 
reclamações. Consumidores não conseguem agendar vôos ou são forçados a usar 
duas vezes mais milhas. A maioria das companhias americanas possuem um 
sistema duplo: parte limitada dos assentos está disponível por 25 mil milhas em 
vôos domésticos. Se você pagar até o dobro, pode comprar qualquer assento 
disponível. 
 
Qual o risco de as milhas perderem todo o valor? Nunca antes tantas aéreas se 
viram com tamanho problema. A American perdeu cerca de US$ 40 bilhões nos 
últimos cinco anos, e três das maiores companhias aéreas dos EUA (United, Delta e 
Northwest) estão operando em regime de concordata. No passado, quando uma 
grande companhia aérea saia do negócio, suas partes eram adquiridas pelas 
concorrentes. 
 
Quando a TWA quebrou em 2001 seu programa de fidelidade foi absorvido pela 
American. Mas companhias aéreas menores não têm sido tão bem sucedidas. Nos 
casos da Midway, Braniff, Ansett Australia e National, os membros perderam todas 
as milhas acumuladas quando as companhias se fundiram. Se uma das grandes 
companhias dos EUA for à falência hoje, nenhuma das outras gigantes terá como 
assumi-la. 
 
A história e os problemas recentes sugerem que os programas não vão melhorar 
com o tempo. Se você não pode usar todas as milhas que acumulou, pode tentar 
vendê-las. Todos os programas proíbem a venda ou troca de milhagem, mas existe 
um mercado negro de corretoras, como a Award Traveller, que compra suas milhas 
com desconto (pagando a você para que as resgate para a passagem de um de 
seus clientes). Se o comprador for pego com a passagem que você ganhou, ela 



será confiscada e sua conta de passageiro freqüente será congelada para sempre. 
Gente que vendeu milhas no site de leilões eBay também perdeu tudo. 
 
Outra opção é transferir milhas para uma companhia aérea mais sólida. A 
Points.com faz a corretagem de milhas entre vários programas, mas suas taxas de 
troca envolvem perdas de até 90%. O programa Diners Club Rewards também 
pode ser usado para trocar a milhagem. Por exemplo, 10 mil milhas da United 
podem virar 5 mil da British. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 jan. 2006, Empresas, p. B5. 


