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RESUMO

Os programas de fidelidade em geral, e os das companhias aéreas em particular, fazem parte
de um dos mercados do mundo que mais crescem. No entanto, pouco se sabe ainda sobre o
processo de tomada de decisão nesse mercado e como o comportamento do consumidor está
associado às percepções sobre milhas aéreas. De forma geral, parte-se do princípio de que os
consumidores são racionais e capazes de tomar a melhor decisão quando resgatam e usam
seus pontos. Porém, o mercado de milhas pode ser confuso e obscuro para consumidores
finais, uma vez que existem dificuldades objetivas no cálculo do valor e no uso dos pontos,
oferecendo barreiras importantes para o julgamento do turista. É um mercado altamente
lucrativo, com pontos/milhas expirando e número crescente de participantes. Entender o
comportamento dos turistas no processo de decisão ao resgatar seus pontos/milhas e o seu
nível de engajamento é um tema relevante para pesquisas sobre o comportamento do
consumidor no turismo, visto que a maior parte do resgate de milhas continua sendo por
passagens aéreas. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo averiguar se o
comportamento de uso e acúmulo de milhas de participantes de programas de fidelidade de
companhias aéreas pode estar correlacionado com as variáveis: percepção do valor das
milhas; importância das milhas; engajamento do consumidor; motivações do consumidor
relacionadas às milhas e sobrecarga cognitiva. Também pretende-se traçar um panorama
desse mercado e identificar seus principais mecanismos, incluindo a negociação de milhas
aéreas através dos mileage brokers, tendo em vista o perfil de seus usuários. A abordagem
metodológica adotada foi uma pesquisa quantitativa do tipo survey, construída em duas
etapas, sendo a primeira etapa qualitativa composta pelo método free elicitation e a segunda
etapa quantitativa. O presente estudo confirma que os indivíduos estão expostos a vieses no
ambiente dos programas de fidelidade das companhias aéreas e nem sempre fazem escolhas
ótimas. Os níveis de engajamento poderiam reduzir esses vieses, melhorando o desempenho
dos consumidores no uso das suas milhas e os auxiliando a fazer melhores escolhas nesse
contexto. As correlações encontradas neste estudo apontam que quanto maior o engajamento
do usuário das milhas aéreas, maior a percepção de milhas como moeda pelos usuários,
corroborando com os resultados da pesquisa de Liston-Heyes (2002), que indicam que milhas
aéreas não são percebidas pela maioria dos usuários como moeda. É um mercado em que as
empresas detentoras dos programas de fidelidade das companhias aéreas ainda se beneficiam
da estratégia de falta de transparência e da falta de educação financeira em geral dos seus
usuários. Para além do campo do turismo, o presente trabalho também tem como objetivo
motivar pesquisas adicionais destinadas a fornecer informações úteis sobre a eficácia dos
programas de fidelidade das companhias aéreas e fornecer um possível modelo de
comportamento de acúmulo e uso de milhas aéreas. Os programas de fidelidade são uma das
ferramentas de relacionamento mais amplamente usadas entre gerentes e debatidas entre os
acadêmicos em diversas indústrias, porém, é um setor que carece de pesquisas específicas,
tanto na literatura nacional como internacional.

Palavras-Chave: Programas de fidelidade; Milhas aéreas; Comportamento do consumidor no
turismo; Marketing turístico; Economia comportamental no turismo; Engajamento.
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ABSTRACT

Loyalty programs in general, and airline frequent flyer programs in particular, are part of one
of the fastest growing markets in the world. However, little is known about the decisionmaking process in this scenario and how consumer behavior is associated with perceptions
about air miles. In general, it is assumed that consumers are rational and able to make the best
decision when redeeming and using their points. However, the air mile’s market can be
confusing and obscure for consumers, since there are objective difficulties in calculating the
value and use of points, offering important barriers to the tourist's judgment. It is a highly
profitable market, with points/miles expiring and an increasing number of participants.
Understanding the behavior of tourists in the decision process when redeeming their
points/miles, and their level of engagement is a relevant topic for research on consumer
behavior in tourism, since most of the miles redemption is still for airline tickets. Therefore,
this work aims to investigate whether the behavior of using and accumulating miles of
participants in airline loyalty programs can be correlated with the variables: perception of the
value of miles; miles importance; consumer engagement; consumer motivations related to
miles and cognitive overload. It is also intended to provide an overview of this market,
addressing the profile of its users and identifying its main mechanisms, including the trade of
air miles through mileage brokers. The methodological approach adopted was a quantitative
survey, built in two stages, the first one was a qualitative stage, being composed by the free
elicitation method, and the second part was a quantitative stage. The present study confirms
that individuals are exposed to bias in the environment of airline loyalty programs and do not
always make optimal choices. The levels of engagement could reduce these biases, improving
the performance of consumers in the use of their miles and helping them to make better
choices in this context. The correlations found in this study show that the greater the user
engagement of air miles, the greater the perception of miles as currency by users,
corroborating the results of the research by Liston-Heyes (2002), which indicate that air miles
are not perceived by the most users like currency. It is a market in which companies that hold
airline loyalty programs still benefit from the strategy of lack of transparency and the lack of
financial education in general of their users. In addition to the field of tourism, the present
work also aims to motivate additional research aimed at providing useful information on the
effectiveness of airline loyalty programs and providing a possible model of behavior for the
accumulation and use of air miles. Loyalty programs are one of the most widely used
relationship tools among managers and debated among academics in various industries,
however, it is a sector that lacks specific research, both in national and international literature.

Keywords: Frequent flyer programs; Airline loyalty programs; Air miles; Consumer behavior
in tourism, Tourism marketing; Behavioral economics in tourism; Engagement.
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INTRODUÇÃO

Programas de fidelidade têm despertado o interesse de muitos setores da economia nos
últimos anos (BREUGELMANS, LIU–THOMPKINS, 2017). As empresas reconhecem a
importância da lealdade como fator determinante nas vendas e no aumento da participação no
mercado. De acordo com Liu e Yang (2009), os programas de fidelidade têm como um dos
principais objetivos aumentar o nível de retenção de clientes, pois à medida que benefícios
adicionais são oferecidos, estes passam a atuar como barreiras à troca da empresa e à busca de
alternativas concorrentes. Além disso, podem ser usados também como ferramenta para
conhecer os clientes: podem ser coletados dados a respeito do consumidor que,
posteriormente analisados, servem de base para ações mercadológicas, melhorias do
atendimento e busca de eficiências operacionais diversas. Os programas de fidelidade são,
portanto, ótimas ferramentas para as empresas monitorarem e influenciarem a escolha do
consumidor (LIU, YANG, 2009).
A proliferação dos programas de fidelidade, segundo Liu e Yang (2009), reflete a
mudança do mercado para um ambiente cada vez mais competitivo e com consumidores mais
exigentes e bem informados. De acordo com Lima (2015), os programas de fidelidade
exercem um papel muito importante nas estratégias de marketing de relacionamento, atuando
como instrumento fundamental à manutenção do relacionamento com o cliente. Dentro desse
segmento, os Programas de Milhagens representam um dos tipos de programas de fidelidade
mais conhecidos no mundo, congregando mais de 180 milhões de pessoas, que resgatam em
torno de 10 trilhões em passagens-prêmio oferecidas pelas companhias aéreas no mundo. Nos
EUA, estima-se que esse mercado movimente mais de 6 bilhões de dólares (INSIDEFLYER,
2013 apud LIMA, 2015).
Dados do site da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização
(ABEMF, 2019) apontam que o número de cadastros nos programas de fidelidade de oito de
suas associadas (Dotz, Grupo LTM, Multiplus/Latam Pass, Netpoints, Smiles, MasterCard,
Visa e TudoAzul) chegou aos 127,6 milhões no fim do quarto trimestre de 2018, o que
representa um crescimento de 13,7% em comparação com o mesmo trimestre de 2017. O
faturamento bruto das empresas participantes chegou a R$ 6,9 bilhões, com uma alta de
11,8% em relação ao ano anterior. Apesar desse cenário, o setor de fidelidade tem ainda uma
penetração baixa no Brasil e atinge cerca de 10% da população (MULTIPLUS, 2019). Assim
sendo, especialistas acreditam que exista espaço para crescer.

17
Em 2018, foram emitidos 286,6 bilhões de pontos/milhas, tendo sido resgatados 245
bilhões, o que representa 40 bilhões de milhas expiradas aproximadamente. Em relação ao
ano anterior, o crescimento foi de 13,9% na emissão e 20,5% nos resgates. Os bilhetes aéreos
continuam sendo a preferência dos participantes ao efetuar o resgate, representando 74,8%
dos pontos/milhas utilizados (ABEMF, 2019), sendo que o restante dos pontos resgatados foi
utilizado na aquisição de produtos/serviços. Já em relação ao acúmulo de pontos/milhas, o
cenário é diferente. Apenas 9,6% são originados da compra de passagens e os 90,4% restantes
vêm dos setores de varejo, serviços e bancos, principalmente dos cartões de crédito. De
acordo com dados divulgados pela ABEMF (ABEMF, 2019), a quantidade de pontos
expirados nos cartões de crédito vem caindo desde 2016, o que significa um melhor uso dos
pontos acumulados pelos clientes - no fechamento do primeiro trimestre de 2018 a taxa de
pontos expirados foi de 16,5%, enquanto em 2017 foi de 18,8%.
Os clubes de fidelidade ou clubes de pontos/milhas começaram a surgir,
aproximadamente, a partir de 2013 (Clube Smiles) e são importantes atores deste setor. Com
o objetivo de aumentar a participação e engajamento dos clientes, além de facilitar o acúmulo
de milhas, os clubes oferecem acesso a uma série de benefícios por meio de uma assinatura
mensal. Em consulta feita nos sites dos clubes das companhias Latam, Azul e Gol em outubro
de 2019, há planos como o Clube Tudo Azul, a partir de R$35,00 mensais, Clube Smiles por
R$42 mensais e Clube Multiplus por R$42,90 mensais (que em 30 de setembro de 2019
passou a ser chamado de Clube Latam Pass). Os clubes oferecem aos assinantes condições
diferenciadas de resgate, descontos, sorteios e promoções exclusivas.
Ainda nesse contexto, é preciso considerar a importância dos mileage brokers,
empresas que começaram há pouco mais de dez anos, nos Estados Unidos, a comprarem e
venderem milhas, promovendo um lucrativo negócio. No Brasil, a primeira empresa a
negociar milhas foi a HotMilhas há dez anos. Nos últimos anos, ingressaram no mercado
empresas que pretendem comercializar as milhas e pontos que estão prestes a expirar ou cujos
participantes dos programas de fidelidade não tenham interesse ou condições de resgatar.
Essas empresas oferecem aos seus clientes a possibilidade de ganho monetário por meio da
venda dos pontos e milhas. A MaxMilhas, por exemplo, uma mileage broker nacional
fundada em 2013, já comercializou mais de 40 bilhões de milhas (MAXMILHAS, 2019). A
empresa foi considerada, em 2019, a maior representante de vendas de passagens emitidas por
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milhas do mundo1. As empresas que atuam nesse segmento de mercado mantêm dois
negócios combinados: um de compra de milhas e outro de vendas de passagens aéreas.
Primeiro elas compram as milhas de participantes de programas de fidelidade, em seguida,
utilizam esse saldo de pontos acumulado para emitir passagens aéreas com preços inferiores
aos praticados pelas companhias aéreas em seus canais de venda, que são vendidas a
consumidores finais ou a empresas.
Como se pode observar, o desempenho dos programas de milhagens e seu impacto no
comportamento de viagem de turistas brasileiros é um assunto de grande relevância. Trata-se
de um dos mercados do mundo que mais crescem em termos da utilização de milhas em
decisões de viagem. No entanto, pouco se sabe ainda sobre o processo de tomada de decisão
nessa área e sobre o comportamento do uso de milhas. De forma geral, parte-se do princípio
de que os consumidores são racionais e capazes de tomar a melhor decisão quando resgatam e
usam seus pontos. Porém, o mercado de milhas pode ser confuso e obscuro para
consumidores finais, uma vez que existem dificuldades objetivas no cálculo do valor e no uso
dos pontos, oferecendo barreiras importantes para o julgamento do turista. Os desafios
impostos por esse intrincado mercado se somam à complexidade da própria decisão de
viagem, tornando a decisão do turista ainda mais árdua. Segundo Cohen, Prayag e Moital
(2013), essa complexidade surge do fato de que viajar envolve várias tomadas de decisões
sobre os vários elementos do itinerário de férias, alguns dos quais são feitos antes da chegada,
enquanto outros são feitos no destino. A complexidade também é aumentada pelo fato de
muitas decisões de viagem serem altamente influenciadas por fatores situacionais (DECROP,
SNELDERS, 2004; MARCH, WOODSIDE, 2005).
Grande parte da pesquisa sobre o comportamento do consumidor em turismo parece
basear-se no pressuposto de que as decisões de viagem são completamente planejadas
(COHEN, PRAYAG, MOITAL, 2013). Contudo, alguns autores desafiam esse pensamento.
Para Hyde e Lawson (2003), por exemplo, as decisões turísticas envolvem decisões
planejadas, não planejadas e compras por impulso. Mais recentemente, McCabe et al. (2015)
mostraram que a perspectiva da racionalidade, apoiada na teoria econômica tradicional, teve
grande influência nos estudos do turismo, bem como nos estudos de marketing e
comportamento do consumidor. Entretanto, ao contrário do comportamento linear e racional
presente na maioria dos modelos de decisão de compra no turismo, estudos que adotam a

1

De acordo com Max Oliveira, fundador da MaxMilhas, em entrevista concedida em 2017 para Raul Candeloro.
Disponível em: <https://www.vendamais.com.br/maxmilhas-transforma-milhas-em-viagens/>. Acesso em: DD.
mês. AA.
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perspectiva da economia comportamental têm mostrado que nem sempre o consumidor faz
escolhas racionais ou planejadas, mas que usa um repertório de heurísticas de decisão, e que
está sujeito a diferentes vieses cognitivos.
A abordagem da economia comportamental nasceu com questionamentos sobre o
pressuposto da racionalidade. Simon (1956), um dos seus precursores, postulou que as
limitações cognitivas do tomador de decisão o levam a construir um modelo simplificado do
mundo, de modo a conseguir lidar com ele, “um instrumento para lidar com as limitadas
habilidades humanas de compreensão e de cálculo, na presença de complexidade e incerteza”.
Sobre o princípio da racionalidade limitada:

“A capacidade da mente humana de formular e resolver problemas complexos é
muito pequena se comparada ao tamanho dos problemas cuja solução é necessária
para um comportamento racional objetivo no mundo real - ou mesmo para uma
aproximação razoável a essa racionalidade objetiva.” (SIMON, 1956)

Nesse sentido, o campo da economia comportamental tem como objetivo aumentar o
poder explicativo da economia, fornecendo-lhe fundamentos psicológicos mais realistas do
comportamento humano (CAMERER, 2002). O campo de pesquisa da decisão
comportamental, geralmente classifica a pesquisa em duas categorias: julgamento e escolha.
A pesquisa de julgamento lida com os processos que as pessoas utilizam para estimar
probabilidades. Já a pesquisa da escolha lida com os processos utilizados pelas pessoas para
selecionar ações, levando em consideração quaisquer julgamentos relevantes que possam ter
sido feitos (CAMERER, 2002).
Para McCabe et al. (2015), em situações de tomadas de decisão relacionadas ao
turismo caracterizadas pela grande disponibilidade de informações, pode-se esperar um
elevado número de pessoas que não possuem certas habilidades, tempo ou motivação para
usar o sistema analítico. Como se trata de um mercado complexo e dinâmico, que apresenta
desafios concretos às limitações humanas em termos de processamento de informação, os
programas de milhas aéras se apresentam como um objeto de estudo relevante tanto para o
setor do turismo quanto para a área de economia comportamental. É necessário entender
como o consumidor interage com o mercado de milhas, com programas de fidelidade, e como
efetivamente faz suas escolhas.
Sendo um fenômeno econômico, em um mundo repleto de informações, o valor
percebido e o valor de compra de milhas deveriam ser o mesmo (LISTON-HEYES, 2002). No
entanto, é difícil para os consumidores conhecerem o “verdadeiro” valor monetário das milhas
e pontos, afinal, esse valor pode mudar com frequência e ser diferente dependendo da
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plataforma. A precificação dinâmica adotada pelas compahias aéreas, com preços variando de
acordo com uma série de fatores, transforma a valoração das milhas em uma tarefa quase
impraticável para o consumidor final.
Uma importante evidência dos desafios que esse mercado apresenta em termos de
julgamento para os consumidores é a existência de um grande número de ferramentas digitais,
como blogs, aplicativos e colunistas dedicados a ajudar as pessoas a entenderem o
funcionamento das milhas e evitar perdas com seu uso. Para citar alguns exemplos, o blog
Passageiro de Primeira (https://passageirodeprimeira.com/), desenvolvido pelo especialista
Alexandre Zylberstajn, já fez uma análise de quanto vale uma milha, concluindo que o valor
de um ponto é subjetivo e varia com a forma de uso: podendo ser resgatado um serviço, um
produto ou uma passagem, onde a diferença de valor atribuído chega a ser de até 2.500%.
Segundo Zylberstajn (2018), cada perfil tem uma análise diferente e cada troca, resgate ou
emissão tem uma condição específica. Outro blog que aborda o assunto com frequência é o
Melhores Destinos (https://www.melhoresdestinos.com.br/), desenvolvido por Leonardo
Cassol. Recentemente, Cassol (2019) abordou temas como inflação das milhas, além de trazer
análises de custo benefício dos programas de fidelidade, participação em clube de pontos e
forneceu dicas de como utilizar melhor os pontos e milhas.

RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA
Para a revista The Economist (DRÈZE e NUNES, 2004), os programas de fidelidade
poderiam ser considerados a segunda maior moeda depois do dólar americano. Segundo
Liston-Heyes (2002), é importante estudar esse mercado, pois é um assunto de relevância para
investidores, governo, empresas, empregadores e clientes que estejam preocupados com a
eficácia dos esquemas de fidelidade, as implicações e responsabilidades, o poder de compra e
o verdadeiro valor da oferta das milhas aéreas.
Drèze e Nunes (2004) estão entre os principais acadêmicos que estudaram os
programas de fidelidade e o surgimento de novas moedas, como milhas e pontos. Os
pesquisadores examinaram as relações de acúmulo de pontos, além da forma como
consumidores respondem a diferentes apresentações de preços e a inclusão de moedas
combinadas para pagamento de passagens aéreas, hotéis e outros bens e serviços. É relevante
notar que a preferência do consumidor por usar duas moedas pode indicar que o valor de cada
milha ou dólar gasto não é avaliado da mesma forma. Sendo assim, segundo os autores,
milhas e dólares não têm o mesmo valor monetário para o consumidor. Os preços de moedas
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combinadas são projetados para minimizar o impacto psicológico associado a uma compra,
com o objetivo de tirar vantagem da incapacidade, relutância ou falta de desejo de converter
as quantias de ambas as moedas (DRÈZE,NUNES, 2004).
Em levantamento feito por Drèze e Nunes (2006), o preço médio de venda de uma
milha era em torno de 2 centavos de dólar; o custo de uma passagem resgatada de forma
tradicional era de 25.000 milhas; e o custo direto para a companhia aérea de uma passagem
(incluindo alimentos, bebidas, combustível, processamento de reservas, seguro de
responsabilidade civil e outras despesas diversas) era inferior a USD 15 (NUNES, DRÈZE,
2006). Ao fazer uma equivalência: 25mil milhas vezes 0,02 dólares totaliza USD 500; sendo
que uma passagem tem custo inferior a USD 15 para a companhia aérea. Dessa forma, ao
calcular o valor pago por uma passagem aérea, pode-se estimar o quão lucrativo é vender
milhas para as companhias aéreas.
Apesar do tamanho e da relevância do mercado de programas de fidelidade e milhas
aéreas, a literatura existente na área que examina as decisões de consumo dos turistas não é
muito extensa. Mesmo com um número significativo de pesquisas no campo da psicologia
cognitiva apoiando o desenvolvimento de conhecimento acerca da tomada de decisão em
geral, ainda existe pouca integração destes estudos com a pesquisa das decisões de turismo
(MCCABE et al., 2015). Há escassez de pesquisas na área de economia comportamental no
turismo, e a pesquisa sobre milhas aéreas no Brasil, abordando sua relação com o
comportamento do consumidor, é quase nula. Além disso, pesquisas sobre os programas de
milhagem apontam que estes diferem de outros programas de fidelidade por conta da
dificuldade que os consumidores encontram para converter as milhas aéreas em sua moeda
vigente. Embora a noção de que uma falta de transparência esteja presente no mercado de
milhas, não há evidências concretas de que os parceiros comerciais dos programas de
fidelidade estejam se aproveitando das dificuldades dos consumidores, nem quais são essas
dificuldades.

OBJETIVOS
Para Bazerman (2001), a pesquisa do consumidor deveria ser igualmente influente
para a melhoria das decisões dos consumidores. Contudo, segundo o autor, a maioria dos
pesquisadores negligenciou consumidores como público-alvo de suas pesquisas. A educação
do consumidor é limitada a conselhos sobre produtos específicos ou relatórios; há pouca
informação disponível para ajudar os consumidores a pensarem de forma clara e objetiva
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sobre as decisões de compras mais difíceis. Para o autor é necessário haver uma ligação mais
estreita entre teórico-pesquisadores e consumidores, a fim de orientar esses últimos acerca da
decisão de compra, o que é altamente relevante no milionário mercado de milhas aqui
apresentado. Esta perspectiva é central para o movimento atualmente conhecido como
Transformative Consumer Research (TCR), que se iniciou em 2005. Apoiado pela
Association for Consumer Research (ACR), este movimento busca encorajar e dar
visibilidade a pesquisas que beneficiem o bem-estar, a saúde, a prosperidade financeira e a
qualidade de vida. A TCR é uma linha de estudos de consumo que possui foco e compromisso
com a transformação positiva da vida do consumidor (ABREU, CASOTTI, 2018).
Bazerman (2001) afirma ainda que a literatura de tomada de decisão do consumidor
presta excessiva atenção ao processamento de informações e à tomada de decisão (ou escolha)
dos consumidores, privilegiando como variável dependente a decisão de comprar ou não
comprar, ao invés da “racionalidade” da decisão, quando a racionalidade é definida como
maximizar a utilidade esperada do consumidor. De fato, a decisão de compra do consumidor é
uma variável importante de estudo, porém, é menos interessante e útil para o consumidor em
cenários complexos. Para ajudar consumidores a tomarem decisões mais inteligentes, deve-se
começar com as áreas onde eles precisam de mais ajuda, como, por exemplo, o obscuro e
dinâmico mercado de milhas e pontos.
No Brasil ainda não existem estudos dedicados a observar e analisar a percepção do
indivíduo e os vieses a que estão submetidos quando fazem suas escolhas de resgate ou venda
de pontos e milhas. A pesquisa de consumo deve ajudar a sociedade, incentivando os cidadãos
a consumir produtos e serviços que melhorem seu próprio bem-estar. Do ponto de vista da
economia clássica as pessoas poderiam tomar decisões consistentes no resgate de seus pontos
e milhas, avaliando corretamente os valores de cada moeda. Porém, conforme apresentado,
devido à complexidade do mundo das milhas, as pessoas nem sempre tomam boas decisões ao
resgatar seus pontos e milhas.
Para Bruneau, Swaen e Zidda (2018), é ainda notável uma falta geral de compreensão
sobre o engajamento do consumidor com os programas de fidelidade. Os autores apontam que
acadêmicos e profissionais que trabalham com os programas reconhecem que engajar os
clientes nos relacionamentos é um objetivo central dos programas de fidelidade (BERRY,
2015; BRUNEAU, SWAEN, ZIDDA, 2018). Porém, não existem métricas bem
desenvolvidas nesse sentido. Quando se trata da eficácia do engajamento dos programas de
fidelidade, pesquisadores normalmente utilizam medidas comportamentais, como o uso do
cartão ou resgate de pontos, as quais estudos apontaram não ser suficiente para mensurar ou
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descrever o engajamento do consumidor (BERRY, 1995; HENDERSON, BECK,
PALMATIER, 2011; BRUNEAU, SWAEN, ZIDDA 2018). Portanto, fica evidente a
necessidade de compreender e mensurar as várias facetas de engajamento dos usuários de
programas de fidelidade (BRUNEAU, SWAEN, ZIDDA, 2018).
Considerando a relevância do contexto aqui apresentado e a escassez de pesquisas
dedicadas a esse setor, tanto na literatura interncional quanto na literatura nacional, este
trabalho tem como objetivo investigar o comportamento de consumidores brasileiros em
relação ao uso de milhas. A pergunta que guia este trabalho é: "Como o comportamento
relativo às milhas está associado às percepções sobre as milhas?"
Desta forma, o objetivo principal deste estudo é averiguar se o comportamento de uso
e acúmulo de milhas, de participantes de programas de fidelidade de companhias aéreas, pode
estar correlacionado com as seguintes variáveis: percepção do valor das milhas (se
benefício/prêmio ou um tipo de moeda); importância das milhas (percepção do consumidor
sobre o grau de importância das milhas em sua vida); engajamento do consumidor (nível de
engajamento expresso pelo esforço dispendido para administrar e usar as milhas); motivações
do consumidor relacionadas às milhas; sobrecarga cognitiva (nível de sensação de confusão
do consumidor no uso e gestão das milhas). Serão também levantadas informações gerais
sobre o perfil de participantes dos programas de fidelidade, seus hábitos e opiniões, as
práticas de negociações de milhas e as características desse mercado, e se os consumidores
levam em conta os custos de oportunidade das milhas, uma vez que pouco se conhece sobre
esse segmento de consumidores brasileiros.
ESTRUTURA DO TRABALHO
Esta dissertação é dividida em seis seções. A primeira seção é a presente introdução,
na qual são apresentadas as grandes áreas que fundamentam este trabalho e suas principais
conjunturas e conceitos, além do tema de pesquisa e o problema que esta pesquisa busca
responder. Também são descritos neste capítulo os objetivos, bem como as justificativas
práticas e teóricas para o problema proposto.
Os capítulo 1 apresenta a evolução do mercado, como, quando e por quais motivos
nasceu o mercado de milhas aéreas. Aponta os segmentos principais e marcos mais
importantes no desenvolvimento deste mercado, como por exemplo: a adoção gradativa por
todas as companhias aéreas; a expansão dos programas de milhas/pontos para outros setores
como redes de hotéis e redes de varejo; acumulo de pontos em cartões de crédito; surgimento
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de empresas dedicadas a gestão de pontos (como Smiles) e das bases de trocas de pontos por
outros produtos/serviços; aparecimento dos clubes de pontos com assinatura mensal e entrada
dos mileage brokers. O capítulo 2 traz um panorama geral dos programas de fidelidade, como
as suas camadas, players, funcionamento e valores envolvidos neste mercado.
O capítulo 3 introduz os estudos sobre o comportamento do consumidor dedicados a
este mercado. Pesquisas anteriores sobre a percepção do valor de milhas e pontos serão
analisadas, como a de Liston-Heyes (2002), e a importância de pesquisas voltadas para o
consumidor; bem como a importância percebida das milhas, as motivações dos usuários e
percepções sobre o significado das milhas (benefício ou moeda), e o comportamento de uso
das milhas pelos consumidores.
O capítulo 4 trata de uma breve história da Economia Comportamental, e a
contribuição dessa corrente de estudos para pesquisas sobre comportamento. São apresentadas
algumas das principais teorias deste campo, como a Teoria dos Prospectos e a Teoria do
Sistema Dual. São apresentadas ainda as principais heurísticas e os vieses aos quais os
indivíduos estão sujeitos no processo de julgamento e tomada de decisão. São abordadas as
contribuições das pesquisas comportamentais e sua importância no processo de decisão do
turista. Esse capítulo também apresenta os principais conceitos e estudos referentes aos
fenômenos de sobrecarga de informações e custos de oportunidade, embasando as variáveis
abordadas neste estudo. Neste capítulo também são tratadas as propostas teóricas deste
trabalho.
O capítulo 5 apresenta a metodologia da pesquisa. Essa seção traz os motivos que
levaram à escolha da pesquisa survey, suas características, além de justificar a escolha da
amostra, como a pesquisa foi feita, e o instrumento de coleta de dados utilizado.
O capítulo 6 apresenta os resultados obtidos na pesquisa realizada e a discussão desses
resultados. Por fim, na última seção são apresentadas as conclusões do trabalho, as
contribuições no âmbito acadêmico e para os consumidores, bem como as limitações
encontradas e sugestões para futuras pesquisas.
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1. MILHAS AÉREAS: DOS PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO AO COMPLEXO E
MILIONÁRIO MERCADO DE PONTOS

1.1 O MERCADO DE MILHAS AÉREAS E SUA EVOLUÇÃO
“Travelers are sitting on hidden treasure. You need to treat your miles like money”2
Brian Kelly – www.thepointsguy.com para ABC News

A primeira companhia aérea a ter um programa de fidelidade foi a Texas International,
em 1979, ao premiar seus passageiros com milhas baseadas em distâncias voadas. Em
seguida, em 1980, a Western Airlines criou seu Travel Bank, que mais tarde faria parte da
Delta, em 1987. A American Airlines, que muitos acreditam ser a pioneira no setor entrou no
mercado em maio de 1981 ao introduzir o Aadvantage. Nesse período, a American já era uma
referência devido à informatização e tecnologias empregadas em suas operações, nas
eficientes campanhas de marketing e com reconhecimento dos consumidores. Para criar seu
programa de fidelidade, a empresa coletou os dados dos seus 150.000 melhores
consumidores, que se tornariam os primeiros membros do Aadvantage. O programa foi criado
com o propósito de fidelizar seus melhores consumidores por meio de descontos na compra
de passagens, de upgrades e passagens prêmio para voar na primeira classe. No Brasil, a
pioneira foi a TAM, que criou o programa Fidelidade TAM, em 1993, voltado principalmente
ao turismo de negócios, foco principal da empresa por diversos anos. Com a possibilidade de
emitir um trecho após ter voado dez trechos, muitos passageiros foram motivados a se
associarem.
Com o tempo, os programas de fidelidade passaram por grandes mudanças e
desenvolvimento, como o uso de cartões de crédito para acumular milhas, alianças entre
companhias aéreas e outras indústrias e, finalmente, as ofertas públicas iniciais de ações (na
sigla em inglês, IPO) dos programas de fidelidade. Houve também períodos de incerteza
envolvendo questões éticas, responsabilidade e tributação de benefícios, para citar alguns. Os
programas de fidelidade continuam sendo importantes para as companhias aéreas hoje em dia,

2

Viajantes estão sentados em um tesouro escondido. Vocês precisam tratar suas milhas/pontos como dinheiro.
Tradução da autora. 10/04/2013.

26
mas têm pouca semelhança com o que eram há 40 anos. No quadro 1 pode-se acompanhar os
principais marcos desse mercado, em termos internacionais e no Brasil.

Quadro 1: Evolução dos mercados de milhas e principais marcos
Ano
1979
1980
1981

1982

1985

1987

1990
1991
1992
1993
1994

1997

3

Acontecimentos
Texas International lança o primeiro programa de fidelidade baseado em distâncias voadas
Western Airlines lança seu programa, que em 1986 se juntaria à Delta
American Airlines lança o Aadvantage, o programa de fidelidade mais antigo em operação
atualmente. Seis dias depois, a United lança o Mileage Plus, como resposta. A vantagem
deste programa era ganhar 5 mil milhas na adesão e que os pontos não expiravam nunca
American Airlines fez a primeira parceria para além das companhias aéreas, com a Hertz +
Hyatt e a United Airlines com a Avis, ambas locadoras de carros
Os programas de fidelidade normalmente concediam uma milha por milha voada como
bônus oferecidos aos passageiros e passageiros mais frequentes que viajam em cabines
premium (ou nas tarifas mais caras). Muitas companhias aéreas também garantiam que os
passageiros ganhassem no mínimo 500 milhas, independentemente da duração do voo. O
"bilhete-prêmio" (resgatado) de classe econômica padrão dentro dos EUA para a maioria
das companhias aéreas custavam 25.000 milhas de ida e volta, enquanto os prêmios de
primeira classe custavam 50.000 milhas; com possíveis restrições, como estadia no sábado
à noite são impostas.
Diners lança o primeiro cartão de crédito com pontos que poderiam ser trocados em alguns
parceiros, como companhias aéreas e hotéis. A American Express só criou seu programa
Membership Rewards em 1991.
Southwest Airlines lança o The Company Club, premiando com milhas baseadas em viagens
voadas, independente da distância. American Airlines lança "camadas" para segmentar as
categorias de elite (AAdvantage Gold). American lança os cartões de crédito de marca
conjunta (co-branded): o cartão Citibank AAdvantage, resultando em ser o
desenvolvimento
comercial
mais
importante
da
história
da
dos programas (BOER, GUDMUNDSSON, 2012). Sob o esquema de cartão de crédito de
marca conjunta, os membros passaram a acumular milhas por gastos elegíveis em um
cartão de crédito de marca compartilhada(cobranded3)
Air Canada é a primeira companhia aérea que começa a permitir a compra de milhas
diretamente
O programa de fidelidade pioneiro na Europa foi da KLM, o Flying Dutchman
AirFrance lança seu programa e, em seguida, Alitalia, Swiss e Austrian aderem à tendência.
Miles&More da Lufthansa espera ajustes na legislação alemã para criar seu programa.
TAM lança seu programa de fidelidade, o primeiro do setor aéreo do Brasil. A
possibilidade de emitir um trecho após ter voado 10 trechos, motivou vários passageiros a
se associarem.
Varig lança o programa Smiles.
A LAN Chile (Linha Aérea Nacional do Chile) começa a negociar suas ações na Bolsa de
Valores de Nova York (NYSE), passando a ser a primeira empresa aérea latino-americana a
negociar certificados de ações nessa bolsa; criação da primeira aliança global de
companhias aéreas, a Star Alliance, que começou com 5 membros e em 2019 atingiu a
marca de 27 companhias aéreas participantes.

Cobranding refere-se ao fato de que o cartão normalmente leva a marca da companhia aérea ou do programa de
fidelidade, além do cartão de crédito ou da marca do banco.
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Ano
1999
2000

2004

2005
2007
2008

2009

2011

2013

2014

2016

2017
2018

Acontecimentos
Aliança OneWorld é criada, composta por 13 companhias aéreas. Aliança entre Delta e
AirFrance cria a SkyTeam, hoje com 19 companhias aéreas parceiras.
Início dos mileage brokers nos EUA - bestmilesbrokers.com – que inauguram o mercado de
compra e venda de milhas aéreas de terceiros.
Latam junta-se à OneWorld
As companhias aéreas introduzem “sobretaxas de combustível” para conceder bilhetes,
geralmente adicionando centenas de dólares ao custo de voos “gratuitos”. A prática
continua em vigor em 2019 em muitas companhias incluindo a American e a Delta.
Abertura de capital da TAM SA na Bolsa de Valores de São Paulo.
Air New Zealand altera a forma de prêmios: em vez de distância voada ou viagens feitas,
agora é baseado no valor do bilhete pago
Abertura de capital da TAM S.A na Bolsa de Valores de NY
Com a venda da Varig, o programa Smiles passou a pertencer à GOL Linhas Aéreas
Inteligentes S.A. O Smiles se manteve e se tornou mais uma ferramenta eficiente de
fidelização de clientes da Gol.
Criação da companhia aérea brasileira Azul e seu programa de fidelidade Tudo Azul.
Multiplus é criada como uma unidade de negócios do Grupo TAM. No mesmo ano, passou
a ser constituída como empresa independente e, em fevereiro de 2010, passou à condição de
companhia de capital aberto, sendo a primeira empresa do segmento de fidelização a
integrar a BM&FBovespa (MPLU3). Até setembro 2019, a TAM permanece como
principal controladora da companhia com 72,85% de seu capital; criação do HotMilhas, site
de compra de milhas de viajantes, hoje com mais de 7 bilhões de milhas compradas no
Brasil.
Southwest Airlines converte para um sistema que premia viajantes pelo valor do bilhete ao
invés do número de viagens ou distância dos segmentos.
Em janeiro, a Gol se separa da Smiles, segregando uma empresa apenas para o negócio de
milhas. Em abril lança seu IPO na Bovespa; lançamento do Clube Smiles; fundação da
MaxMilhas por Max Oliveira, empresa que compra milhas de terceiros e vende passagens
aéreas mais baratas com as mesmas.
Outra maneira de as companhias aéreas reduzirem o passivo em seus balanços é
simplesmente aumentar o custo de resgate de uma passagem; a United aumentou o preço de
alguns bilhetes de milhas em até 87% para os parceiros da Star Alliance; Delta anunciou
que as milhas ganhas serão proporcionais à receita – agora, em vez de ganhar milhas com
base nas distâncias dos voos, os passageiros da maioria das grandes companhias aéreas
ganham entre 5 e 11 milhas por dólar, com base na passagem aérea comprada e em seu
nível de status no programa. No entanto, o ganho de milhas dos parceiros geralmente se
baseia na classe tarifária adquirida (econômica com desconto, classe executiva, etc.) e na
distância percorrida. Isso que gera muita confusão sobre quanto custaria resgatar uma
passagem.
American, Delta e United anunciam que concederão apenas 25% das milhas voadas
(anteriormente 100%) quando os membros comprarem tarifas com desconto em seus
parceiros OneWorld, SkyTeam e Star Alliance. Upgrades que antes eram concedidos como
benefícios e sem custo para clientes elite passam a ser oferecidos no check in on-line e no
aeroporto, com custo.
Aumento do número de milhas para resgate de bilhetes. Por exemplo, antes o trecho aéreo
de Los Angeles para Nova York na primeira classe tinha um custo de 32,500 milhas. Em
2016, o custo era de 80 mil milhas por trecho.
Criação do Clube Multiplus.
MaxMilhas atinge o patamar de mais de 5 bilhões de milhas negociadas e mais de 500 mil
passagens emitidas.
Latam limita número de CPFs para resgate de passagens através da Multiplus: limite de 25
CPFs diferentes em 12 meses. Victoria da TAP passa a se chamar Miles&Go. TAP anuncia
aumento das milhas para resgate e inclui taxa de combustível para passagens de milhas
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Acontecimentos
MaxMilhas intermediou mais de 4 milhões de passagens e negociou mais de 40 bilhões de
milhas aéreas. Dilema sobre a legalidade de vendas de milhas. Falência da Avianca Brasil.
Aumento do número de milhas para resgates no Brasil.
Fim da Multiplus em 30 de setembro de 2019. A Latam reintegra o programa à operação da
companhia. Multiplus e Latam Fidelidade se tornam Latam Pass, o programa oficial da
Latam Airlines. Dessa forma, se torna o quarto maior programa de fidelidade do mundo
com 23 mi de participantes.

Fonte: Elaboração própria.

Boer e Gudmundsson (2012) dividem o histórico dos programas de fidelidade das
companhias aéreas, os frequent flyer programs, em três fases. A primeira delas são os
primeiros anos, a partir de 1977, com a desregulamentação da indústria de frete aéreo dos
EUA, seguida pela desregulamentação do transporte de passageiros em 1978 e permitindo a
comercialização de reservas de voos através de sistemas. Essas desregulamentações
removeram as restrições técnicas e legais e permitiram que a American Airlines (AA) lançasse
seu programa de fidelidade, considerado o pioneiro justamente pelos avanços tecnológicos
implantados pela empresa na época. O conceito do programa era simples: recompensar
clientes de alta frequência, oferecendo-lhes um bilhete aéreo gratuito após atingir um certo
número de viagens. Os primeiros programas compartilhavam várias características, entre elas,
ofereciam incentivos com base em milhas voadas.
Os esforços das companhias aéreas para identificar e rastrear os melhores clientes não
eram novos. Muitas companhias aéreas já administravam diferentes formas de clubes para
reconhecer e recompensar seus melhores clientes. Um dos maiores desafios era decidir quais
assentos estariam disponíveis para resgate de passagens, que eram escolhidos pelo
departamento de gestão de receitas, normalmente com uma alocação fixa de assentos, baseado
no tipo de aeronave em combinação com períodos de black-out (períodos em que não há
assentos disponíveis, normalmente por terem uma venda significativa, como por exemplo
férias escolares e festas de fim de ano).
Um marco nessa primeira fase definido por Boer e Gudmunsson (2012) foi a criação
de camadas nos programas de fidelidade. A American criou o Aadvantage Gold, em 1982.
Desde então, as demais companhias aéreas seguiram esse modelo de classificação de
membros dos seus programas de fidelidade. O objetivo dessa segmentação era a criação de
valor pelo reconhecimento de clientes de alta frequência, referentes aos programas de elite.
Quando o membro reconhece os benefícios, fica muito mais difícil para mudar para uma
companhia aérea concorrente, a não ser que seja classificado na mesma categoria de elite. Isso
tornou-se uma estratégia de barreira para manter os clientes elite ativos nos respectivos
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programas de fidelidade. As companhias aéreas usavam como critério para inclusão nos níveis
mais altos dos programas a frequência e/ou distância percorrida, geralmente ajustando para
cabine voada (econômica x business, por exemplo) ou para a classe tarifária.
No mesmo ano, a American Airlines fez a primeira parceria com empresas diferentes
do setor da aviação, sendo uma de aluguel de carros e a outra de cruzeiros (Hertz e Holland
America Cruises, respectivamente), ao oferecer programas de marketing conjuntos. Com a
crescente proliferação de programas de fidelidade, as companhias aéreas perceberam que, de
fato, as milhas poderiam ser comercializadas para parceiros a fim de gerar receitas externas.
Os programas inicialmente escolhidos foram os parceiros focados em viagens, como hotéis,
cruzeiros e empresas de aluguel de carros. Ao determinar por quanto vender uma milha, as
companhias aéreas usavam o valor comercial equivalente de uma passagem prêmio como
base, em vez do custo incorrido interno, o que tornou a venda de milhas para os parceiros um
negócio muito lucrativo. Em 1987, foi criado o cartão de crédito da American Airlines em
parceria com o Citibank Aadvantage. As companhias aéreas perceberam que os cartão de
crédito em parceria com os programas de fidelidade (cobranded) poderiam gerar fluxos de
receita extras, aumentar a lealdade do consumidor e a sua satisfação.
Para Boer e Gudmundsson (2012), a segunda fase é caracterizada por programas de
fidelidade mais elaborados e avançados. A velocidade que as companhias aéreas de todo o
mundo seguiram com a criação de seus próprios programas é um indicador claro do impacto
dos programas de fidelidade das companhias aéreas. Talvez tenha sido uma reação mais
competitiva do que estratégica para algumas companhias aéreas. No início dos anos 90, a
maioria das companhias aéreas da América do Norte e Europa lançaram programas de estilos
semelhantes, buscando aumentar suas receitas. Com a maturidade desses programas, surgiram
também limitações, como por exemplo, poucos assentos disponíveis para resgate, resgate em
apenas rotas pouco procuradas e, para aumentar a insatisfação dos membros, foi inserida data
de expiração das milhas. Uma nova maneira de recompensas foi introduzida quando o preço
de um bilhete-prêmio não era mais determinado por uma grade fixa de recompensa,
substituindo pelo preço do voo desejado. Existem abordagens diferentes para definir o nível
de milhas necessário para resgate, alguns programas usam uma conversão direta do valor em
dólar (por exemplo, o preço de oferta para o voo) para milhas, enquanto outros possuem
algoritmos de otimização.
Outra diferença dessa fase é como as recompensas foram estruturadas. Enquanto na
primeira fase havia um número fixo de assentos para resgate por voo (por exemplo, dois
assentos em econômica por voo), e os que não fossem vendidos seriam disponibilizados mais
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próximo das datas de partidas de acordo com a capacidade; na segunda fase, a precificação e
disponibilidade mudaram. Com receitas oriundas de parceiros comerciais, os programas
liberam mais assentos para compra através de milhas e tem tarifas dinâmicas. Outros
exemplos de estratégias usadas para o aumento do acesso aos assentos-prêmio incluem o fim
de restrições em torno de estadias mínimas em passagens resgatadas por milhas, introdução de
passagens one way (apenas ida) pelo valor de 50% das milhas de ida e volta, novos
calendários on-line que facilitariam a busca de voos disponíveis e o preço do resgate com base
na origem e destino. A maioria das companhias aéreas também suspendeu os períodos de
black-out. Por fim, talvez com a percepção de que o estoque de assentos seja finito, um
número crescente de programas de fidelidade esteja oferecendo outras recompensas além de
viagens, geralmente chamadas de recompensas não aéreas.
A terceira fase, segundo Boer e Gudmundsson (2012), corresponde aos programas
autônomos da próxima geração. Durante os anos 2000, analistas e investidores começaram a
prestar mais atenção nos programas das companhias aéreas. Os autores declaram que, dado o
valor dos programas, deveriam ser tratados como unidades de negócios separadas e serem
preparados para cisões parciais (spin-offs). Vários programas se separaram completamente de
suas principais companhias aéreas, incluindo Aeroplan (Air Canada), Multiplus
(TAM/LATAM), Club Premier (Aeromexico), o Frequent Flyer da Qantas (Qantas) e Smiles
(Gol). Esses programas autônomos da próxima geração são definidos como empresas
comerciais que operam como um braço da companhia aérea, com o objetivo de gerar mais
lucros. Essa última fase difere dos demais estágios em três áreas principais: o modelo de
negócios, a estrutura da empresa e o público-alvo.
O modelo de negócios dos programas autônomos, como na maioria dos demais,
baseia-se em uma combinação de maximização de receitas e minimização dos custos. As
receitas são geradas pela venda de milhas para parceiros, também incluindo venda de milhas
para o núcleo da companhia aérea principal, reativação de milhas expiradas através de taxas e
e algumas empresas ainda possuem clubes de assinaturas mensais. Entretanto, quando um
membro do programa viaja em uma companhia aérea parceira, esta última compra as milhas
do programa autônomo. Assim, incorrem custos quando essas milhas são resgatadas e
bilhetes-prêmio são comprados da companhia aérea parceira ou quando o prêmio é resgatado
em bens ou serviços de empresas parceiras não participantes da companhia aérea principal.
Nesse estágio atual, existem três fontes de receita principais: o spread, o que os
programas autônomos ganham com a diferença entre o que recebem dos parceiros pelas
milhas administradas menos o que pagam para eles quando o cliente resgata o benefício; o
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float, que as administradoras ganham deixando o dinheiro recebido pela compra das milhas
aplicado antes do resgate; e a taxa de breakage, lucro obtido quando o cliente não resgata as
suas milhas, fazendo com que o programa tenha receita sem despesa com esse membro em
especial. Na figura 1 pode-se observar um esquema das receitas dos programas de fidelidade:

Figura 1: Fontes de receita dos programas de fidelidade

Fonte: Relatório anual Multiplus (2019)

Uma característica comum entre as três fases principais é a constatação que os
bilhetes-prêmios para passageiros frequentes é finito, bem como o número de pessoas
interessadas em resgatar passagens aéreas. Uma vez atingido um certo limite de saturação, o
crescimento só pode ser alcançado acessando outros segmentos de clientes e indústrias. Dessa
forma, os programas autônomos se redesenharam para atrair uma base maior de clientes. No
programa da Multiplus (Latam Pass a partir de 30 de setembro de 2019), por exemplo, os
membros podem ganhar milhas abastecendo o carro, em supermercados e no cinema. A
expansão do alcance de clientes potenciais também foi alcançada pela crescente capacidade
de captar novos parceiros de conversão, ou seja, membros de outros ramos de programas de
fidelidade podem ser convertidos para a moeda dos programas de fidelidade autônomos das
próximas gerações, criando um fluxo de receitas em ascenção (BOER, GUDMUNDSSON,
2012). No quadro 2 a seguir pode-se verificar as três fases descritas pelos autores.

Quadro 2: As três fases dos programas de fidelidade das companhias aéreas
2ª Fase - Programas de Fidelidade 32
As fases dos Programas de Fidelidade 1ª Fase - Missão dos Programas de
3ª Fase- Programas de Fidelidade
Nível Avançado com "centros de
das companhias Aéreas
Fidelidade "centros de custo"
Autônomos "cash-cow"(vaca leiteira)
lucro"
Viajantes frequentes, consumidores do
Viajantes frequentes e com alto valor
Foco estratégico
Viajantes frequentes
dia a dia, incluindo viajantes não
em compras no cartão de crédito
frequentes
Estrutura

Departamento de Programas de Fidelidade,
divisão do Marketing

Strategic Business Unit - Unidade
estratégica de negócio

Empresa separada

Adequado para investimento de
terceiras partes

Não

Não

Sim

Relatórios

Em nível agregado (parte da companhia
aérea geral) e às vezes incluído em outras
receitas

Pode relatar receitas separadamente
(apenas se o programa de fidelidade
for considerado um
segmento)

Receita e balanço

Acúmulo de parceiros não aéreos
como porcentagem de milhas em
geral

Pequeno (< 20%)

Médio (> 20%)

Grande (>50%) - mais das metades das
milhas são ganhas através de parceiros
não aéreos

Alcance dos parceiros

Relacionados a viagens (aluguel de carros,
cruzeiros, hotéis)

Relacionados a viagens e serviços
financeiros (cartões de créditos)

Viagens/ financeiros/ gastos do dia a
dia (supermercados, combustível,
telecomunicações)

Recompensas

Bilhetes-prêmio e upgrades para viagens
aéreas

Viagens aéreas e algumas mercadorias

Recompensas aéreas, de mercadorias e
experimentais

Perfil dos funcionários

Funcionários em geral das companhias
aéreas

Funcionários em geral das companhias
aéreas e área de marketing

Outras origens (companhia aérea,
varejo, finanças, marketing e CRM)

Política de alocação das recompensas

Fixo e suprido por um inventário em
dificuldade

Combinação entre fixo e dinâmico

Combinação entre fixo e dinâmico qualquer assento está disponível para
resgate a um preço na maioria das cias

Fonte: adaptado de Boer e Gudmundsson (2012).
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Entretanto, talvez no Brasil esteja ocorrendo o movimento de uma quarta fase dos
programas de fidelidade. Após a separação das empresas detentoras, estas estão reintegrando
seus programas, conforme a reintegração da Multiplus pela Latam, que teve início em abril de
2019 e se concretizou em 30 de setembro do mesmo ano (CASSOL, 2019), e a Azul desistiu
de separar o seu programa de fidelidade Tudo Azul da companhia aérea (tinha planos de abrir
capital na Bolsa).
Nem sempre o passageiro consegue juntar a pontuação necessária, especialmente em
voos para o exterior. Com o objetivo de atingir este público, as empresas criaram os clubes de
milhagem, onde o cliente paga uma assinatura mensal e, em troca, ganha uma quantidade de
milhas. Quanto mais alto for o valor da assinatura, mais milhas o cliente ganha. O assinante
também tem direito a alguns outros benefícios, como pontuação extra em voos ou ao fazer
transferências de cartões de crédito ou programas parceiros, validade maior das milhas e
promoções exclusivas. Há três clubes principais no Brasil: TudoAzul, Club Smiles, Club
Latam Pass (ex Multiplus). Entretanto, há dúvidas sobre as vantagens em participar dos
clubes e se de fato é mais vantajoso para o resgate.
Outro mercado que influencia diretamente nos programas autônomos é o composto
pelos mileage brokers (PEREIRA et al., 2018). Com diversos canais de vendas no mundo, os
mileage brokers têm como objetivo negociar a compra e venda de milhas. Alguns apenas
compram milhas para revender a terceiros, outras empresas vendem passagens mais baratas
emitidas através de milhas. É pertinente citar que essas operações envolvem riscos, como
cancelamento do programa de fidelidade da companhia aérea do vendedor ou cancelamento
do bilhete, para citar alguns. Esse segmento será analisado mais adiante.

1.2 NÚMEROS DO MERCADO DE MILHAS AÉREAS

O número de membros de cada programa de fidelidade das companhias aéreas é difícil
de se obter; no entanto, várias companhias aéreas internacionais compartilham a contagem de
membros, que está aproximadamente correlacionada com a receita da empresa. Estima-se que
a maior companhia aérea com membros participantes de programas de fidelidade seja a
American Airlines, com mais de 100 milhões de membros e mais de mil parceiros, entre
companhias aéreas, hotéis, mercado financeiro, etc. (LEFF, 2014). No quadro 3 pode-se ter
uma dimensão melhor dos números disponibilizados em 2017:
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Quadro 3: Membros e receitas dos principais programas de fidelidade
Empresa
Membros (em milhões) Receita em 2017
Emirates
20
$25,139 mi
Air China
51
$19,044 mi
Qantas Airways
12
$12,632 mi
LATAM
21,6
$9,614 mi
SAS
5
$5,118 mi
Avianca
8
$4,442 mi
Virgin Australia
9
$4,155 mi
El Al
2
$2,097 mi
Fonte: Llaguno, 2019

A China tem sido o segundo maior mercado de aviação do mundo em termos de
volume de passageiros e carga aérea, movimentado seu mercado interno desde 2007. Em
2014, a indústria chinesa registrou 392 milhões de passageiros e 5,9 milhões de toneladas de
carga aérea, aumento de 10,7% e 5,9% em relação ao ano anterior, respectivamente (JIANG,
ZHANG, 2016). O mercado aéreo da China é um mercado crescente sustentado por uma
população enorme e com rápido crescimento econômico. A Associação Internacional de
Transportes Aéreos (IATA) prevê que a China ultrapassará os EUA como o maior mercado de
passageiros aéreos por volta de 2030, em termos de tráfego de/para e interno do país (IATA,
2014).
É difícil quantificar o impacto direto dos passageiros que voam com milhas nas
empresas americanas, visto que os programas de fidelidade de algumas companhias aéreas
ainda estão integrados com os dados da própria empresa e não são discriminados (GENTER,
2019). Por exemplo, a United discrimina em seu relatório anual as receitas operacionais
oriundas de três fontes: passageiros, transporte de carga e outras. Já a American Airlines
discrimina a sua receita referente ao Aadvantage, seu programa de fidelidade. Entretanto,
devido a uma alteração de reconhecimento de receita a partir de 1º de janeiro de 2018 imposta
pelo governo americano, as companhias aéreas agora realmente desejam que usem suas
milhas. Isso ocorre porque as companhias aéreas precisam adiar a receita quando as milhas
são acumuladas, seja por meio de voo ou por cartão de crédito. Essa receita não pode ser
reconhecida pela empresa até que os créditos de milhagem sejam resgatados e o transporte
seja fornecido. Portanto, recentemente, as companhias aéreas americanas estão trabalhando
para preencher seus assentos com passageiros e, se não puderem preenchê-los com
passageiros pagantes, o fazem através milhas resgatadas. Dessa forma, as companhias aéreas
americanas adotaram algumas iniciativas para incrementar o número de passageiros nos seus
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voos domésticos, sendo algumas delas: resgates em 39 rotas por 5 mil pontos e promoções
flash sales (GENTER, 2019).
Em seu relatório financeiro de 20194, a American Airlines reconheceu USD 54.802
milhões em receita de passageiros de milhas nos primeiros quatro meses de 2019, entre voos
de sua linha principal e regionais, com 66.674 milhões de assentos disponíveis para resgate
com milhas nos primeiro quarto do ano. É um recorde desde que a companhia aérea começou
a usar esse novo procedimento de reconhecimento de receita, 3,5% a mais que nos primeiros
quatro meses de 2018. Mas não é apenas o número da receita que está aumentando: a
porcentagem da receita total de passageiros proveniente de resgates/viagens-prêmio tem
aumentado constantemente. Em 2017, as viagens-prêmio representaram 7,6% da receita total
de passageiros, já em 2018, esse número era de 7,9% (GENTER, 2019). Sobre o lucro, a
figura 2 apresenta, em bilhões de dólares, a lucratividade das maiores companhias aéreas do
mundo.

Figura 2: Companhias aéreas mais lucrativas do mundo

Fonte: Statista (2019)

No entanto, talvez o ponto mais importante, seja que os programas de fidelidade
geram uma quantidade expressiva de valor para as companhias aéreas. Para muitas delas, a
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Disponível em: <http://news.aa.com/news/news-details/2019/American-Airlines-Group-Reports-First-Quarter2019-Profit/default.aspx>. Acesso em 05 set. 2019.
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receita de venda acumulada das milhas pode ser considerável, superior a vários bilhões de
dólares. Além disso, é gerada uma receita significativa com a venda de passagens aéreas para
os membros - para a Air China, quase metade de sua receita é proveniente de membros do seu
programa de fidelidade, com um total de 43,7% (LLAGUNO, 2019).

1.3 COMPLEXIDADE DOS PROGRAMAS E SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR

Apesar do grande valor movimentado por este mercado, segundo um estudo de
satisfação dos programas de fidelidade das companhias aéreas, promovido pela consultoria J.
D. Power em 20185, cerca de metade dos membros dos programa de fidelidade de companhias
aéreas não entende como ganhar ou resgatar seus pontos/milhas. E apesar dessa alta
incidência de confusão, entender como resgatar e ganhar recompensas está entre os
impulsionadores mais poderosos ao mensurar a satisfação do cliente com programas de
fidelidade de companhias aéreas. Para citar alguns dos pontos chave: detalhes confusos dos
programas afetam negativamente a satisfação, que sobe 123 pontos (em uma escala de 1.000
pontos) quando os membros entendem como resgatar pontos e 131 pontos quando entendem
como ganhar pontos. No entanto, metade dos membros dos programa de fidelidade, em geral,
dizem que não entendem completamente como o programa funciona e, entre os membros do
programa, 30% dizem que não entendem completamente o programa. Outro fato é que quase
três quartos (74%) dos membros dos programas de fidelidade das companhias aéreas preferem
economizar seus pontos para resgatar recompensas maiores, enquanto 13% preferem resgatar
seus pontos com descontos ou prêmios instantaneos (EFFLER, 2018).
Programas de fidelidade são ferramentas essenciais de relacionamento com o
consumidor, mas a complexidade dos mesmos gera muitas dúvidas, já que nem todos os
consumidores conhecem profundamente os mecanismos de resgate e, muitas vezes, podem
não fazer escolhas sábias. Para Simonson (1993, p. 69), “as preferências dos consumidores
geralmente são confusas e imprecisas e, consequentemente, as escolhas que fazem são
suscetíveis a variedade de influências aparentemente irrelevantes”. O senso comum é que as
empresas encontrem o que seus clientes desejam e usem essas informações como guia para
oferecer o melhor serviço/produto (SIMONSON, 1993). Especialistas enfatizaram a
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Disponível em: <https://www.jdpower.com/business/press-releases/2018-airline-loyalty-program-satisfactionstudy>. Acesso em 05 set. 2019.
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importância estratégica de oferecer exatamente aos clientes o que eles pedem. Apesar disso,
no mercado de milhas aéreas, há dúvidas se as empresas se esforçam para deixar as regras do
jogo claras. Uma vez que milhas não resgatadas se tornam receitas sem despesa para as
empresas, é de interesse das companhias aéreas que os consumidores realmente utilizem suas
milhas? É possível que os consumidores estejam fazendos escolhas ruins devido à falta de
transparência das empresas detentoras dos programas de fidelidade de companhias aéreas.
Há um grande desafio nesse mercado. As pessoas querem viajar e usar suas milhas,
mas muitas vezes não sabem como. Entender o valor das milhas aéreas, analisar as vantagens
de acumulação e calcular o valor monetário das milhas são processos complexos para o
consumidor. Ademais, trata-se de um mercado dinâmico que vem trazendo mudanças
constantes. Evidências dessa realidade são o fim do programa Multiplus em 30 de setembro
de 2019 e o aumento frequente do número de pontos para resgate de passagens, como por
exemplo, anúncio da TAP em agosto de 2018, referente ao resgate de passagens Brasil x
Portugal para 77 mil pontos o trecho em classe econômica (CASSOL, 2018). Outra mudança
no mercado foi o fim da validade das milhas na United. Outras companhias americanas já
adotam essa prática, como a Delta e a JetBlue (ARAKAKI, 2019). Contudo, mesmo com essa
medida, há consumidores que reclamam não haver disponibilidade para voos em companhias
parceiras para resgate por muitos meses decorrentes (EFFLER, 2018).
Com tantos detalhes, particularidades e mudanças, entender o valor das milhas é
indispensável para fazer boas escolhas de resgate. Estabelecer o valor de uma milha é um
processo desafiador e subjetivo. Todos têm oportunidades diferentes de ganhar milhas e
diferentes

preferências

de

resgate,

o

que

influenciará

as

avaliações

pessoais

(ZYLBERSTAJN, 2018). Essas avaliações também podem variar ao longo do tempo, à
medida que os padrões de ganho e resgate são alterados. Além disso, a avaliação também
pode mudar à medida em que o saldo de milhas aumenta cada vez mais (ZYLBERSTAJN,
2018). Embora seja difícil chegar a um número absoluto, estabelecer limites nas extremidades
superior e inferior do seu intervalo de avaliações, ou seja, o valor máximo que estaria disposto
a pagar e o mínimo de custo, é uma forma de ajudar na decisão de quando e como adquirir
milhas e quando os resgates constituem vantagens para cada indivíduo. É oportuno lembrar
que as milhas são uma forma de moeda, e não devem ser pensadas como gratuitas.
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2. ANATOMIA DO MERCADO BRASILEIRO DE MILHAS

Neste capítulo serão apresentados os principais participantes do mercado de programas
de fidelidade de companhias aéreas; a Multiplus/Latam Fidelidade, Smiles e Tudo Azul.
Também serão explorados o funcionamento desse mercado e suas principais caracterísiticas, a
importância das milhas aéreas e a sua valoração.

2.1 PRINCIPAIS PLAYERS DO MERCADO

O mercado brasileiro aéreo é composto por três companhias aéreas principais: Latam,
Gol e Azul. Inspirado no Aeroplan (Air Canada), a Multiplus foi o primeiro programa
brasileiro ligado a uma empresa aérea (Latam) a se transformar numa empresa independente e
a ter ações negociadas na Bovespa e na Bolsa de Valores Nova York. Criado em junho de
2009, passou a ter um valor de mercado que superou o da própria Latam. Em 2013, seguindo
a tendência de mercado internacional, a Smiles se separou da Gol e iniciou sua trajetória na
Bolsa de Valores de São Paulo. Mesmo sendo um excelente negócio para os seus
controladores, há controvérsias quanto ao possível conflito de interesses depois que esses
programas se tornam independentes.
O objetivo de fidelizar o cliente, com oferta de vantagens e benefícios exclusivos,
associados ou não à companhia aérea de origem, entra em conflito com a necessidade de
lucrar, ao comercializar milhas e serviços, reduzindo benefícios e/ou aumentando o custo de
resgate de prêmios (CASSOL, 2015). As experiências anteriores da Multiplus e da Smiles
indicam que esse movimento beneficia muito mais a companhia aérea e seus controladores do
que os consumidores. Os programas de fidelidade acabam sendo usados para antecipar caixa
para as empresas aéreas e distribuir dividendos aos acionistas e investidores, agregando valor
à sua cotação de mercado. Os custos de resgate aumentam em maior velocidade do que as
chances de acúmulo e ampliação das parcerias. A seguir serão apresentadas as principais
empresas e posteriormente será feita uma comparação dos dados.

2.1.1 Latam e Multiplus/Latam Pass

A LATAM Airlines Group SA é uma empresa de capital aberto registrada na
Comissão de Mercado Financeiro (CMF) do Chile, com ações negociadas na Bolsa de
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Comércio de Santiago e na Bolsa de Valores Eletrônica do Chile, e também negocia suas
ações na Bolsa de Valores de Nova York. O capital social da Latam em 31 de dezembro de
2018 era de US$ 3.14bi dividida em 606.407.693 ações. Não há séries especiais de ações nem
privilégios. O Grupo Cueto é sócio controlador da LATAM e é formado por Juan José Cueto
Plaza (um dos conselheiros), Ignacio Cueto Plaza (presidente do Conselho de Administração),
Enrique Cueto Plaza (CEO da LATAM) e alguns outros membros da família. Em 31 de
dezembro de 2018, o Grupo Cueto detinha 27,91% das ações. O valor de mercado da Latam
Airlines Group SA em 13/09/2019 é de USD 9.47 bi. 6A figura 3 mostra a composição
acionária do grupo.

Figura 3: Composição Acionária Grupo Latam em 2018

Fonte: Relatório Integrado Latam 2018 (2019)

A seguir, na figura 4,está exposta parte da estrutura do Grupo Latam.
Figura 4: Esquema do Grupo Latam em 2019

6

Cotação do dia 13/09/2019. Disponível em: <https://www.bloomberg.com/quote/LTM:US>. Acesso em: 13 set.
2019.
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Latam Airlines Equador, Latam Airlines
Peru, Latam Airlines Argentina, Latam
Airlines Colômbia, Latam Airlines Chile e
Latam Airlines Brasil

Principal Grupo de companhias aéreas
da América Latina: fusão LAN + TAM em
2012

GRUPO
Serviços aéreos para 143 destinos em 26
países, 41 mil funcionários, 1300 voos
diários, 69 milhões de passageiros ao
ano

Lucro líquido: USD
181,9 milhões - alta
de 17%

Latam Brasil
corresponde a
27,9% da receita,
USD 2,87 mil ou R$
10,92 bi

Ações negociadas na Bolsa de NY e
Santiago, ação por USD 8,77, em
06/09/19)
Membro da Aliança OneWorld

Receitas: USD 10,3
bi – alta de 2%

Latam Brasil: 43
destinos
domésticos, 81,2%
de MKT Share,
maior mercado do
Grupo

Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponíveis em relatórios para investidores (2019).

Em setembro de 2018, o Grupo Latam anunciou a intenção de fazer uma oferta pública
de aquisição das ações da Multiplus. Em abril de 2019 a Latam Airlines Brasil adquiriu
23,5% das ações ordinárias da Multiplus, atingindo 96,3% de seu capital social e, como
resultado, a Multiplus saiu da Bolsa em setembro de 2019 (MULTIPLUS, 2019). As ações
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foram adquiridas pelo preço unitário de R$ 26,84, totalizando o valor de aproximadamente R$
1.02 bi. Segundo Cadier (2019), presidente da Latam Brasil, o movimento de recompra está
alinhado ao mercado, visto que não há muitas companhias aéreas com programas de
fidelidade separados, e a IPO e divisão da Multiplus foi feita quando a empresa precisava de
caixa (SALOMÃO, 2019).
No Brasil, a Latam tem os segmentos de agência de viagens, a Latam Travel, a Latam
Cargo e a Latam Corporate, voltada para pequenas e médias empresas atuando como uma
agência de viagens corporativa. Neste último segmento vale destacar que foi recentemente
criado um programa de fidelidade, no qual a empresa tem alguns benefícios, como relatórios,
centros de custo, entre outros, e os colaboradores das empresas podem pontuar através da
Multiplus/Latam Pass com as passagens da Latam. O Latam Fidelidade era, até setembro de
2019, um parceiro da Multiplus: todos os pontos acumulados nesse programa eram
automaticamente creditados na Multiplus, podendo ser trocados por diversos prêmios e entre
eles, passagens aéreas. Quem era participante da Multiplus também estava participando do
Latam Fidelidade. Até setembro de 2019, o programa fidelidade do Grupo Latam era
composto pela Latam Pass (programa de fidelidade de língua espanhola), Latam Fidelidade
(Brasil) e Multiplus. A figura 5 apresenta um esquema com as principais características da
Multiplus, administradora do programa.

Figura 5: Esquema Multiplus I
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Latam Fidelidade faz
parte da Multiplus previsão de 30
milhões de membros
em 2019

Possuia contrato de
exclusividade com a
Latam até 2025.
Latam possuia 73%
da empresa até 2019

Maior programa de
coalizão do BR, mais de
295 parceiros, 13 mil
estabelecimentos
comerciais e mais de
550 mil opções de
resgate

Em abril de 2019:
Latam Airlines Brasil
adquiriu 23,5% das
ações ordinárias da
Multiplus, atingindo
96,3% de seu
capital social e,
como resultado, a
Multiplus sai da
Bolsa

Fonte: Elaboração própria.

Em relação à pontuação ganha nos voos Latam, a conta é feita baseada no valor pago
da tarifa multiplicado pelo índice referente à categoria do participante, sendo a mais simples a
categoria Latam, que multiplica por 2,5, seguida das classes: Gold (x4), Platinum (x6), Black
(x7) e Black Signature (x8) em voos nacionais, por exemplo. Um voo que custou R$ 300 para
um cliente Gold rende 1.200 pontos Multiplus. Já em voos internacionais, a conta é feita em
dólares americanos e o índice multiplicador é diferente: clientes Latam (x5), Gold (x8),
Platinum (x10), Black (x11) e Black Signature (x12). Os pontos Elite são os usados para
qualificação do cliente em uma dessas categorias do programa de fidelidade. São pontos
diferentes dos pontos Multiplus/Latam Pass, sendo os pontos Elite usados apenas para
upgrades de categoria e quando o passageiro voa com a Latam.
Além de acumular pontos voando, é possível acumular através de emissões nos cartões
de créditos, através dos parceiros como Ipiranga, Centauro, lojas de aluguel de carro, entre
outras. É possível transferir pontos entre participantes mediante taxa, comprar pontos para
completar o saldo necessário para resgate e também reativando pontos expirados em até 180
dias mediante taxa. Outra forma de acumular pontos é por meio da assinatura do Clube
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Multiplus/Latam Pass7. O Clube 1.000 é assinatura mais econômica, onde o assinante ganha
1.000 pontos mensais, os pontos são válidos por 36 meses e têm 10% extra no acúmulo de
pontos, por R$42,90 ao mês. A segunda opção é o Clube 5.000, onde o assinante ganha 5.000
pontos mensais, 15% de pontos extras nos acúmulos, os pontos não expiram (a validade de
pontos padrão são 24 meses) e podem usufruir os benefícios da categoria Gold por R$ 179,90
mensais. Já o Clube 10.000, por R$ 369,90 ao mês, garante ao assinante 10.000 pontos
mensais, sem expiração, 30% extras nos acúlumos, benefícios da categoria Gold e acesso a
cinco salas Vip Latam. Por fim, ainda é possível acumular mais pontos através das parcerias
com bancos e cartões de crédito cobranded, como é o caso do cartão Multiplus/Latam Pass e
Itau. Os benefícios vão desde mais pontos direto na conta Multiplus/Latam, sem necessidade
de pontos mínimos para transferência, até pontos extras caso o cliente mantenha um valor
mínimo na fatura, podendo acumular até 4 pontos por dólar americano gasto com o acelerador
de pontos do cartão de crédito.
De acordo com a análise de resultados do quarto trimestre de 2018 (4T18) disponível
no site da Multiplus (2019), o volume financeiro de pontos emitidos foi de R$ 2.264,5
milhões, com crescimento de 0,03% em relação a 2017. Foram 90 bilhões de pontos emitidos,
uma queda de 2,1% em relação ao ano anterior, sendo a maior parte (77,1 bi) através de
acúmulo em parceiros (correspondente aos parceiros do setor de bancos, varejo, seguros e
hotéis, por exemplo). Apenas na Multiplus eram 22,2 milhões de participantes8, com
crescimento de 14,5% em relação ao ano anterior e a maior base de clientes do segmento. A
empresa teve 79,1, bilhões de pontos resgatados, um aumento anual de 4,5%., sendo 67,4 bi
apenas em passagens aéreas, um crescimento expressivo de 7,9% em relação a 2017; o que
comprova que o grande desejo de resgate dos pontos dos participantes dos programas de
fidelidade é voar. A figura 6 apresenta um esquema do cenário no fim do ano de 2018 do
maior programa de fidelidade do país no período.
Figura 6: Esquema Multiplus II

Informações disponíveis em: < https://www.pontosmultiplus.com.br/clube-latampass>. Acesso em 10 set. 2020.
A empresa declara em apresentação de resultados de 2018 em 12/03/19 ter 22,2 mi de participantes. Disponível
em: <http://ri.pontosmultiplus.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=62725&secao=1>. Acesso 10
set. 2019.
7
8
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Multiplus: 22,2 mi de
membros,
crescimento de 14,5%
em relação a 2017

Lucro líquido =
R$356.398milhões, 31,3% a
menos que em 2017

Volume financeiro dos pontos
emitidos = R$ 246,2 milhões

90bi de pontos emitidos

79,1bi de pontos resgatados > 67bi em passagens aéreas,
aumento de 7,9% em relação
a 2017

Fonte: Elaboração própria.

O número de pontos resgatados vem aumentando em relação ao ano de 2017 e a taxa
burn/earn9 também. Isso reflete na taxa de breakage10 anual e mensal, que vem diminuindo.
A taxa de breakage no referido ano foi de 17,5%, um aumento de 0,3% em relação ao ano
anterior. Os participantes dos programas de fidelidade têm mais possibilidades de escolha na
hora do resgate, com produtos e serviços diversos. Dessa maneira, mesmo com o aumento do
número de participantes, a empresa teve quedas consideráveis de pontos emitidos e lucro
líquido, boa parte pela queda da receita oriunda do breakage (queda de 11,4%: R$ 364.727
mil em 2018 contra R$ 411.432 mil em 2017), visto que os participantes estão deixando seus
pontos expirarem menos.
Em 28 de dezembro de 2018, antes de ser comprada, a Multiplus apresentava um valor
de mercado de R$ 4,1 bilhões. Referente às despesas da empresa naquele ano, de acordo com
relatório publicado aos investidores a empresa declara ter custos operacionais relacionados a
serviços terceirizados de tecnologia da informação (TI), call center e software, além de
despesas com pessoal, marketing e publicidade, impostos, amortização e depreciação, entre

9

Total de pontos resgatados dividido pelo total de pontos acumulados durante um mesmo período.
Pontos expirados e não resgatados como porcentagem dos pontos emitidos há 2 anos. Exemplo: pontos
expirados e não resgatados em dez/2016 como porcentagem dos pontos emitidos em dez/2014).
10
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outros. O total das despesas operacionais foi de R$ 182.989 mi, um aumento de 14,4% em
relação a 2017. Já o total dos custos e despesas operacionais totalizou R$ 212.785 mi, com
aumento de 17,1% ao ano de 2017. Esses índices também apontam para a diminuição do lucro
líquido da empresa. Segundo relatório publicado, dado que uma parte relevante dos pontos já
faturados deverão ser objeto de resgates de passagens internacionais ou outros resgates com
custos referenciados em dólares americanos, a Multiplus tem como instrumento de proteção a
alocação de parte de seus recursos financeiros em fundos estruturados/cambiais, aprovados
pelo Comitê de Auditoria.
Em 30 de setembro de 2019, a Latam comunicou formalmente as mudanças em seu
programa de fidelidade, que passa a se chamar Latam Pass a partir de então. Com isso, a
Multiplus e o Latam Fidelidade deixaram de existir. Assim, a empresa afirma que seu
programa é o quarto maior programa de fidelidade do mundo, com 23 milhões de clientes. Os
pontos da Multiplus e Latam Fidelidade passaram a ser da Latam Pass. Segundo a empresa, o
objetivo é investir no resgate de passagens aéreas, que são responsáveis por 85% dos resgates,
e manterá as parcerias com o varejo, com a intenção de investir mais em parcerias
relacionadas à viagens, como aluguel de carros e hotéis. Dessa forma, ao ser reintegrada à
companhia aérea, a Latam Pass não é obrigada a divulgar seus resultados publicamente. A
empresa irá provavelmente divulgar alguns dados de seu programa de fidelidade nos
relatórios aos investidores trimestralmente. Acredita-se que com essa mudança, as operações e
detalhes se tornem menos transparentes ainda aos usuários de seu programa de fidelidade.
Além disso, nesse mesmo mês, a companhia adotou preço dinâmico para despache de
bagagens em voos nacionais e internacionais. Desde o dia 21 de outubro de 2019, segundo
tabela publicada no site da companhia, o passageiro viajando dentro do Brasil poderá pagar de
R$ 33 a R$ 68 na primeira peça em compras de até 48 horas antes do voo. Com menos de 48
horas, a tarifa vai variar de R$ 84 a R$ 120 e da segunda peça em diante de R$ 124 a R$ 275.
O consumidor pode simular os valores que vão depender da rota, antecedência e período do
ano. É a primeira companhia no Brasil a aplicar essa política11.
Outro acontecimento marcante para a companhia ocorreu em 26 de setembro de 2019:
a Delta anunciou a compra de 20% do grupo Latam por 1,9 bi de dólares. Com essa operação,

11

Disponível em: https://www.panrotas.com.br/aviacao/empresas/2019/10/latam-adota-preco-dinamico-paradespacho-de-bagagens-nobrasil_168618.html#:~:text=Latam%20adota%20pre%C3%A7os%20din%C3%A2micos%20para%20despacho
%20de%20bagagens&text=Com%20menos%20de%2048%20horas,pe%C3%A7a%20ou%20mais%20R%24%2
0275. Acesso em 22/10/2019.
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a Delta encerrou sua participação de 9,4% da Gol, já que esta é concorrente direta da Latam.
A companhia americana também se comprometeu a investir 350 milhões de dólares para
apoiar a nova parceria. Com essa parceria, a Latam se retira da aliança global OneWorld
(saída em de maio de 2020). Porém ainda não aderiu à SkyTeam, aliança da qual a Delta faz
parte. Isso demonstra que o mercado de programas de fidelidade está passando por grandes
transformações que devem ser acompanhadas.
Na contramão do mercado, em 2020, a Latam divulgou a cobrança (a partir de 1º de
julho) de uma taxa de emissão para passagens com menos de 90 dias de antecedência para um
voo nacional ou 120 dias para um voo internacional, período em que historicamente começam
a ter ofertas, já que a ocupação dos voos é menor e se disponibilizam mais assentos com
valores mais baixos. O valor da taxa poderá variar de acordo com o destino e será cobrado em
voos emitidos em sua totalidade através de milhas/pontos. Além do mais, essa taxa não
poderá ser paga em milhas, como é possível com a taxa de embarque. O valor será cobrado no
momento final do resgate e pode variar entre R$ 17 e USD 21 o trecho.12

2.1.2 Gol e Smiles
Em janeiro de 2019, a Gol completou 18 anos de atuação e, desde a sua fundação, a
empresa já transportou mais de 450 milhões de passageiros em mais de 3,8 milhões de voos
para destinos no Brasil, América Latina, Caribe e Estados Unidos. É a maior companhia aérea
doméstica do Brasil, permanecendo na liderança do segmento corporativo e do mercado
doméstico, com market share de 38,8% em 2019. As ações da companhia são negociadas na
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e na Bolsa de Valores de Nova Iorque – New York
Stock Exchange (“NYSE”). Em 31 de dezembro de 2018, o valor do capital social era de
R$4.554.280, representado por 5.262.335.049 ações, sendo 3.773.911.676 ações ordinárias e
1.488.423.373 ações preferenciais. O valor de cada ação é de USD 17,59 (GOL – NYSE) e
R$ 35,75 (GOLL4 – B3).

12

13

O valor de mercado em 13/09/2019 da Gol Linhas Aéreas

Disponível em: <https://www.latam.com/pt_us/latam-pass/como-usar-seus-pontos/por-passagens/>. Acesso em
25 jun. 2020.
13
Cotação do dia 13/09/2019 disponível em:
<http://ri.voegol.com.br/default_pt.asp?idioma=0&conta=28&_ga=2.263411020.1575063088.1568310381938359639.1506446881>. Acesso em: 13 set. 2019.
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Inteligentes S.A é de R$ 8,59 bi14. Abaixo na figura 7 pode-se observar a composição
societária e a composição acionária da empresa divulgadas em 2019:
Figura 7: Composição Acionária e Composição Societária de 2019. Fonte: GOL- Relações
com investidores (2019)

Fonte: Relatório aos investidores Gol (2019)

A Gol começou suas operações em janeiro de 2001. Em 28 de março de 2007, a Gol
comprou a VRG Linhas Aéreas, também conhecia como a “Nova Varig”, por US$ 275
milhões, vencendo a disputa com a empresa chilena LAN. Esse fato permitiu a empresa
ampliar a sua participação no mercado internacional. As principais marcas da Gol S.A são:
Gol, referente ao transporte aéreo, Smiles, programa de fidelidade, GOLLOG, serviço de
logística e transporte de cargas aéreas, e o Cartão Voe Fácil, um cartão de crédito da

14

Cotação do dia 13/09/2019 disponível em: <https://br.advfn.com/bolsa-de-valores/bovespa/golGOLL4/cotacao>. Acesso em: 13 set. 2019.
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companhia para emissão de passagens. Na figura 8 apresentada pode-se verificar um esquema
da companhia aérea.

Figura 8: Esquema da Gol (2019)

Maior cia aérea doméstica do
Brasil, 15.129 funcionários, 715
voos diários, 122 aeronaves, 38,8%
participação nacional e 13,3%
internacional, com presença em 14
destinos

Lucro liquido de R$ 580,2 mi no 4
tri de 2018, porém reportou
prejuízo líquido de R$ 779,7
milhões (sendo que em 2017
reportou lucro de R$ 377,8 mi)

Tarifa média R$318, com 33mi de
passageiros transportados (2018)

Alianças code share com 10 das
principais cias aéreas e 77
interlines (parceiras)

Fonte: Elaboração própria (2019).

Em 31 de dezembro de 2018, a empresa apresentava uma posição de patrimônio
líquido negativo de R$4.505.351 (R$3.088.521 em 31 de dezembro de 2017) e capital
circulante líquido consolidado negativo de R$3.889.721 (R$2.424.622 em 31 de dezembro de
2017). Ambas as posições são consequência principalmente da desvalorização cambial sobre
a diferença entre a posição de ativos e passivos, do Real nos anos de 2015 e 2018 de 47,0% e
17,1%, respectivamente, frente ao dólar norte-americano, a posição de capital circulante
líquido também foi impactada pelos prazos de pagamentos junto a fornecedores e aumento no
volume de operações de fornecedores – risco sacado (GOL, 2019). As operações da
controladora Gol Linhas Aéreas são sensíveis às variações no cenário econômico e à
volatilidade do real , dado que aproximadamente 50% de seus custos são atrelados ao dólar e
a sua capacidade de ajustar o preço das tarifas cobradas de seus clientes para compensar a
variação do dólar depende da oferta e do comportamento dos seus concorrentes (GOL, 2019).
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A receita líquida da Gol aumentou 10,1% no quarto trimestre de 2018 ante o
informado um ano antes, para R$ 3,2 bilhões (antes R$ 2,907 bilhões). O desempenho reflete
o aumento de receita de passageiros no mercado doméstico e de receitas com franquia e
excesso de bagagem na comparação com igual período no ano anterior, com aumento dos
RPKs (Revenue Passenger Kilometers ou receita referente aos passageiros transportados por
quilômetro voado) em 3,5% para 10.244 milhões no quarto trimestre do ano passado (GOL,
2019). Em 2018, a receita líquida da companhia atingiu R$ 11,411 bilhões, com acréscimo de
10,5%, conforme informa seu relatório aos investidores disponibilizado em fevereiro de 2019.
Em 15 de outubro de 2018, por meio de Fato Relevante, a Gol Linhas Aéreas
Inteligentes S.A (Gol) e sua subsidiária Smiles Fidelidade comunicaram os planos de
reorganização

societária

que

tinham

como

objetivo

principalmente

assegurar

a

competitividade a longo prazo do Grupo Gol, através do alinhamento de interesses de todos
os stakeholders, reforçando uma estrutura de capital consolidada, simplificando a governança
societária das empresas do Grupo, reduzindo custos e despesas operacionais, administrativas e
financeiras, e aumentando a liquidez no mercado para todos os acionistas da Gol, por meio da
incorporação da Smiles Fidelidade pela subsidiária Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A (GOL,
2018). Em 31 de julho de 2019, a GOL comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral
que o programa de recompra de ações havia sido aprovado pelo Conselho e pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), por meio do qual a Companhia poderá adquirir até três milhões
de ações preferenciais, com conclusão nos próximos 12 (doze) meses, com início em 1º de
agosto de 2019 e término em 31 de julho de 2020. Nesta data, segundo relatório aos
investidores disponibilizado pela companhia aérea, Gol S.A possuía 268.290.641 ações
preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, e 6.390 ações preferenciais
em tesouraria. As recompras de ações preferenciais serão realizadas na B3 S.A. (Brasil, Bolsa,
Balcão) a preço de mercado e estarão sujeitas às condições econômicas e de mercado, assim
como aos requisitos legais aplicáveis e a outros fatores relevantes (GOL, 2019).
Historicamente e ao redor do mundo, os principais programas de fidelidade existentes
são controlados e administrados por companhias aéreas. De fato o mercado teve um momento
de separação, porém, seguindo a predisposição atual e seus concorrentes (Latam), a Gol está
fazendo este movimento de integração da Smiles. Passagens aéreas são, consistentemente, a
categoria de recompensa mais relevante buscada pelos membros dos programas de fidelidade.
A Gol tem uma participação superior a 50% do mercado brasileiro de programas de
fidelidade. No Brasil, a concorrência em ambos os mercados de transporte aéreo de
passageiros e programas de fidelidade se tornou mais desafiadora nos últimos anos. Dessa
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forma, essa reintegração, além de seguir uma orientação de mercado é uma questão
estratégica para a empresa se manter competitiva.
O Programa Smiles, lançado em 1994, foi originalmente criado como programa de
milhagem para fidelizar os passageiros da então companhia aérea Varig. Em 2007, com a
venda da Varig, o programa passou a pertencer à Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Por ser
uma marca reconhecida e forte no mercado, o Programa Smiles se manteve e se tornou mais
uma eficiente ferramenta de fidelização de clientes da Gol. O programa é segmentado em
quatro categorias – Smiles, Prata, Ouro e Diamante – e oferece benefícios diferenciados. A
empresa, atualmente denominada Smiles Fidelidade S.A. (Smiles), foi constituída em julho de
2012 para gerir, administrar e operar com exclusividade, a partir de janeiro de 2013, o
Programa Smiles. Em 26 de abril de 2013, CVM autorizou a Oferta Pública Inicial de ações
da Companhia. Foram subscritas 58.540.428 novas ações, sendo que a Gol captou R$ 1.132
milhões. A Smiles permite o acúmulo de milhas em voos da Gol e suas parceiras aéreas
internacionais nos principais bancos comerciais brasileiros, incluindo por meio de seus
cartões cobranded emitidos pelos bancos Bradesco, Banco do Brasil e Santander; além de
uma ampla rede de parceiros no varejo. No terceiro trimestre de 2019 anunciou a parceria
exclusiva da empresa com o programa de fidelidade Nubank Rewards, do banco Nubank. É
um dos maiores programas de multifidelização no Brasil com mais de 16,5 milhões de
Participantes, no terceiro trimestre de 2019. A seguir nas figuras 9 e 10 apresentam-se um
esquema da empresa Smiles no final do ano de 2018, com exceção do número de membros
que é referente a setembro de 2019 (GOL, 2019).
Figura 9: Esquema Smiles 201915

Cotação e valor de mercado disponível em: <https://br.advfn.com/bolsa-de-valores/bovespa/smiles-onSMLS3/cotacao>. Acesso em: 13set. 2019.
15
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16,5 milhões de
membros
Lucro líquido de
R$ 645,8 mi,
queda 15,1% a
2017

Recorde de 103,5
bi de milhas, 21%
a mais que 2017

20 parceiros
aéreos, líder
Europa e África

85,1bi de milhas
resgatadas,
25,1% a mais que
2017

Fonte: Elaboração própria.

Figura 10: Smiles na Bolsa

Smiles Fidelidades SA:
Linhas Aéreas SA

Novo mercado/B3:
SMSL3

52,61%

Outros - 47,39%

Valor de mercado: R$
4,07 Bi
Cotação: R$ 37,94
(13/09/2019)

Capital Social: R$ 255,7 mi/
124.158.953 ações
ordinárias

Fonte: Elaboração própria.

Os três primeiros trimestres de 2018 foram difíceis para o setor, devido à instabilidade
causada pelas eleições presidenciais, alta do dólar, que elevou o custo unitário dos resgates e
da perda de receita financeira com a queda na taxa básica de juros no país (GOL, 2019). O
último trimestre de 2018, entretanto, foi favorecido pelo crescimento no resgate de milhas,
impulsionados também pela oferta e incentivo de viagens a destinos nacionais. O resultado
financeiro totalizou R$ 221,5 milhões em 2018 comparado a R$ 96,6 milhões em 2017. A
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variação no resultado financeiro se deve à incorporação da Smiles S.A pela Smiles Fidelidade
S.A, e à base de comparação, que considera apenas 6 meses de resultado de 2017. Já as
despesas financeiras atingiram R$ 2,3 milhões no ano de 2018, um aumento quando
comparada ao R$ 1,9 milhão no ano de 2017 (mais uma vez esta evolução é devido à
incorporação da Smiles S.A pela Smiles Fidelidade S.A).
Em 7 e 20 de novembro de 2018 foram constituídas as empresas e agora subsidiárias
Smiles Fidelidade S.A (“Smiles Fidelidade Argentina”) e Smiles Viajes Y Turismo S.A
(“Smiles Viagens Argentina”), respectivamente, ambas sediadas em Buenos Aires, com o
propósito de fomentar as operações do Programa Smiles e a venda de passagens aéreas na
Argentina (GOL, 2019). Assim como a Latam, a Smiles possui um clube de assinaturas
mensal, o Clube Smiles, com planos de R$ 39,90 por mês com ganho de 1.000 pontos
mensais, até o plano com ganho de 20.000 pontos/mês, a partir de R$ 729,90.

16

Em 29 de

outubro de 2019, entretanto, a companhia anunciou uma nova categoria: o plano 25 mil, sendo
o maior programa dos clubes de assinatura, com ganho de 300 mil pontos após 12 meses. O
acesso a esse clube é exclusivo, apenas para membros convidados. Nesse último relatório, foi
anunciada uma parceria com venda de viagens de cruzeiros, com mais de 20 navios e a
ferramenta Radar Smiles, pelo aplicativo. Nele, o usuário pode cadastrar destinos e datas
desejadas; e o radar envia notificações de oscilações na tarifa e também mostra descontos
exclusivos para participantes do Clube.

2.1.3 Azul e Tudo Azul
A Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A é uma companhia aérea fundada em 2008 por
David Neeleman, brasileiro criado nos Estados Unidos e também fundador da JetBlue
Airways. É a terceira maior companhia aérea do Brasil em número de passageiros e em agosto
de 2019 se consolidou como a maior companhia aérea em número de decolagens, com 820
diárias (AZUL, 2019). A Azul S.A é composta pela Azul Cargo, empresa de logística e
transporte de carga, e pela Tudo Azul, seu programa de fidelidade. Em 2017 entrou na Bolsa
de Valores brasileira e hoje seu valor de mercado é de USD 37.32 bi, possuindo volume de

16

Consulta em 14 set. 2019.
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ações negociadas de 2.797.200 e preço médio de R$ 51,3917. Na figura 11 pode-se observar
um esquema da empresa:

Figura 11: Esquema Azul Linhas Aéreas SA

134 aeronaves, mais de 10 mil
tripulantes, 860 voos diários, 104
destinos e 30% do total de
decolagens do país= terceira maior
cia aérea do Brasil

Receita líquida anual em alta:
R$ 9.204,6 bi
Parceria com a TAP, Copa Airlines e
United

2018: lucro líquido recorde de R$
704mi, aumento de 7,6% da
receita por assento por Km voado nova frota com aeronaves maiores
e mais eficientes no consumo de
combustível

Empresas: Azul Cargo e Tudo Azul
Tudo Azul: 11,1mi de membros
(1Q19), participação de 18% do
mercado. Aumento de 29.3% no
faturamento bruto para R$ 483,2
mi

18

Fonte: Elaboração própria.

O programa de fidelidade da empresa, Tudo Azul, vem alcançando cada vez mais
membros. Uma das vantagens é a oferta de voos para os EUA, seja pela Azul ou pela United,
pois o destino mais procurado pelos brasileiros para resgate de passagens aéreas é Miami. A
Tudo Azul também possui um clube de assinatura mensal, o Clube TudoAzul, com cinco
opções de planos, com planos a partir de R$ 35 por mês na categoria de 1.000 pontos por mês.
A categoria mais alta é de 20 mil pontos, custando R$ 675 por mês na categoria anual. O
programa também tem mais de 70 parceiros, como a Petrobras e cartões cobranded. Pelo fato
de fazer parte da Azul Linhas Aéreas S.A, a empresa não divulga separadamente um relatório
financeiro do seu programa de fidelidade, o que dificulta a análise de alguns dados e

17

Disponível em: <https://br.advfn.com/bolsa-de-valores/bovespa/azul-pn-AZUL4/cotacao> e
<https://www.bloomberg.com/quote/AZUL:US>. Acesso em: 15 set. 2019.
18
Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2019/03/14/lucro-da-azul-aumenta-36-e-atingemais-de-r-703-milhoes-em-2018.ghtml>. Acesso em 15set. 2019.
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comparativo com os demais players do mercado.19 A seguir na figura 12 será apresentado um
breve comparativo do cenário atual do mercado.
Figura 12: Comparação de faturamento bruto e participação no mercado dos programas de
fidelidade
Faturamento Bruto

Market Share

Fonte: Relatório Azul 2018 (2019)

Os gráficos representam um comparativo em números dos principais indicadores de
mercado dos programas de fidelidade das companhias aéreas. No gráfico 1 são apresentados
os números divulgados nos relatórios aos investidores. No caso de 2019, os valores da
Multiplus são informados através da previsão do relatório integrado de 2018 da Latam. Com o
fechamento do capital da Multiplus, a Latam Brasil passou a ser a única gestora do Latam
Fidelidade. A previsão do relatório é que, em 2019, o Grupo Latam atinja mais 30 milhões de
membros, ao contabilizar o Latam Pass (países de língua espanhola com 15,4 milhões de
membros) e o Latam Fidelidade. Entretanto, não foram divulgados os números em 2019. No
ano de 2018 foi evidente o aumento do número de resgate nos dois maiores programas de
fidelidade, bem como também a queda do lucro líquido e diminuição da receita de breakage
das empresas, uma das principais fontes de receita dos programas. Uma observação é que em
seu relatório Q18 divulgado aos investidores, a Latam informou a diminuição da receita de
breakage (R$ 364.727.000 em 2018 x R$ 411.432.000 em 2017) mas no seu relatório 4T18

19

Foi entrado em contato através de e-mail para solicitação de dados como taxa de breakage e burn/earn, mas
responderam dia 09/09/2019 que todos os dados que a empresa poderia disponibilizar estavam no relatório para
investidores disponível no site.
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apresenta a mesma porcentagem de taxa de breakage, sem variação (e não apresenta a
receita).
Gráfico 1: Número de membros dos programas das companhias aéreas

Número de Membros
35,0
30*
30,0

Milhões

25,0
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19,4
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15,4
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15,4

15,0

11,1

10,8

9,0

5,0
0,0
2017

2018
Tudo Azul

Smiles

2T19
Multiplus

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisas e relatórios institucionais.

A seguir são apresentados os gráficos com os pontos emitidos e resgatados pelos
usuários, referentes às empresas Smiles e Multiplus. Os dados foram coletados nos relatórios
aos investidores disponibilizados nos respectivos sites dos programas de fidelidade. A Azul
não disponibilizou esses números abertamente. Percebe-se o aumento do número dos pontos
emitidos bem como resgatados nos anos de 2017 e 2018.

Gráfico 2: Pontos Emitidos x Resgatados

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisas e relatórios institucionais.
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No gráfico 3, são apresentados os lucros dos programas de fidelidade. Com o aumento
do resgate dos pontos, consequentemente o lucro das empresas diminuiu, conforme ilustrado a
seguir.
Gráfico 3: Lucro Líquido da Multiplus e da Smiles

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisas e relatórios institucionais.

No gráfico 4 são apresentadas as porcentagens da taxa de breakage dos programas, isto
é, o lucro obtido quando o cliente não resgata as suas milhas, fazendo com que o programa
tenha receita sem despesa com esse membro em especial.

Gráfico 4: Taxa de Breakage

Taxa Breakage
20,00%

17,50% 18,50%

17,50% 17,50%

2017

2018

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Multiplus

Smiles

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisas e relatórios institucionais.

Os gráficos acima apontam que os consumidores de milhas aéreas estão um pouco
mais consicientes do poder de uso das suas milhas, com o maior número de milhas/pontos
resgatados e com a diminuição da lucrativa taxa de breakage para as empresas detentoras dos
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programas. Poderia ser um bom indício de que os consumidores estão mais atentos e desejam
usar suas milhas aéreas.

2.2 IMPORTÂNCIA DAS MILHAS NAS VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS E
DE OUTROS PRODUTOS
Conforme apresentado, as passagens aéreas são as principais formas de resgate dos
pontos e milhas no Brasil. De acordo com a ABEMF (2019), 74,8% são resgatados em
passagens aéreas e 25,2% em outros produtos e serviços dos respectivos programas de
fidelidade. Os principais destinos procurados para resgate são Miami, Orlando, Santiago e
Lisboa, no setor internacional, e São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, no
nacional. É difícil mensurar o número de brasileiros participantes nos programas de fidelidade
das companhias aéreas. A ABEMF divulga ter 127,6 milhões de cadastros, porém, um
membro pode ter três programas de fidelidade, ou apenas um. Além disso, a Associação
também inclui programas de fidelidade de empresas não aéreas. Estima-se que o setor de
fidelidade tenha ainda uma baixa penetração no Brasil e atinja cerca de 10% da população
(MULTIPLUS, 2019).
Com o crescente número de membros nos programas de fidelidade e aumento do
interesse pelo funcionamento desse mercado, as taxas de pontos expirados vêm diminuindo e
os participantes vêm resgatando mais passagens ou produtos e serviços, além de terem a
possibilidade da venda de milhas, através dos mileage brokers. O mercado de milhas é muito
lucrativo para os programas de fidelidade, porém muito confuso para os consumidores. Uma
dessas evidências é a criação do cursos on-line20 para ajudar consumidores a melhor utilizar
suas milhas. Os cursos prometem ensinar a como ter benefícios e lucrar nesse mercado. A
inflação das milhas chegou nesse mercado e o aumento de pontos/milhas para resgate de
passagens está cada vez maior. Antes havia uma média de preço associada a cada destino,
tarifas bases por exemplo. Atualmente, os valores são dinâmicos, com preços oscilando assim
como as passagens aéreas em reais, gerando uma sensação de desvalorização das milhas.

2.3 FUNCIONAMENTO DO MERCADO DE MILHAS

20

Por exemplo, o site Lucrando com Milhas: <https://www.lucrandocommilhas.com>. Acesso em 21 jun. 2020.
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Esta seção pretende apresentar o funcionamento do mercado de milhas aéreas no
Brasil, as principais regras, a expiração dos pontos/milhas e trazer ainda como os mileage
brokers atuam nesse contexto. Trata-se de um mercado confuso e nebuloso para seus usuários,
porém muito promissor e vantajoso para quem conhece seus mecanismos.

2.3.1 Mecânica e formas de acúmulo
O mercado de fidelidade funciona da seguinte forma: os bancos compram milhas dos
programas de fidelidade para fidelizar seus clientes e os programas de fidelidade também
podem vender milhas a seus parceiros comerciais. Hoje em dia, a Multiplus/Latam Pass é o
programa com maior número de parceiros (mais de 295 em 2018), entre eles B2W,
Booking.com, Magazine Luiza, Ipiranga e Renner. Existem basicamente duas formas de
acúmulo de milhas: voando ou adquirindo através dos parceiros dos programas de fidelidade.
Dados da ABEMF (2019) indicam que a principal fonte de acúmulo é por meio das compras
realizadas com cartão de crédito e de parceiros (90,4%). Apenas 9,6% das milhas são
acumuladas voando. Além de acumular milhas/pontos com gastos nos cartões de créditos, é
possível adquirir milhas com os parceiros dos programas, por exemplo: abastecimento em
postos de gasolina Ipiranga garantem pontos Multiplus/Latam Pass e abastecer em postos
Shell garante pontos Smiles. É possível acumular pontos na Smiles se hospedando na rede
Accor, ou até mesmo se exercitando: com o aplicativo Heartbeat, é possível acumular milhas
fazendo exercícios físicos, a cada 10 pontos no aplicativo garantem 1 ponto Multiplus/Latam
Pass. Há ainda outras possibilidades, como aluguel de veículos, e lojas virtuais (Amaro,
PontoFrio.com), através da transferência entre membros, reativação de milhas expiradas
mediante taxa, entre uma série de produtos e serviços.
Recentemente, os programas de fidelidade adotaram uma estratégia de oferecer bônus
para incentivar a transferência de pontos dos cartões de crédito. Com o aumento das
transferências, os bancos precisavam comprar mais pontos dos programas de fidelidade – que
recuperavam a maior parte do investimento feito na bonificação dos membros através da
negociação do valor dos pontos com os bancos (CASSOL, 2019). O custo também era
compensado com assinaturas de clubes e pelo aumento do número de pontos para resgate de
bilhetes. Contudo, os bancos adotaram uma nova postura: o Banco do Brasil criou o Livelo,
programa do Banco do Brasil e Bradesco (os pontos recebidos nas compras no cartão de
crédito são transferidos automaticamente para este programa), pioneiro na venda de
milhas/pontos e ao criar seu clube de assinaturas. É uma maneira de acelerar o acúmulo de
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milhas para um resgate específico, uma vez que se concentram em único lugar. Sendo assim,
os bancos estão gerando uma fonte alternativa de receita sobre os programas de fidelidade, ao
vender seus pontos diretamente para os seus clientes (CASSOL, 2019). Seguindo este
movimento, o Itaú está reformulando sua plataforma de vendas de pontos e o Santander está
fazendo uma restruturação no seu programa Esfera, para começar a vender pontos e ter seu
clube de assinaturas (CASSOL, 2019).

2.3.2 Regras gerais para uso e resgate
Uma das questões mais relevantes sobre o mercado das milhas é o entendimento das
regras de resgate e como utilizar as milhas da melhor forma. A princípio, a forma mais
simples de resgate é pela da transferência dos pontos/milhas acumulados nos cartões de
crédito para um programa específico que deseje resgatar prêmios. Contudo, cada programa
tem suas próprias regras e estas não parecem ser claras para o consumidor. Algumas pessoas
ignoram ou não conhecem a possibilidade de vender milhas. Quem possui milhas que não
serão utilizadas e estão próximas de expirar, deve analisar a possibilidade de vendê-las e
ganhar um valor sobre esta transação. A maior forma de resgate ainda são as passagens
aéreas, mas é possível trocar pontos do cartão nas lojas on-line dos programas de fidelidade,
por diversos produtos e serviços, incluindo créditos no Uber e doação para programas sociais.
O número de pontos/milhas resgatados em programas de fidelidade brasileiros aumentou
20,5% em 2018, em relação ao ano anterior, sendo 245 bilhões de pontos (ABEMF, 2019).
Porém, de acordo com Cassol (2019), aproximadamente desde 2017, as companhias
aéreas que atuam no Brasil vêm reduzindo a oferta de voos. Com o fim das operações da
Avianca Brasil, em maio de 2019, a oferta caiu consideravelmente, o que fez com que a
ocupação dos voos da GOL, Latam e Azul batesse recorde histórico. Dessa forma, com aviões
com suas capacidades máximas, as empresas não têm incentivo para liberar tarifas
promocionais e o preço das passagens (tanto em dinheiro, como em pontos ou milhas)
aumentou de forma expressiva. Após a saída da Avianca Brasil houve uma mudança de
direção no mercado doméstico brasileiro, onde aos poucos as companhias aéreas estão
recompondo parte das rotas que eram atendidas com novos voos.
Apesar disso, para Cassol (2019), o cenário não é muito otimista para o mercado
internacional: os problemas de segurança do software em 2019 usado no Boeing 737 Max
afetaram diretamente a GOL e a Smiles na oferta de voos para os Estados Unidos; a falência
da Avianca Brasil, que deixou de operar as rotas para Miami e Nova York e o fim Programa
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Amigo (que era membro da aliança Star Alliance, cujos pontos deixaram de existir); o fim das
operações da Aigle Azur, onde a TudoAzul oferecia resgates de voos para Paris; e a redução
de frequência de voos para o Brasil de vários parceiros importantes, como a Delta (parceira da
Latam a partir de 30 de setembro de 2019 e ex parceira Smiles) e a American Airlines
(parceira da Multiplus/Latam) reduziram as opções de resgate e contribuíram para
desequilibrar a oferta. Sendo assim, ao mesmo tempo em que houve um aumento na emissão e
resgate de pontos e milhas, houve uma redução na oferta de voos, culminando em passagens
aéreas com valores mais altos.

2.3.3 Expiração de pontos e interesses das companhias aéreas
A validade dos pontos e milhas varia de acordo com a categoria de cada passageiro
nos programas de fidelidade. Na Multiplus/Latam Pass e no Tudo Azul, por exemplo, a
validade é de dois anos e no Smiles, três anos. Entretanto, clientes de categorias mais
avançadas têm milhas válidas por um período maior, que varia de acordo com a camada e
podem até não expirar. Clientes que assinam clubes de fidelidade, em alguns planos, possuem
o benefício de suas milhas não expirarem também. Para Llaguno (2019), 1 a cada 5 pontos
não vai ser resgatado21. Em levantamento feito pelo Banco Central em parceria com os
emissores de cartões de créditos, divulgado pela Folha de São Paulo em 201522, foi constatado
que 53,4 bilhões de milhas expiraram por falta de uso. Para uma breve comparação, um voo
doméstico custa, em média, 10 mil milhas. Dessa forma, o desperdício de 53,4 bilhões
representa cerca de 5.340.000 de viagens que deixaram de acontecer (MAXMILHAS, 2019).
Anualmente, 40 bilhões de pontos/milhas de programas de fidelidade expiram (ABEMF,
2019), representando uma perda de um consumo potencial de R$ 2 bilhões (MAXMILHAS,
2019).
Uma das principais fontes de receita das companhias aéreas é a receita de breakage,
que mesmo que tenha diminuído em 2017, 2018 e 2019, ainda é muito significativa para as
empresas (Multiplus com R$ 364,7 mi e Smiles com R$ 258,3 mi), já que são receitas sem
custos. Assim, é interessante para as companhias aéreas o controle do resgate das passagens
aéreas com tarifas mais elevadas. A possibilidade de reativação de milhas mediante

21

O autor enfatiza que a amostra da pesquisa é pequena e não necessariamente representa a indústria em geral.
Levantamento disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1652018-brasileirosperderam-53-bilhoes-de-milhas-expiradas-em-2014.shtml>. Acesso em 16 set. 2019.
22
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pagamento também é uma fonte de receita incremental, porque o valor cobrado pelos
programas de fidelidade é muito maior que o valor de custo.
Algumas estratégias podem ser adotadas pelos membros dos programas de fidelidade
para evitar que suas milhas expirem. Entre elas estão acompanhar as regras dos programas de
fidelidade, pois podem sofrer mudanças, como ocorreu com a TAP em 2018, que com menos
de sete dias de antecedência de notificação alterou as regras de resgate. Outra estratégia válida
é transferir os pontos do cartão de crédito quando tiver bonificações oferecidas ou quando
tiver planos de uma viagem específica, concentrando suas milhas em um único programa e
comparando os benefícios oferecidos por cada um deles. É importante planejar viagens com
antecedência pois costumam ter tarifas melhores, evitar alta temporada onde os valores podem
triplicar (150 mil pontos por trecho Rio – Orlando no Natal pelo Smiles, por exemplo, em
classe econômica) e verificar outras possibilidades de destinos. Historicamente, as milhas
necessárias para resgate de passagens para Miami ou Tampa é menor que para Orlando. Outra
sugestão é comparar o valor de pontos para resgate e o valor da tarifa em reais – é possível
ainda vender suas milhas, comprar no cartão de crédito por uma tarifa melhor e acumular
mais milhas. É um mercado com muitas possibilidades onde a comparação auxilia na
avaliação da melhor escolha para o participante.

2.3.4 Mercado de venda de pontos/milhas
Nos últimos anos, ingressaram no mercado brasileiro empresas com um modelo de
negócio disruptivo, os mileage brokers ou miles trades que pretendem comercializar as
milhas e pontos que estão prestes a expirar ou que os participantes dos programas de
fidelidade não tenham interesse em resgatar, oferecendo a possibilidade de ganho monetário
por meio da venda desses pontos e milhas, interrompendo o ciclo regular dos programas de
fidelidade. Não há ainda nenhuma associação ou grupo desse setor que estime o tamanho
desse mercado, que ainda é relativamente novo (PEREIRA, GONÇALVES, JERONIMO,
BELLOMO, 2018). Estima-se que, por ano, são movimentados mais de R$ 500 milhões na
economia23 (CAVALCANTI, NOGUEIRA, 2017). A seguir na figura 13 é apresentado o
ciclo de um programa de fidelidade e como ele é corrompido pelos mileage brokers:

23

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/mercado-de-milhas-movimenta-mais-de-500-milhoes-aoano-21700368>. Acesso em 16 set. 2019.
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Figura 13: Programas de fidelidade e mercado de milhas

Fonte: Adaptado de Pereira et al. (2019)

Os dois principais players do mercado brasileiro são as empresas MaxMilhas e
HotMilhas, ambas já tendo negociado 47 bilhões de milhas. A HotMilhas e 123 Milhas são
empresas do mesmo grupo que compram milhas e revendem para terceiros. A HotMilhas foi
fundada em 2008 por Ramiro Madureira e já transacionou mais de 7 bilhões de milhas. Já a
MaxMilhas foi fundada em 2013 por Max Oliveira, em Belo Horizonte, e já comercializou
mais de 40 bilhões de milhas (MAXMILHAS, 2019). É a maior representante de vendas de
passagens emitidas por milhas do mundo e já comercializou até esse ano 4 milhões de
passagens (MAXMILHAS, 2019). Há a opção de vender milhas e de comprar passagens
aéreas através do site da empresa. Caso o consumidor deseje vender suas milhas/pontos, é
possível fazê-lo de duas formas: uma venda rápida com crédito em até 3 dias, onde o valor é
definido pelo próprio site ou uma venda tradicional, onde o vendedor determina o valor que
deseja cobrar. A MaxMilhas alterou a forma de venda de milhas em seu site no decorrer da
elaboração desta dissertação. Atualmente há duas possibilidades: a venda rápida, de apenas
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milhas de companhias aéreas nacionais (dos programas de fidelidade Latam, Gol e Azul), no
qual a empresa oferece um valor pelas milhas, sem a precificação do milheiro pelo vendedor.
A segunda opção é a venda convencional, onde o vendedor define o valor das suas milhas e
há possibilidade de milhas aéreas de programas internacionais. A MaxMilhas continua com a
sugestão de valor do milheiro (por exemplo, em 02/07/20 o milheiro da Smiles estava
sugerido entre R$16,00 e R$18,00) e faz uma cotação média dos milheiros de três dias, com a
média dos programas de fidelidade Latam Pass, Smiles e Tudo Azul.
Havia uma referência semanal da média de valor. Por exemplo, em 10 de maio de
2019, 10 mil pontos na Multiplus/Latam equivaliam a R$ 329,30 e na Smiles/Gol a R$ 227,20
(Maxmilhas, 2019). Já em setembro, essa média não era fornecida. A empresa fornece um
valor sugerido para cada 1.000 milhas e listam um ranking dos milheiros mais baratos
disponíveis. Por exemplo, dia 03 de setembro de 2019, 1.000 milhas da Smiles estavam com
preço sugerido entre R$ 21,50 e R$ 22,50, enquanto o primeiro lance de milheiro estava em
R$ 17,90. Na categoria de venda rápida, o valor estava R$ 17,90 também – mínimo de venda
de 3.500 milhas. Com essa referência, o consumidor pode escolher o valor que deseja cobrar
por suas milhas.
O site funciona como um leilão, quem tiver as menores ofertas de milhas, tem maior
probabilidade de vendê-las mais rápido. A milha aérea é negociada como uma moeda, e o
valor pode variar diariamente conforme a oferta e demanda. Com a venda das milhas, em até
20 dias o consumidor recebe um depósito bancário no valor referente à venda. Nem sempre
todas as milhas são utilizadas, isso varia de acordo com a necessidade da emissão das
passagens aéreas. Outra opção disponibilizada pelo site MaxMilhas é para a compra de
passagens aéreas. O site faz a busca nas ofertas de milhas com menor valor e converte em
reais, de acordo com os pontos/milhas necessários para resgate estipulados pelos programas
de fidelidade. Dessa forma, é possível encontrar passagens aéreas mais baratas que nos sites
das companhias aéreas. Nem sempre as milhas são mais baratas que o custo em reais da
passagem, mas a economia média é de 30%, de acordo com a MaxMilhas (2019).
O público que mais se beneficia da venda de milhas áreas são as pessoas que têm
pontos acumulados, porém não podem se planejar para viajar antes do vencimento estipulado
pelos programas de fidelidade, correndo o risco de perder seus pontos (MAXMILHAS, 2019).
Há ainda outro cenário: vender pontos/milhas para comprar uma passagem no cartão de
crédito e ganhar mais milhas. Embora pareça contraditório, é um cenário possível dentro do
ciclo de consumo: em algumas situações, é possível vender as milhas acumuladas que estão
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próximas da data de expiração, comprar passagens aéreas mais baratas e acumular novos
pontos em seu cadastro nos programas de fidelidade. São possibilidades de um mercado que
está em expansão e deve mudar a forma de relacionamento dos consumidores a partir do
momento em que estes perceberem o valor financeiro de seus pontos e milhas.
De acordo com a MaxMilhas, 78% dos voos comprados tem o lazer como finalidade,
sendo que 81% dos usuários declararam que viajam mais frequentemente devido aos preços
encontrados na plataforma (MAXMILHAS, 2019). Dessa forma, a empresa contribui para a
média de ocupação dos aviões. Esses consumidores, ao terem acesso a passagens mais
baratas, geram menor receita por ticket para as companhias aéreas. A empresa é focada nos
consumidores que tem uma disposição de gasto menor do que o preço praticado em outros
canais de venda das companhias aéreas. Assim, a companhia aérea pode vender passagens
com valores mais elevados em outros canais de venda (por exemplo, nos sites das companhias
aéreas ou em buscadores de passagens). Um ponto interessante é que a MaxMilhas mostra
todas as opções disponíveis de emissão, indicando se fica mais barato comprar direto na
companhia aérea ou emitir usando as milhas, o que acaba sendo um bom diferencial.
A empresa entende que pode ter uma relação positiva com as companhias aéreas, visto
que possibilita que consumidores comprem um voo pelo qual não estariam dispostos a pagar
em outros canais. Como são as companhias aéreas que determinam o valor em reais e em
milhas/pontos dos voos, a MaxMilhas pode contribuir para manter o cenário aéreo mais
aquecido, consequentemente o setor de turismo também, e ainda otimizar os lucros das
companhias aéreas. A empresa agrega valor aos programas de fidelidade, uma vez que
estimula os consumidores a acumular milhas, ampliando os negócios dos programas numa
razão maior do que a diminuição do tão lucrativo breakage dessas empresas. A MaxMilhas
acredita que pode valorizar os programas de fidelidade já que tornará as empresas mais
competitivas para fidelizar os consumidores, em um cenário de concorrência acirrada entre as
companhias aéreas (MAXMILHAS, 2019).
Entretanto, para Cassol (2019) esse mercado cresce não apenas porque há um
desinteresse dos programas em regular os acúmulos milionários de pontos, mas porque ainda
existe uma grande assimetria entre a precificação das passagens aéreas em reais e das
passagens vendidas com pontos. A definição dos preços das passagens em reais é feita por
uma equipe com o auxílio de softwares sofisticados, que permitem a atualização de preços
seja feita automaticamente. Já as passagens emitidas por milhas não contam com essa
tecnologia, dependendo, em muitos casos, de cadastros manuais. De acordo com a ocupação
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do voo ou com a proximidade da viagem, as companhias aéreas aumentam os preços das
passagens em reais. Já com as passagens emitidas em milhas, as tarifas sobem em função do
número de assentos já vendidos em milhas por voo e a ocupação do mesmo. Sendo assim, a
precificação de passagens em reais e milhas não são alinhadas e a tendência em geral é de
preços mais altos em reais do que em milhas.
Esse é um mercado novo, que cresce rapidamente, que não está regulamentado no
Brasil, no entanto, não é ilegal; apenas não há ainda legislação a respeito. Juridicamente, as
leis e normas brasileiras vedam a imposição de cláusula de inalienabilidade para negócios
jurídicos onerosos (aqueles que envolvem compra e venda, por exemplo). E, como pontos e
milhas são adquiridos dessa forma (já que são pagos, podendo inclusive serem vendidos pelas
próprias companhias aéreas), tentar impedir sua transferência é considerada uma prática
abusiva, já que priva o consumidor do seu próprio patrimônio (MAXMILHAS, 2019).
Entretanto, as companhias aéreas vêm impondo barreiras para tentar impedir a prática do
“mercado paralelo”.
Em 2018 a Latam alterou seu regulamento, a primeira medida limita a quantidade de
beneficiários de resgate de passagens através de pontos a 25 pessoas, a cada 12 meses, por
número Multiplus e até então, não havia nenhum limite nesse sentido. A segunda mudança
estabelece a pena de suspensão por seis meses, ou mesmo exclusão e o cancelamento dos
pontos de quem infringir as regras do programa, ou se utilizar de má-fé, fraude ou ardil no
acúmulo ou no resgate de pontos. Como um dos itens do regulamento proíbe expressamente a
compra e a venda de pontos, significa que o Latam Fidelidade e a Multiplus estão tentando
obter uma maior solidez jurídica tentar coibir essas práticas (CASSOL, 2018). Mesmo o fim
da Multiplus em 30 de setembro de 2019, o regulamento permanece para o Latam Pass.
Outro ponto relativo a esse mercado questionado pela ABEMF é a falta de segurança
ao fornecer dados pessoais como login e senha aos sites que compram milhas. Por ser algo
novo, ainda há muita desconfiança no processo, mesmo que as empresas que transacionam
esses pontos/milhas afirmem que são dados criptografados e que é um ambiente seguro.
Buscando ganhar confiança do consumidor neste processo, a MaxMilhas, por exemplo, possui
certificado de segurança em seu site e selo RA100 (Reclame Aqui 100, selo fornecido a
empresas com bom índice de retorno e atendimento ao cliente).

2.4 VALOR DE MERCADO DOS PONTOS
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O valor de pontos e milhas ainda é uma questão nebulosa na hora do consumidor fazer
suas escolhas, por isso, é relevante fazer uma análise antes do resgate e decisão sobre o
destino dos seus pontos/milhas. Como apresentado, a precificação é ainda confusa e subjetiva,
sendo assim, a racionalidade muitas vezes é ignorada. Será apresentada no quadro 4 uma
análise das possibilidades de resgate de uma passagem em classe econômica e executiva nos
três principais programas brasileiros para Miami, o principal destino de resgate, comparando
com os valores caso fossem comprados.
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Quadro 4: Análise de valores das milhas
elaboradaoautora

Valor do Resgate
no Tudo Azul

Taxas para
resgate com
pontos

Valor em
R$ por
milha

Venda
Convencional na
MaxMilhas

Valor das
milhas
MM

R$444,59

117.000

R$594,59

R$0,02

R$2.106,00

R$0,02

R$444,59

390.000

R$594,59

R$0,03

R$7.367,10

R$0,02

145.000

Taxas para
resgate com
pontos
R$444,90

Valor em
R$ por
milha
R$0,02

Venda
Convencional na
MaxMilhas
R$2.610,00

Valor das
milhas
MM
R$0,02

R$392,98

104.000

R$242,39

R$0,01

R$1.869,92

R$0,02

R$392,98

192.000

R$242,39

R$0,05

R$3.452,16

R$0,02

Valor em
R$ por
milha
R$0,03

Venda
Convencional na
MaxMilhas
R$1.899,22

Valor das
milhas
MM
R$0,02

R$0,03

R$4.913,18

R$0,02

O Valor das Milhas

Valor da Tarifa
na Azul

Aéreo em econômica tarifa mais barata 18/11 a 25/11 - Rio x MIA
(FLL)

R$2.570,58

Aéreo em executiva tarifa mais barata 18/11 a 25/11 - Rio x MIA
(FLL)

R$9.963,41

O Valor das Milhas

Valor da Tarifa
na GOL

Aéreo em econômica tarifa mais barata 18/11 a 25/11 - Rio x MIA

R$2.534,06

R$445,12

Aéreo em econômica tarifa mais barata 18/11 a 25/11 - Rio x MIA > COMPANHIAS PARCEIRAS - Copa Airlines

R$1.346,40

Aéreo em executiva* tarifa mais barata 18/11 a 25/11 - Rio x MIA

R$8.649,60

Taxas

Taxas

Valor do Resgate
no Smiles

*Passagem executiva apenas na Copa

O Valor das Milhas

Valor da Tarifa
na LATAM

Aéreo em econômica tarifa mais barata 18/11 a 25/11 - Rio x MIA

R$2.705,86

R$447,41

79.200

Taxas para
resgate com
pontos
R$278,20

Aéreo em executiva tarifa mais barata 18/11 a 25/11 - Rio x MIA

R$6.018,00

R$447,41

197.000

R$278,20

* cotação do dia 17/09/19 - 1USD = R$ 4,08/ buscas feitas
17/09/19 e comparação nos mesmos voos e com mesmas
condições de bagagem

Fonte: Elaboração própria.

Taxas

Valor do Resgate
na Multiplus

COMPRA DIRETO NO MAXMILHAS
Voo Copa por R$ 1761,36 em econômica
Voo Copa por R$ 5235,84 em executiva
* a incluir taxas R$ 247,40

A vez do consumidor: os melhores cenários
Comprar sua passagem pela cia Copa Airlines por R$ 1346,40 + R$
392,98 = R$ 1739,38 e vender suas milhas ->lucro de R$ 130,54 +
acúmulo de milhas caso a passagem seja emitida no cartão
Caso tenha 192.000, voar de executiva onde suas milhas valem
R$ 0,05 - acima da média de mercado
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Conforme apresentado no quadro 4, o entendimento do valor dos pontos é um processo
cansativo e de fato exige atenção para tomar a melhor decisão. O valor em reais das milhas é
calculado pelo valor da tarifa (sem taxa de embarque) dividido pelo número de pontos. A média
de mercado é entre R$ 0,02 / R$ 0,03. Dentre os cenários analisados neste quadro, é importante
ressaltar a possibilidade de resgate de uma passagem em classe executiva através da companhia
Copa Airlines, parceira da Gol/Smiles. Neste cenário, o valor de resgate é muito vantajoso para o
consumidor. Isso porque, enquanto nas outras cotações o valor em reais por milha oscila entre R$
0,01 e R$ 0,02, nesta situação em especial, o valor da milha é de R$ 0,05.
Para fins explicativos do quadro 4, será apresentada abaixo a figura 14. Os cálculos da
coluna “Venda convencional na MaxMilhas” foram realizados a partir dela. A cotação utilizada
como base para análise no quadro 4 foi sempre o mesmo valor da oferta número um no ranking de
ofertas, (por exemplo, conforme abaixo, ranking número 1 = R$ 18,00). Na figura 14, nota-se que
o valor default do site era R$ 23,00 (valor sugerido de venda, mesmo não correspondendo à oferta
número um). Para essa análise, caso fosse considerado a sugestão default (R$ 5 reais a mais que a
número um do ranking), o ganho para o vendedor seria maior, mas as milhas poderiam demorar
mais a serem resgatadas pela empresa, que funciona como um leilão:

Figura 14: Como precificar suas milhas ao ofertar no site MaxMilhas

Fonte: MaxMilhas (17/09/2019)
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Já a coluna “Valor das milhas MM” representa o valor que a MaxMilhas paga aos
consumidores pelas suas milhas (“venda convencional na MaxMilhas”) dividido pelo valor
necessário para resgatar as milhas nos programas de fidelidade. No caso da passagem em
executiva da Copa Airlines, a MaxMilhas pagaria R$ 0,02, enquanto as milhas no Smiles valem
R$ 0,05 – no volume de vendas, faz diferença. Como foi considerada a tarifa de menor custo
oferecido pela companhia aérea, há possibilidade de resgate com uma parada ou duas. Isso pode
influenciar também na decisão do consumidor final. Em termos práticos e de menor custo total, o
melhor cenário seria comprar uma passagem da Copa Airlines e vender as milhas aéreas no
MaxMilhas ou então aproveitar o valor de suas milhas e resgatar uma passagem executiva a baixo
custo. Entretanto não há fórmula para verificar o melhor cenário, é necessário fazer uma análise a
cada caso, por isso é subjetivo e complexo para os consumidores e dependem da racionalidade nas
suas decisões.

2.4.1 Assimetria de informações

Ao longo destes primeiros capítulos foram apresentadas evidências do complexo mercado
de milhas no Brasil, algumas particularidades do setor e como fazer boas escolhas. A dúvida se
consumidores sabem o que compram, quanto valem suas milhas e quais são as reais regras do jogo
ainda permanecem, mas tudo indica que há um longo caminho a percorrer para fornecer ao
consumidor informações relevantes, claras e objetivas desse mercado ainda obscuro que
movimenta bilhões anualmente.
Para Simonson (1993), se os consumidores não têm suas próprias preferências definidas ou
se suas preferências são instáveis e facilmente influenciáveis; as empresas deveriam tentar obter
um melhor entendimento de seus clientes, examinando as diversas influências em suas decisões de
compra e usar essas informações para desenvolver estratégias de marketing. Para este autor, a
suposição de que decisões de compra geralmente estão sujeitas à influências, não deveria ser
interpretada no sentido de que os consumidores em geral não sabem o que querem.
No entanto, Simonson (1993) sugere que as preferências dos consumidores não devem ser
tidas como fixas, podendo ser moldadas e influenciadas. Pesquisas desenvolvidas por autores
como Simon, Kahneman, Simonson e McCabe sobre tomada de decisão revelaram que as pessoas
muitas vezes não têm preferências claras e estáveis, mesmo quando têm todas as informações
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necessárias sobre as características das alternativas de escolha. As conclusões são consistentes
com a ideia de que, em muitas situações, os consumidores constroem suas preferências quando
confrontados com uma decisão de compra específica (SIMONSON, 1993). Neste trabalho,
pretende-se compreender como o consumidor lida com esse mercado a fim de ajudá-lo a fazer
boas escolhas.
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3. ESTUDOS SOBRE O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NO MERCADO DE
MILHAS E PROGRAMAS DE FIDELIDADE

Este capítulo fará uma abordagem geral dos programas de fidelidade e apresentará algumas
sugestões para futuras pesquisas na área. As principais pesquisas anteriores sobre a percepção do
valor de milhas e pontos serão analisadas, como por exemplo, a de Liston-Heyes (2002), Drèze e
Nunes (2004) e Nunes e Drèze (2006), bem como a importância de pesquisas voltadas para o
consumidor e a ausência de pesquisas sobre esses temas no contexto do mercado de milhas aéreas.
Pode-se destacar que existem cinco grandes temas presentes em estudos anteriores: estrutura e
regras de programas de fidelidade; programas de fidelidade e percepção dos consumidores;
comportamento de uso de milhas; milhas aéreas como um novo tipo de moeda e percepção de
valor e disposição a pagar. Essas grandes áreas de estudo são expressadas no quadro 5 a seguir:
Quadro 5: Principais temas pesquisados relacionados aos programas de fidelidade
Principais Temas

Descrição

Autores

Autores definem programas de fidelidade, os
atrativos e importância desta ferramenta para
as empresas. São abordadas a compreensão
das regras e as dificuldades no resgate.
Trazem a importância do marketing de
relacionamento e dos programas de fidelidade;
e também questões como data de validade,
cenários atuais e futuras pesquisas na área.
Alguns autores apresentam a história dos
programas de fidelidade das companhias
aéreas e como funciona a participação dos
consumidores nos programas.

• Liu e Yang, 2009;
• Boer e Gudmundsson
Gudmundsson, 2012;
• Lima, Neto, 2013;
• Chapman e Palmatier,
2016;
• Colliander e Soderlund,
2015;
• Breugelmans e LiuThompkins, 2017;
• Moreno e Lopes, 2018.

Programas de
Fidelidade e
percepção dos
consumidores

Temas abordados pelos autores são a
estocagem de pontos, motivações de resgate, a
satisfação do consumidor, a percepção de
justiça, o engajamento e lealdade dos
membros em programas de fidelidade. A
identificação do consumidor com a empresa
através de programas de fidelidade é um tema
presente, assim como os benefícios e valores
percebidos pelos consumidores dos programas
de fidelidade das companhias aéreas.

• Kwong, Soman e Ho
(2010);
• Mimouni-Chaabane,
Volle, (2010);
• Kang, Alejandro e Groza,
2014;
• Breugelmans et al, 2014;
• Stourm et al, 2015;
• Terblanche, 2014;
• Lima, 2015;
• Bruneau, Swaen e
Ziddac, 2018.

Comportamento
de uso de Milhas

Autores identificam as principais preferências
de resgate de milhas aéreas e formas de

• Liston- Heyes, 2002;
• Drèze e Nunes, 2004

Estruturas e
Regras dos
Programas de
Fidelidade
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Principais Temas

Descrição
acúmulo; como os consumidores se
comportam nos programas de milhagens; as
motivações e tendências de mercado de milhas
(mileage brokers).

Milhas Aéreas
como um novo
tipo de moeda

Autores exploram os programas de
recompensas como estratégia de promoção de
vendas e o impacto das recompensas nas
vendas; se pontos são considerados dinheiro.
Abordam a combinação de pontos e dinheiro
para resgates, conceito de near money, e como
o consumidor avalia a combinação de moedas.
Alguns autores também analisam o impacto
dos mileage brokers no mercado brasileiro.

Percepção de
valor e disposição
a pagar

Autores investigam a percepção de valor dos
pontos e milhas aéreas, estudam como milhas
aéreas são potencial forma de moeda, e podem
desempenhar de fato o valor legal de uma
moeda. Liston-Heyes verificou quanto
consumidores estariam dispostos a pagar
(WTP) por milhas aéreas e os desvios em
relação aos valores de mercado das milhas.

Autores
• Nunes e Drèze, 2006;
• Boer e Gudmundsson,
2012;
• Wei e Xiao, 2013;
• Stourm et al., 2015;
• Pereira et al., 2019.
•
•
•
•
•

Liston- Heyes, 2002;
Drèze e Nunes, 2004
Nunes e Drèze, 2006;
Wei e Xiao, 2013;
Chan, Kemp,
Finsterwalder, 2016;
• Pereira et al., 2019.
•
•
•
•
•
•

Liston- Heyes, 2002
Drèze e Nunes, 2004
Nunes e Drèze, 2006;
Wei e Xiao, 2013;
Stourm et al., 2015;
Lima, 2015.

Fonte: Elaboração própria.

Dentre o tema estruturas e regras dos programas de fidelidade, pode-se destacar o trabalho
de Lima e Neto (2013), que analisou a compreensão das regras de participação em programas de
fidelidade, a percepção do valor de programas de milhagens (LIMA, 2015). A pesquisa identificou
frustrações, dificuldades de resgate de pontos e insatisfação em programas de milhagens pelos
consumidores. Chapman e Palmatier (2016) trouxeram uma análise sobre o entendimento do
marketing de relacionamento e dos programas de fidelidade. De acordo com os autores, os
programas de fidelidade são uma estratégia do marketing de relacionamento, tem características
específicas e podem ser influenciados por fatores globais distintos, de acordo com cada cultura,
impactando na performance de vendas.
Colliander e Soderlund (2015) fizeram um estudo acerca dos programas de fidelidade e seu
impacto na percepção de justiça desses programas e satisfação do consumidor. Isso porque muitos
programas de fidelidade acabam por segmentar seus clientes como membros ou não membros ou
os remunera de forma diferente. Os programas de fidelidade são criados para que seus membros
recebam um tratamento diferenciado, mas pode ter um impacto negativo na marca ou na
percepção de justiça do consumidor ao criar um ciclo segregador. Breugelmans e Liu-Thompkins
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(2017) analisaram a ideia de impor data de validade em programas de fidelidade e o
comportamento do consumidor. As políticas de validade de pontos representam um segmento da
literatura acadêmica acerca dos programas de fidelidade. Os autores apontam pontos positivos e
negativos ao atribuir data de expiração para os pontos e recomendam o estudo da flexibilidade e a
possibilidade de expandir a validade dos pontos pelos seus participantes.
A percepção dos consumidores em relação aos programas de fidelidade pode ser analisada
no trabalho de Kang, Alejandro e Groza (2014), que abordaram temas como a identificação do
consumidor e da empresa e a eficácia dos programas de fidelidade. Segundo os autores, os clientes
podem ser leais aos programas de fidelidade ou às empresas que os criam, sendo a identificação
do consumidor com a empresa apontada como uma ferramenta importante de lealdade. MimouniChaabane e Volle (2010) também analisaram a percepção dos benefícios dos programas de
fidelidade pelos consumidores. Estes autores desenvolveram uma escala que mede cinco tipos de
benefícios percebidos: economia monetária, exploração (no sentido de descobrir e testar novos
produtos da empresa), entretenimento, reconhecimento e benefícios sociais. As cinco dimensões
têm impactos diferentes na satisfação com o programa e na lealdade ao programa, por exemplo.
Para os autores, identificar a relação entre benefícios percebidos e outras variáveis de interesse no
que tange os programas de fidelidade, continua sendo um desafio. Mimouni-Chaabane e Volle
(2010) ainda sugerem investigar a importância relativa dos benefícios monetários versus não
monetários. Terblanche (2014) atualizou o trabalho de Mimouni-Chaabane e Volle (2010) e
direcionou especificamente a um programa de fidelidade de uma companhia aérea. Este estudo
identificou que o reconhecimento é o benefício mais visível para um cliente de um programa de
fidelidade de uma companhia aérea.
Bruneau, Swaen e Zidda (2018) pesquisaram sobre o engajamento do consumidor nos
programas de fidelidade, que são caracterizados por seis tipos de manifestações de
comportamentos: uso proativo de cartões de crédito; resgate de pontos; comportamento de compra
adaptável; ser receptivo a informações; compartilhar informações; e procurar informações. De
acordo com os autores, o uso de cartões ou resgate de pontos não são suficientes para medir o
engajamento dos consumidores aos programas de fidelidade. Os autores acabam adotando a
definição de Van Doorn et al. (2010) que define engajamento como o envolvimento do cliente em
relação à empresa como manifestações comportamentais dos clientes em relação a essa empresa,
além da compra, resultante de impulsos motivacionais. Engajamento envolve mais do que
motivação e é caracterizado pelo comportamento dos clientes, que é o que o diferencia de
compromisso ou envolvimento. Por exemplo, de acordo com Bruneau, Swaen e Zidda (2018), o
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compromisso é um força psicológica que pertence ao apego entre duas partes, levando ao desejo
de manter um relacionamento que vincule o cliente à empresa. Já o engajamento representa uma
vontade de estar no relacionamento; implica esforços para permanecer no relacionamento. O
engajamento do cliente vai além do envolvimento, englobando um relacionamento com a marca.
Os autores sugerem que as empresas parecem estar focadas em números de participantes em seus
programas de fidelidade na inscrição, ao invés de focar no engajamento, de forma que as mesmas
não conseguem construir um relacionamento com seus clientes.
Outro aspecto relevante aos programas de fidelidade é a estocagem de pontos em
programas lineares, que não remuneram a mais pelo número de pontos em conta. Stourm, Bradlow
e Fader (2015) explicam que as motivações são econômicas, cognitivas e psicológicas. Sendo a
psicológica justificada por meio do mental accounting24, que explica que os consumidores não
reconhecem o valor dos pontos igualmente como dinheiro. O comportamento do consumidor ao
regatar pontos é analisado através de modelos matemáticos. Os autores apontam que seria
interessante aprofundar o entendimento do motivo pelo qual consumidores preferem estocar
pontos sem ter nenhum benefício aparente, mesmo quando a empresa criadora do programa de
fidelidade insiste para que sejam resgatados
Segundo Kwong, Soman e Ho (2010), muitos consumidores possuem pontos de programas
de fidelidade que funcionam como moeda, mas não são dinheiro. O trabalho dos autores examina
fatores que influenciam decisões dos consumidores de manter ou gastar seus pontos acumulados.
Os autores descobriram que os consumidores têm mais probabilidade de gastar pontos quando
podem facilmente antecipar os benefícios que eles podem desfrutar com os pontos.
Especificamente, a decisão de gastar pontos é facilitada quando é mais fácil calcular o valor da
porcentagem de economia que se pode obter usando os pontos (KWONG, SOMAN, HO 2010).
No entanto, segundo os autores (2010), ainda não está claro por que alguns consumidores quase
nunca resgatem seus pontos ou continuem acumulando pontos. Uma interessante razão pode estar
ligada ao valor que os indivíduos atribuem à pontos conforme eles gradualmente os acumulam.
Um estudo sugeriu que quando há esforço para acumular o dinheiro, é menos provável que seja
gasto do que ganhos inesperados (KWONG, SOMAN, HO 2010). É possível que, numa lógica
semelhante, seja menos provável que os pontos sejam utilizados se forem acumulados por um
longo período de tempo.

24

Contabilidade mental
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Em outro estudo apontado por Kwong, Soman e Ho (2010), em que o número total de
pontos permaneceu constante, foi demonstrado que é mais provável que os consumidores se
apegem aos pontos (a) quando os pontos foram acumulados através de um grande número de
compras com baixo valor em vez de algumas compras com grandes valores de venda e (b) quando
os pontos foram acumulados por mais tempo do que por um período mais curto. Para os autores
(2010), pesquisas futuras podem explorar outras determinantes para a obsessão duradoura de
acumular pontos. Os autores ainda salientam que pontos não resgatados também impõem encargos
financeiros às empresas, já que a maioria dos regimes exige que pontos não resgatados sejam
refletidos na contabilidade como passivos por um período determinado de tempo (KONSEWICZ,
2007 apud KWONG, SOMAN, HO 2010). Por fim, Kwong, Soman e Ho (2010), propõem que
profissionais de marketing devem facilitar a estimativa da economia em porcentagem e identificar
claramente os resultados de situações de cáculos particularmente difíceis para seus consumidores.
É relevante mencionar que o estudo desses autores foi feito no contexto de programas de
fidelidade no varejo, e não de companhias aéreas.
No sentido de pontos terem valor monetário, Xiao e Wei (2013) exploram os programas
de recompensas como estratégia de promoção de vendas e o impacto das recompensas nas vendas.
A promoção de vendas associadas às recompensas, bem como a diminuição de preços associados
ao uso de pontos, não representa uma área muito estudada no meio acadêmico. Segundo os
autores, tanto a redução de preços quanto o aumento de pontos recompensados estimulam as
vendas. No entanto, talvez a diferença mais importante entre promoções com preços menores e
recompensas com mais pontos esteja na natureza de seus custos e benefícios para o vendedor.
Enquanto descontos de preço são custos monetários “reais” e imediatos, as promoções de
recompensa podem se tornar puramente rentável se muitos consumidores simplesmente não
resgatarem seus pontos. Para o setor de varejo com maiores taxas de desconto, é preferível fazer as
ações de recompensas do que os cortes imediatos de preços, pois eles não consomem o fluxo de
caixa no presente. Eles recomendam ainda pesquisas em aéreas e categorias de produtos nas quais
os consumidores tendem a gastar seus pontos e os mecanismos por trás do processo de decisão de
compra.
Drèze e Nunes (2004) são dois dos principais acadêmicos que se dedicaram a estudar os
programas de fidelidade e o surgimento de novas moedas. Os pesquisadores examinaram os
consumidores e as relações de acúmulo de pontos, bem como a forma que estes respondem à
disposição de pagar por passagens aéreas, hotéis e outros bens e serviços através da combinação
de múltiplas moedas. Os autores investigaram transações com múltiplas moedas, o que classificam
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como “preços de moedas combinadas”. Segundo os autores, o consumidor prefere utilizar moedas
combinadas apenas uma sob algumas condições, pois diminui o custo psicológico da transação.
Por exemplo, para o consumidor é indiferente gastar USD 500 ou 25.000 milhas em uma
passagem aérea, mas o mesmo prefere pagar USD 400 mais 5.000 milhas ao pagar em uma única
moeda. Nesse sentido, é relevante notar que a preferência do consumidor ao usar duas moedas
indica que a percepção do valor de cada milha ou dólar gasto não é avaliada da mesma forma. Para
passagens com alto valor, por exemplo USD 1000, o julgamento não acontece da mesma forma: as
pessoas preferem pagar em uma transação de moeda única (NUNES, DRÈZE, 2006). Segundo os
autores, as empresas detentoras dos programas de fidelidade estão mais propensas a ganhar vendas
incrementais quando são mais flexíveis e permitem moedas combinadas nas transações. Dessa
forma, para os autores, milhas e dólares não têm o mesmo valor monetário para o consumidor. Os
preços de moedas combinadas são projetados para minimizar o impacto psicológico associado a
uma compra, com o objetivo de tirar vantagem da incapacidade, relutância ou falta de desejo de
converter as quantias de ambas as moedas (DRÈZE,NUNES, 2004).
De forma geral, segundo Liston-Heyes (2002), as milhas aéreas não são estudadas como
potencial forma de dinheiro. As milhas aéreas não competem com as moedas, mas podem, não
obstante, desempenhar o papel de uma moeda de fato com algumas limitações legais. Especialistas
financeiros argumentam que as milhas aéreas são o concorrente mais importante para os vários
pilotos de moedas digitais (LISTON- HEYES, 2002). O estudo de Liston-Heyes é o primeiro que
trata explicitamente milhas aéreas como uma pseudo-moeda e examina o potencial desajuste do
valor percebido (subjetivo) e do valor de compra (objetivo). Os resultados sugerem que as milhas
aéreas diferem de outros programas de fidelidade, na medida em que é muito difícil para os
consumidores converter em sua moeda as milhas aéreas. Para autora, as milhas aéreas não
competem com as moedas nacionais, mas ainda assim podem desempenhar de fato o papel de uma
moeda com poder legal limitado. Especialistas financeiros argumentam que as milhas aéreas já são
o concorrente mais significativo entre os diversos pilotos de moedas digitais (LISTON- HEYES,
2002).
Breugelmans et al. (2014), no artigo que discute o futuro das pesquisas em programas de
fidelidade, oferecem uma síntese dos temas que consideraram relevantes. De acordo com os dados
levantados, o comportamento do consumidor, e pesquisas sob a ótica da economia
comportamental, podem ser considerados campos promissores para futuras pesquisas. Mesmo
sendo um assunto de importância econômica e que algumas pesquisas tenham tentado explicar o
desempenho dos programas de fidelidade através de fatores como o design do programa, poucos
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estudos examinaram como fatores externos ao ambiente podem afetar o sucesso de um programa
de fidelidade (LIU, YANG, 2009). Com uma pesquisa limitada sobre os programas de fidelidade,
ainda não está claro até que ponto os mesmos são eficazes e o que induz o sucesso e o fracasso de
diferentes programas. Embora alguns estudos tenham examinado os efeitos e as características dos
programas de fidelidade e dos consumidores, a maioria das pesquisas existentes sobre programas
de recompensa concentra-se em questões comportamentais, em particular se e como elas afetam o
cliente, a lealdade e retenção (BOLTON et al.2000 apud WEI, 2005; KEH, LEE 2006; KIVETZ
et al. 2006; LEWIS 2004; LIU 2007; MELNYK, OSSELAER 2012; YI, JEON 2003).
Pesquisadores também notaram uma intrigante falta de estudos sobre o tema e que muitas questões
relacionadas ao comportamento de resgate permanecem sem resposta. Por exemplo, seria
interessante ver qual categorias os consumidores tendem a gastar seus pontos ganhos. (WEI,
XIAO, 2013). Há muitos campos de pesquisa no que tangem os programas de fidelidade e o
mundo dos pontos , entretanto poucas pesquisas se dirigem a entender como o consumidor
percebe o valor das milhas aéreas (LISTON- HEYES, 2002).
Mesmo com um número significativo de pesquisas no campo da psicologia cognitiva
apoiando o desenvolvimento de conhecimento acerca da tomada de decisão em geral, ainda existe
pouca integração destes estudos com a pesquisa das decisões de turismo (MCCABE et al., 2015).
Os estudos sobre o comportamento do turista que aplicam as teorias da Economia
Comportamental, bem como suas linhas de pesquisa correlatas, como teoria do sistema dual,
heurísticas do julgamento, psicologia dos preços, efeito de enquadramento, aversão à perda,
nudging, entre outros, têm sido escassos no Brasil e no exterior. A carência de pesquisas na área
está relacionada a dois fatores principais: a) predominância no turismo da perspectiva da
economia tradicional, que também persuade as abordagens da gestão de marketing, e a proposição
de um consumidor racional reproduzido nos modelos usuais de decisão de compra dos turistas
(MCCABE, LI, CHEN, 2015); b) barreira metodológica, pois os estudos da economia
comportamental são baseados em desenho experimental.
Há escassez de pesquisas na área de economia comportamental no turismo e a pesquisa
sobre milhas aéreas no Brasil, abordando sua relação com o comportamento do consumidor, é
quase nula, o que abre oportunidades para novos estudos na área (Quadro 6). Além disso,
pesquisas sobre os programas de milhagem apontam que estes diferem de outros programas de
fidelidade por conta da dificuldade que os consumidores encontram para converter as milhas
aéreas em sua moeda vigente. Embora a noção estratégica de uma falta de transparência esteja
presente, não há provas concretas de que os parceiros comerciais dos programas de fidelidade
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estejam se aproveitando das dificuldades dos consumidores. Para Liston-Heyes (2002), a falta de
transparência pode ser causada por outros fatores menos oportunistas. Ainda assim, pode ser
potencialmente prejudicial na medida em que distorce os padrões de consumo devido à uma
superestimação sistemática do valor das milhas aéreas e, à vista disso, é pertinente ser investigado.
Como fenômeno econômico, as milhas aéreas são um fenômeno grande demais para ser ignorado
ou tratado como um artifício temporário ou uma tendência de marketing. Elas se tornaram parte
integrante da economia, embora seu status exato ainda não esteja claro (LISTON- HEYES, 2002).
Quadro 6: Oportunidades para futuras pesquisas
Oportunidades para Futuras Pesquisas
Aplicações das Teorias da Economia
Comportamental
•
•
•
•
•

Teoria dos Prospectos
Teoria do Sistema Dual
Custos de Oportunidade
Sobrecarga de Informações
Efeito Framing

Comportamento do Consumidor
•
•
•
•
•
•

Motivações, uso e vendas de mihas
Im portâcia
Engajamento
Percepção de milhas como dinheiro
Estocagem de milhas
Combinação de milhas e dinheiro

Fonte: Elaboração própria.

Os campos de pesquisa relacionados aos programas de fidelidade são diversos, entretanto
poucas pesquisas se dirigem a entender como o consumidor percebe o valor das milhas aéreas
(LISTON- HEYES, 2002). Entender se o consumidor considera milhas como dinheiro é um tema
proposto por outros autores (NUNES, DRÈZE, 2006; WEI, XIAO,2013). Além disso, há um gap
de pesquisas que investiguem se os consumidores tomam decisões racionais ao resgatar passagens
de milhas e se estão submetidos a vieses de julgamento. De acordo com os dados aqui levantados,
o comportamento do consumidor, além da ótica da economia comportamental, também pode ser
considerado um campo promissor para futuras pesquisas.
A importância do estudo do comportamento do consumidor nesses pilares é relevante para
conhecer as motivações de resgate, nível de engajamento, formas de acúmulo e até mesmo a
venda de pontos, que é uma tendência emergente no mercado e com grande impacto econômico.
Outros questionamentos, como a importância percebida das milhas pelos indivíduos, as
percepções sobre o significado das milhas (benefício ou moeda), se as percepções de ganhos e
perdas estão relacionadas e se há sobrecarga de informações no comportamento de uso das milhas
pelos consumidores são indagações que esta pesquisa busca responder.
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4. ECONOMIA COMPORTAMENTAL E APLICAÇÕES AO TURISMO

O quarto capítulo deste trabalho apresentará o campo conhecido como Economia
Comportamental, seus principais conceitos, teorias e como essa corrente econômica poderia ser
aplicada ao contexto dos programas de fidelidade de companhias aéreas e o mercado de milhas.

4.1. HISTÓRICO

Segundo Samson (2014), pode-se definir Economia Comportamental (EC) como o estudo
das influências cognitivas, sociais e emocionais analisadas sobre o comportamento econômico das
pessoas. A EC utiliza sobretudo o experimento para desenvolver teorias sobre a tomada de decisão
pelos indivíduos. Para o Samson (2014), as implicações da EC são amplas e suas teorias vêm
sendo empregadas em diversas esferas no setor público e privado, incluindo as áreas de finanças,
saúde, educação, marketing, entre outras. No final do século XX, a área da EC conquistou
destaque na literatura acadêmica (ÁVILA, BIANCHI, 2015). Um indício disso é a atribuição de
prêmios Nobel de economia aos pesquisadores da EC: Herbert Simon (1978), Amartya Sen
(1998), Daniel Kahneman (2002), Vernon Smith (2002), Robert Shiller (2013) e Richard Thaler
(2017).
A EC é uma área de pesquisas que começou a ser estudada relativamente há pouco tempo,
sendo resultado da inclusão, pela economia, de desenvolvimentos teóricos e descobertas empíricas
no campo da psicologia (AVILA, BIANCHI, 2015). Mais tarde, a EC incorporaria as
contribuições da neurociência e de outras ciências humanas e sociais. Para Thaler, em entrevista
concedida à Ávila (2015), a sua definição favorita de economia comportamental “é economia
baseada em suposições e descrições realistas do comportamento humano. É simplesmente
economia com maior poder explicativo porque seus modelos ajustam-se melhor aos dados”.
A Economia, por meio da tradição neoclássica, procurou modelar matematicamente o
comportamento dos indivíduos: consumidores, empresas, investidores, entre outros. Tal
modelagem ampliou a capacidade de aplicação da teoria, sob a forma de generalização dos
resultados e pressupostos básicos da teoria que assumia um comportamento padrão e sem falhas
ou imperfeições de conhecimento para o agente econômico idealizado, o ‘homo economicus’
(STEINGRABER, 2013). Para a corrente neoclássica, o ser humano visa maximizar o seu próprio
bem-estar, sendo necessária para validar essa afirmação a defesa de um modelo de racionalidade
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compatível com a figura do chamado homem econômico, ou seja, um sujeito que sempre tomará
as decisões que são mais satisfatórias aos seus próprios interesses, com capacidade ainda ilimitada
para processar informações. Já no fim do século XIX, os autores institucionalistas americanos
criticavam a perfeição desta teoria de comportamento. Tais autores acreditavam que a economia se
distanciou das demais ciências, como a sociologia, o direito e a psicologia quando a racionalidade
do homem econômico se tornou o padrão de comportamento da teoria econômica
(STEINGRABER, 2013).
A ideia de que o ser humano sempre alcança a maximização do seu próprio bem-estar tem
sido alvo de críticas desde décadas anteriores ao surgimento da EC, apresentando especial
importância aos estudos relativos à tomada de decisão. Herbert Simon, um cientista social com
importante atuação em diversas áreas, dentre elas a Economia e a Psicologia, desde 1947, com a
publicação do livro “Administrative behavior: a study of decision-making”; passou a questionar a
noção de racionalidade global empregada pelos neoclássicos. Para o autor, haveria uma
contradição entre esse modelo e o real comportamento do ser humano quando da tomada de
decisão, sendo este restrito por limitações cognitivas inerentes à condição humana (BARROS,
2010). As teorias da EC, que se sustentavam em parte nos conceitos desenvolvidos por Simon,
Kahneman e Tversky, não provocavam em uma rejeição total dos pressupostos da economia
neoclássica, como a maximização de utilidade, o equilíbrio e a eficiência. Tais pressupostos
continuam sendo úteis nesta abordagem, ao dispor um modelo teórico que pode ser aplicado a
qualquer forma de comportamento econômico, a até mesmo não-econômico, consentindo a
formulação de predições questionáveis; que poderiam ser testadas e a sua rejeição dar origem a
novas teorias (CAMERER, LOEWENSTEIN, 2002).
Ao longo da década de 1950, Simon apresentou a ideia de racionalidade limitada dos
indivíduos como alternativa ao homem econômico. Tal teoria preconizava que, mesmo com a
intenção de ser maximizador, o indivíduo estava sujeito a cometer erros e omissões e naturalmente
alcançar resultados ‘satisfatórios’ e não ‘ótimos’. Simon foi um dos principais defensores da
substituição da figura do homem-econômico neoclássico, estabelecendo a necessidade de
implantação de um modelo de racionalidade que explicasse o comportamento humano de forma
realista e que reconhecesse as suas limitações cognitivas (SIMON, 1955). Adotando esse norte,
Simon passou a dedicar os seus estudos à conceptualização da racionalidade limitada, temática
que marcou a sua obra e lhe conferiu o recebimento do prêmio Nobel em Economia no ano de
1978 (DAURA, 2018). A pesquisa de Simon é um divisor de águas na teoria econômica, ao
definir o conceito de racionalidade limitada como um instrumento para lidar com as limitadas
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habilidades humanas de compreensão e de cálculo, na presença de complexidade e incerteza
(SIMON,1980). Para este autor: “a racionalidade é limitada quando lhe falta onisciência. E as
faltas de onisciência são fruto, principalmente, das falhas no conhecimento das alternativas,
incerteza a respeito de eventos exógenos relevantes e inabilidade no cálculo de suas
consequências” (SIMON, 1980, p.42). Sendo assim, a racionalidade é limitada porque existem
limites para o acesso à todas às informações disponíveis; limites para capacidade cognitiva dos
indivíduos e limite de tempo (SIMON, 1982 apud SAMSON, 2018).
No início, a EC dependia fortemente de evidências geradas por experimentos, que tiveram
um papel importante, pois o controle experimental é muito útil para diferenciar explicações
comportamentais de explicações-padrões. No entanto, mais recentemente, economistas
comportamentais adotaram uma gama de métodos utilizados pelos economistas tradiconais,
podendo citar as pesquisas de campo, experimentos de campo, simulação em computadores e até
mesmo escaneamento cerebral (CAMERER, LOEWENSTEIN, 2002).
Os estudos dos psicólogos Amos Tversky e Daniel Kahneman marcaram o pensamento
econômico. O trabalho em parceria realizado por ambos resultou em dezenas de artigos, alguns
livros publicados ao longo de mais de duas décadas e um prêmio Nobel (premiação que Tversky
não recebeu em decorrência de seu falecimento em 1996). Tais trabalhos forneceram as bases para
a elaboração da EC, que hoje repercute em diversos campos do saber. A parceria entre os dois
pesquisadores foi possível após o fim dos seus estudos nos EUA, quando ambos retornaram à
Universidade Hebraica de Jerusalém. Kahneman, com o objetivo de elaborar novos experimentos
para comprovar a sua então recente descoberta de que os indivíduos cometem erros sistemáticos
de julgamento em razão de fatores cognitivos, avistou nos estudos de Tversky, claramente no
campo da Teoria da Tomada de Decisão com a diferenciação dos aspectos normativo e descritivo,
uma oportunidade de unir esforços para a criação de uma nova teoria capaz de afetar
decisivamente o pensamento econômico dominante na época (DAURA, 2018). No fim dos anos
1970, foram apresentados dois trabalhos importantes que são considerados marcos para a EC. O
primeiro, a chamada Teoria da Perspectiva (Prospect Theory), busca descrever de maneira mais
realista o processo de decisão dos agentes corrigindo e explicando anomalias detectadas na teoria
econômica tradicional. O segundo trabalho é do economista Richard Thaler (Toward a Positive
Theory of Consumer Choice, 1980), que descreve uma série de falhas não explicadas pela
principal corrente da economia, abrindo assim, um novo campo de estudo (ÁVILA, 2015).
Posteriormente, as teorias da economia comportamental foram se desenvolvendo, com os
estudos e publicações de Kahneman, Tversky, Thaler e outros pesquisadores, possibilitando uma
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análise mais aprofundada das heurísticas, vieses e da vulnerabilidade cognitiva do consumidor
(DAURA, 2018). A EC foi difundida para além dos círculos acadêmicos através dos livros
“Previsivelmente Irracional”, de Dan Ariely (2008), Nudge” (2008) com coautoria de economista
Richard Thaler, e “Rápido e Devagar - Duas Formas de Pensar”, de Daniel Kahneman (2011). A
EC utiliza a experimentação psicológica para desenvolver teorias sobre a tomada de decisão
humana e identificou uma série de vieses como resultado da maneira como as pessoas se sentem e
pensam. A EC está tentando mudar a maneira como os economistas tradicionais se comportam em
relação às percepções de valor e as preferências expressas das pessoas (SAMSON, 2014).
Enquanto isso, os economistas comportamentais tentam agregar a seus modelos um grupo
heterogêneo de elementos de ordem psicológica e de emocional, conscientes ou inconscientes, que
afetam o ser humano em suas escolhas diárias; na procura de uma maior realidade no
compreensão dessas escolhas e dos sistemas de mercado em que estão inseridas (ÁVILA, 2015).

4.2. CONCEITOS CENTRAIS

4.2.1. Heurísticas e Vieses

As decisões muitas vezes estão baseadas em convicções relacionadas à probabilidade de
eventos incertos, como por exemplo, o resultado das eleições ou a futura cotação do dólar. O ser
humano tende a se apoiar em um número limitado de princípios heurísticos que reduzem as tarefas
complexas de analisar probabilidades e predizer valores a operações mais simples de raciocínio
(TVERSKY, KAHNEMAN, 1974). Kahneman (2012, p.127) define tecnicamente a heurística
como “um procedimento simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, ainda que geralmente
imperfeitas, para perguntas difíceis”. A palavra “heurística” tem como raiz heureca, uma
interjeição atribuída ao filósofo grego Arquimedes, utilizada como expressão de triunfo ao
encontrar a solução de problema difícil.25
Kahneman e Tversky publicaram em 1974 um dos seus trabalhos mais importantes:
“Judgment under uncertainty: heuristics and biases”. Nesse artigo, os autores realçaram que ao
efetuar escolhas, os seres humanos não se comportam de acordo com a lógica dos cálculos
matemáticos; e sim, muitas vezes, se apoiam em heurísticas como forma de simplificar o processo
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Disponível em: <https://sualingua.com.br/2009/05/18/heureca/>. Acesso em: 14 abr. 2020.
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de tomada de decisão. Para Kahneman (2003), as heurísticas são comumente definidas como
atalhos cognitivos ou regras práticas que simplificam as decisões, especialmente em condições de
incerteza. As heurísticas podem a ser consideradas um recurso importante e útil, especialmente
porque em diversas ocasiões as pessoas de fato são instadas a tomarem decisões rápidas e
intuitivas. O problema ocorre quando essas decisões são influenciadas por uma visão enviesada da
realidade, dando forma às escolhas que se opõem ao ideal da maximização da utilidade. Assim,
heurísticas favorecem os vieses do julgamento. Segundo a Ariely (2008 apud SAMSON, 2018),
um viés cognitivo é um erro sistemático (não aleatório) de pensamento, quando o julgamento se
desvia do que seria considerado desejável da perspectiva das normas aceitas ou do que seria
correto com base na lógica formal.
Kahneman e Tversky (1974) apresentaram três importantes heurísticas comumente
utilizadas pelo ser humano: representatividade (representativeness), disponibilidade (availability)
e ancoragem e ajustamento (anchoring and adjustment), conforme apresentadas no quadro abaixo:

Quadro 7: Principais Heurísticas por Kahneman e Tversky

Principais Heurísticas

Definição

Representatividade

A
heurística
de
representatividade
é
frequentemente usada para
fazer julgamentos sobre um
objeto de destino pertencente a
uma
determinada
classe.
De acordo com essa heurística,
as pessoas fazem esses
julgamentos
usando
informações de fácil acesso
mental.
Trata-se
dos
julgamentos que podem ser
afetados pela utilização de
estereótipo.

Disponibilidade

A disponibilidade é uma
heurística pela qual as pessoas
fazem julgamentos sobre a
probabilidade de um evento
acontecer com base na
facilidade com que um
exemplo ou caso vem à mente.
Essa heurística é referente à
redução do esforço cognitivo,
pois para tomar uma decisão,
as pessoas tendem a se basear
num evento ocorrido num

Exemplo
Khaneman e Tversky exemplificam como as pessoas
tendem a analisar a probabilidade de um indivíduo
descrito pertencer a determinada categoria profissional,
como a de um vendedor, físico, piloto de avião ou
bibliotecário. Exemplo: Bob é um fã de ópera que gosta
de visitar museus de arte nas férias. Quando menino,
gostava de jogar xadrez com parentes e amigos. Qual
situação é mais provável? (A) Bob toca clarim em uma
importante orquestra sinfônica OU (B)Bob é agricultor?
Uma grande parte das pessoas escolherá A na situação
citada, visto que a descrição de Bob se encaixa no
estereótipo que talvez tenhamos sobre os músicos
clássicos e não no estereótipo sobre agricultores. Na
realidade, a probabilidade de B ser verdade é bem
maior, pois os agricultores formam uma parcela muito
maior da população.
Os autores exemplificam que investidores podem julgar
a qualidade de um investimento com base em
informações vistas recentemente no noticiário,
desconsiderando outros fatos importantes. Os autores
fizeram uma pesquisa: "Se uma palavra de três letras é
mostrada aleatoriamente de um texto em inglês, é mais
freqüente que a palavra comece com 'r' ou que tenha 'r'
como sua terceira letra?". A maioria dos participantes
disse ser mais provável que a palavra começasse com
"r" do que tivesse "r" na terceira letra. Entretanto, a
língua inglesa possui mais palavras de três letras que
terminam em "r" do que as que começam com tal letra.
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Principais Heurísticas

Ancoragem e
Ajustamento

Definição
passado recente.

Essa heurística afirma que os
tomadores de decisão formarão
julgamentos
ancorando
primeiro em um valor saliente
e acessível e depois ajustando
suas avaliações a partir desse
valor. As pessoas tendem a se
apoiar
em
informações
recentemente incorporadas a
fim de tomar as suas decisões.
A partir de um determinado
valor ou dado que funcionará
como uma âncora, o tomador
da decisão tende a ajustar a sua
resposta para efetivamente
realizar a escolha.

Exemplo
A maioria dos participantes julgou de forma errada
porque as palavras que efetivamente começam com "r"
são mais facilmente evocadas pela memória do que as
que têm a letra "r" como sua terceira letra.

Kahneman e Tversky realizaram um experimento que
consistia em perguntas sobre quantidades (%), como por
exemplo, “qual o percentual de países africanos que
fazem parte da ONU?”. Para responder, os participantes
deveriam girar uma roleta para selecionar um número
aleatório de 0 a 100. Com os resultados coletados, os
autores perceberam o número sorteado na roleta
funcionou como uma âncora, exercendo grande
influência sobre as respostas dadas.

Fonte: Elaboração própria.

As heurísticas reduzem a complexidade das tarefas de acessar probabilidades e predizer
valores a simples operações de julgamento (TVERSKY, KAHNEMAN, 1974). A aplicação de
heurísticas frequentemente é associada a vieses cognitivos, alguns dos quais, como os decorrentes
de disponibilidade ou representatividade, são “frios”, no sentido de que não refletem a motivação
pessoal e resultam de erros no processamento de informações. Outros vieses cognitivos,
especialmente os que atendem ao auto interesse (por exemplo, o viés do otimismo), são mais
motivados (SAMSON, 2018).
Segundo McCabe et al. (2015), existem outros tipos de heurísticas, e há diferentes
maneiras de distingui-las e classificá-las. Kahneman (2012) dá alguns exemplos de outras
heurísticas que surgiram ao longo dos anos, podendo citar a heurística do afeto e a heurística de
humor para felicidade. Nesta última heurística, foi feito um levantamento no qual jovens alunos
alemães deveriam responder às seguintes perguntas: a) “o quão feliz você tem se sentido
ultimamente?” b) “quantos encontros você teve no mês passado?”. Os avaliadores queriam saber
se os alunos que relataram ter tido mais encontros eram mais felizes e, de forma surpreendente,
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quase não existia correlação entre as respostas. Outro grupo de alunos respondeu às mesmas
perguntas, mas em ordem inversa: primeiro a questão “b” e depois a questão “a”. Nesse segundo
cenário, os resultados foram completamente diferentes, a correlação entre número de encontros e
felicidade era muito elevada. Isso ocorre porque a satisfação em um domínio particular (no caso
apresentado, encontros), domina os informes de felicidade. Para Kahneman (2012, p.133),
qualquer pergunta emocionalmente significativa que altere o humor de uma pessoa, terá o mesmo
efeito, por isso essa heurística é denominada “de humor para felicidade”. Referente à heurística do
afeto, o psicólogo Paul Slovic propôs que as pessoas deixam suas simpatias e antipatias definirem
suas opiniões sobre o mundo. Kahneman (2012) exemplifica esta heurística da seguinte forma: se
uma pessoa gosta de um projeto, então acredita que os custos são baixos e os benefícios são altos.
No campo do turismo, a pesquisa sobre vieses cognitivos nas decisões turísticas ainda está
nos estágios iniciais. Apesar de vários estudos sobre a tomada de decisão no turismo, incidentes e
prognósticos de vieses cognitivos em relação aos tipos e estágios em que ocorrem ainda são
obscuros (WATTANACHAROENSIL, 2019). Para Vieira e Mayer (2018), o desenvolvimento de
estudos e pesquisas de marketing turístico que visem o mapeamento e a análise das heurísticas de
julgamento presentes no comportamento do turista poderiam contribuir com o campo para uma
melhor percepção do comportamento do turista, sua tomada de decisão. Além disso, estas
pesquisas têm potencial para auxiliar empresas turísticas visando estabelecer posicionamento
mercadológico e processos de proteção ao consumidor mais alinhados às práticas éticas nas
relações de mercado.

4.2.2. Teoria dos Prospectos

A Teoria da Perspectiva ou Teoria dos Prospectos, proposta por Kahneman e Tversky
(1979), sugere que a função utilidade e, deste modo, o comportamento do decisor perante o risco,
não é consistente. Trata-se de um modelo comportamental que mostra como as pessoas decidem
entre alternativas envolvendo risco e incerteza e corrobora que as pessoas raciocinam com base na
utilidade esperada relativamente a um ponto de referência e não em resultados absolutos (ÁVILA,
2015).
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A Teoria dos Prospectos foi desenvolvida recorrendo-se a um framing

26

de escolhas de

risco. Essa teoria indica que as pessoas têm aversão à perda referente à força relativa de duas
motivações: os indivíduos se mostram mais impelidos a evitar perdas do que a obter ganhos.
Dessa forma, estão mais dispostos a correr riscos para evitar as perdas. De acordo com Kahneman
e Tversky (1979, 2012), devido à ponderação enviesada de probabilidades e à aversão a perda,
esse modelo se mantém em diversos contextos.
A aversão à perda é certamente a maior e mais significativa contribuição da psicologia à
Economia Comportamental (KAHNEMAN, 2012). Um dos exemplos utilizados pelo autor é:
“alguém lhe propõe uma aposta na moeda. Se a moeda der coroa, você perde 100 dólares. Se a
moeda der cara, você ganha 150 dólares. Essa aposta é atraente? Você a aceitaria?” Os estudos de
Kahneman (2011) apontam que para a maioria das pessoas, o medo de perder 100 dólares é mais
intenso do que a esperança de ganhar 150 dólares. Sendo assim, conclui-se que com base em
diversas observações feitas por Kahneman (2012) que “as perdas assomam como maiores do que
os ganhos” e que as pessoas são avessas à perda.
Outro elemento demonstrado por Kahneman e Tversky (1984) foi o efeito enquadramento
ou framing. Análises de tomadas de decisões normalmente diferenciam escolhas arriscadas de
escolhas sem risco. Perspectivas arriscadas são caracterizadas por seus possíveis resultados e pelas
probabilidades desses resultados. Para Kahneman e Tversky (1984), a mesma opção, entretanto,
pode ser enquadrada ou descrita de diferentes maneiras. Segundo Mayer, Marques e Santos
(2018), julgamentos e escolhas não devem ser afetados por variações na forma como os elementos
básicos da decisão são apresentados ou enquadrados. Porém, não é isso que se observa no
comportamento real dos indivíduos. Por exemplo, retratar o desempenho do mesmo cirurgião com
uma “taxa de sobrevivência de 90%” ou com uma “taxa de mortalidade de 10%”, enunciados
iguais, em geral, produzem comportamentos muito diferentes em relação à cirurgia
(KAHNEMAN, TVERSKY, 1984).
Segundo Kahneman (1984), efeitos de formulação podem ocorrer fortuitamente, sem
ninguém ter consciência do impacto do quadro na decisão final. Eles também podem ser
explorados para manipular a atratividade relativa das opções. Thaler (1980 apud KAHNEMAN,
TVERSKY, 1984) observou que lobistas da indústria de cartão de crédito insistiam que qualquer
diferença de preço entre compras feitas no dinheiro ou cartão fosse considerada desconto para
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pagamento em dinheiro e não como taxa do cartão de crédito. Para o autor, as duas classificações
enquadram a diferença de preço como um ganho ou como uma perda ao determinar
implicitamente o preço mais alto ou mais baixo como o normal. Como as perdas assomam maiores
que os ganhos (KAHNEMAN, TVERSKY, 1984), os consumidores apresentam menor
probabilidade de aceitarem taxas de cartões do que abrir mão de um desconto. As tentativas de
influenciar o enquadramento são comuns no mercado e na política.
A Teoria dos Prospectos teve suas descobertas testadas por diferentes estudiosos e abriu
novas possibilidades de estudos comportamentais em diversos campos, como psicologia, saúde,
gestão pública, política, direito, processos de decisão, entre outros (KAHNEMAN, TVERSKY,
1984). Segundo Mayer, Marques e Santos (2018), nos estudos relacionados ao comportamento do
consumidor, foram abertas importantes linhas de pesquisa como contabilidade mental, psicologia
dos preços e preferências e escolhas do consumidor. Muitos destes estudos e testes de laboratório
têm buscado observar e replicar o efeito de enquadramento, ou seja, a possibilidade de influenciar
a decisão de um indivíduo sem distorcer a informação ou suprimi-la, mas por meio de mudanças
sutis em sua apresentação (MAYER, MARQUES, SANTOS, 2018).
Existem estudos no Brasil com aplicação do tema, como por exemplo a pesquisa de Mayer,
Marques e Santos (2018), no qual foi discutido o processo de customização de um pacote turístico
e como este pode influenciar o resultado final da decisão. A pesquisa teve como objetivo testar o
efeito de enquadramento na customização de pacotes de viagem através de um experimento. A
hipótese central é que os consumidores tendem a incluir serviços mais caros no pacote turístico
quando iniciam a customização da compra a partir de uma oferta composta por itens de maior
preço, sendo obrigados a fazer downgrades 27para acessar as alternativas mais baratas. A pesquisa
mostrou que indivíduos tendem a gastar mais quando iniciam o processo de customização de um
pacote turístico a partir da oferta de uma versão mais cara e completa do que quando iniciam a
partir de uma versão mais barata e simplificada, mesmo que as opções de ambos os pacotes sejam
idênticas.
Outro estudo acerca deste tema no campo do turismo é a pesquisa desenvolvida por Vieira
e Mayer (2018). As autoras discutem a heurística da disponibilidade na tomada de decisão de
viajantes. Foram realizados levantamento bibliográfico e pesquisa qualitativa exploratória que
confrontou probabilidade subjetiva e percepção de risco disponíveis no imaginário turístico

27

Processo de redução da qualidade e/ou valores.

88

pessoal sobre destinos turísticos pré-selecionados, com dados estatísticos reais de fatos
estabelecidos nestes destinos, e relativos à avaliação da probabilidade de ocorrerem ataques
terroristas envolvendo turistas.
Mesmo com o crescimento e a influência atual das teorias relacionadas à EC, são poucas as
pesquisas dedicadas ao tema que investigam suas aplicações ao processo de decisão dos turistas e
às práticas atualmente adotadas pelas organizações do setor (MCCABE et al., 2015). Estudos
sobre o comportamento do turista têm ignorado o tema (COHEN, PRAYAG, MOITAL, 2014),
mesmo sendo uma importante e reconhecida área de pesquisa tanto na economia quanto no
comportamento do consumidor. Além do mais, ainda não existem contribuições no campo de
pesquisa da economia comportamental sobre milhas aéreas no Brasil.

4.2.3. Teoria do Sistema Dual

A teoria do sistema dual se consolidou nos anos 1990 e propõe que há dois sistemas que
integram o raciocínio. Stanovich e West (2000) consolidaram as características principais de cada
sistema de raciocínio e denominaram de forma geral os dois sistemas como sistema 1 e sistema 2,
termos mais tarde adotados e popularizados por Kahneman (2012). De acordo com Kahneman
(2002), o processo cognitivo do ser humano pode ser explicado pela existência de dois sistemas
representativos da mente. O Sistema 1 opera de maneira automática, e rapidamente, com pouco ou
nenhum esforço e nenhuma percepção de controle voluntário para utilizá-lo (KAHNEMAN,
2012). O raciocínio rápido, intuitivo, associativo, assim como determinadas habilidades, são
características que o acompanham. Por exemplo, ao responder que 2 + 2 = 4, completar a
expressão “pão com...”, que Paris é a capital da França ou detectar hostilidade em uma voz, o
respondente estará fazendo uso do Sistema 1, expressando respostas intuitivas. Para Ávila (2015),
o sistema 1 é a “casa” das heurísticas (atalhos cognitivos) que são aplicadas e que são
responsáveis pelos erros sistemáticos (vieses) que podem ser cometidos quando decisões são
tomadas (KAHNEMAN, 2012).
Já o Sistema 2, de acordo com Kahneman (2012), opera de forma controlada, atenciosa,
seriada, analítica, exigindo esforços cognitivos relevantes e uma maior concentração por parte do
ser humano. O raciocínio trabalhoso, lento, consciente e reflexivo o caracteriza em comparação
com o sistema 1. Por exemplo, ao realizar um cálculo matemático complexo, estacionar o veículo
em uma vaga apertada ou para comparar o custo benefício do uso de milhas aéreas, o indivíduo
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estará fazendo uso do sistema 2. Pode-se considerar que ambos os sistemas atuam de maneira
interativa e inteligente. Enquanto o sistema 1 está sempre em modo ativo e automático, o sistema
2 permanece à disposição para atuar apenas quando necessário. Dessa maneira, o sistema 1 é
responsável por enviar sugestões ao sistema 2, que poderão ser aprovadas, modificadas ou
descartadas. Grande parte das nossas decisões é dominada pelo sistema 1, automático e pouco
reflexivo. Apesar do sistema 2 entrar em cena para avaliar uma determinada situação, há uma
grande probabilidade de que ele aceite as sugestões fornecidas pelo sistema 1 a partir de
impressões, intenções e sentimentos. Esta predisposição beneficia as heurísticas de julgamento e
as ilusões de pensamento, chamadas de ilusões cognitivas, que provocam erros sistemáticos de
avaliação. As ilusões cognitivas levam a julgamentos irracionais, mas que podem parecer
razoáveis e até verdadeiros para quem os julga (KAHNEMAN, 2012). Por fim, o quadro 8
apresenta as principais características associadas a esses sistemas cognitivos.

Quadro 8: Características do Sistema Dual
Sistema 1

Sistema 2
Características Determinantes

Não requer a memória de trabalho
Autônomo

Requer memória de trabalho
Dissociação cognitiva, simulação mental
Correlações Comuns

Rápido
Alta Capacidade
Paralelo
Não-consciente
Respostas enviesadas
Contextualizado
Automático
Associativo
Tomada de decisão baseado em experiências
Aptidão cognitiva independente
Evoluiu cedo
Similar a cognição animal
Conhecimentos implícitos
Emoções básicas

Lento
Capacidades limitadas
Serial
Consciente
Respostas Normativas
Abstrato
Controlado
Baseado em regras
Tomada de decisão baseada em consequências
Aptidão cognitiva correlata
Evoluiu tarde
Distintivamente humano
Conhecimentos explícitos
Emoções complexas

Fonte: Adaptado de Vieira (2018) e Evans e Stanovich (2013).
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Na concepção do turismo, em especial do turismo de lazer, destacam-se as diversas
possibilidades de atividades, diferentes opções de viagens, curtas ou longas, em diferentes épocas
do ano, e que incorporam distintas motivações. Assim, os consumidores são confrontados com
uma grande variedade de escolhas e podem utilizar múltiplos tipos de estratégias em cada contexto
específico. Porém, dentro de cada contexto de escolha, uma série de fatores podem leva-los ao uso
de estratégias simplificadoras que limitam a quantidade de esforço cognitivo necessário para
tomar qualquer decisão (MCCABE et al., 2015).
Jun e Vogt (2013) oferecem três razões que podem explicar a falta de atenção da academia
à teoria do sistema dual no processo de decisão do turismo. Primeiro, esses modelos teóricos
foram percebidos como menos aplicáveis a produtos intangíveis quando a motivação de
processamento de informação de um indivíduo para esses produtos é alta. No entanto, para
visitantes frequentes, que retornam ao mesmo destino a cada ano, os autores observam que a
motivação para o comportamento de busca de informações pode não ser significativa. Segundo, a
pesquisa em turismo concentrou-se nas caracterísitcas intrínsecas dos indivíduos e suas situações
sociais ao invés dos processos envolvidos nas decisões. Isso se relaciona com o foco nas
abordagens de input e output para a escolha turística, que negligencia os processos mentais
aplicados pelos consumidores turísticos. Em terceiro lugar, a avaliação das abordagens dos dois
modos de processamento do sistema dual é mais acessível por meio dos estudos experimentais,
comuns em ciência comportamental, porém menos utilizados no turismo (JUN, VOGT, 2013).
Simonson (2004) observou o aumento do consenso entre pesquisadores que, devido a
limites na memória, as preferências dos indivíduos são construtivas e amplamente determinadas
pelo contexto da escolha. Na tomada de decisões no turismo, existem algumas fatores
macroeconômicos e tecnológicos que influenciam os contextos de escolha e que significam a
adequação da abordagem do sistema dual (MCCABE et al., 2015). De acordo com os autores,
padrões de escolhas e comportamentos podem ser maleáves ao longo do tempo e à medida que os
mercados de turismo se desenvolvem e tornarm-se mais sofisticados. Os desenvolvimentos
teconógicos e tecnologia da internet móvel produziram enormes quantidades de informação
facilmente acessível sem limitações espaço temporais e, com isso, os turistas estão ficando cada
vez mais exigentes. Segundo McCabe et al. (2015), a crise financeira global de 2008 tornou os
consumidores mais “conscientes do valor” e existem evidências que os consumidores pesquisem e
respondam a estímulos relacionados a “bons negócios” ou promoções. Nessas condições,
considerar os diferentes tipos de decisões estratégicas no turismo vem se tornando cada vez mais
relevante.
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Embora haja uma certa facilidade em notar que viajantes experientes possam se envolver
numa mistura de processos de decisão complexos e elaborados, que utilizem estratégias intuitivas
e simplificadoras em contextos de escolha específicos, apenas alguns estudos surgiram com a
abordagem do sistema dual (JUN, HOLLAND 2012; JUN, VOGT 2013). Tais estudos se
concentraram em testar como os dois modos de processamento ocorreram durante a fase de busca
de informações ao invés de tentar integrar o processamento de sistema dual em um modelo
conceitual de tomada de decisão (MCCABE et al., 2015). McCabe et al. (2015) propõem que em
além do macro ambiente do mercado turístico, há uma variedade de contextos de escolhas
individuais que influenciam o uso dos diferentes sistemas para gerar preferências, podendo citar: a
tomada de decisão através da repetição (inércia); a aversão à perda/risco; a sobrecarga de
informação; e escassez no tempo. Os autores sugerem um novo modelo de tomada de decisão no
turisco como um processo dinâmico em que ambos os sistemas de processamento podem estar
envolvidos, conforme apresentado abaixo na figura 15.

Figura 15: Novo modelo geral de tomada de decisão no turismo

Fonte: Elaboração própria, traduzido e adaptado de McCabe et al. (2015)

Para McCabe et al. (2015), existem diferentes tipos de decisões no turismo, por exemplo, a
decisão inicial de tirar férias e a escolha do destino, pacote turístico ou modo de transporte
(NICOLA, MAS, 2008). No entanto, para ilustrar claramente o modelo, os autores utilizam a
escolha de destino como exemplo. Na Figura 15, em cada estágio, ambos os tipos de sistemas
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podem ser encontrados no processo da decisão. Um turista pode aplicar o sistema analítico ou
intuitivo (heurístico) em cada etapa da tomada de decisão, dependendo da escolha geral fatores
(ou seja, nível de envolvimento e carga cognitiva), e esses fatores podem ser influenciados pelas
diferenças socio psicológicos entre os indivíduos e as características da tarefa. Os autores
ressaltam ainda que o nível de envolvimento no processo de tomada de decisão é especialmente
apontado como um fator-chave que desencadeia o uso dos diferentes sistemas no estágio em que
os turistas reconhecem a necessidade de escolher um destino turístico (MCCABE et al., 2015).
Esse modelo deve ser considerado e aprofundado em pesquisas futuras no campo de estudos do
turismo.

4.2.4. Sobrecarga Cognitiva

Atualmente, as pessoas estão vivendo em um mundo com uma grande variedade de opções
de escolha. Estas se tornaram muito mais complexas na vida cotidiana, em grande parte devido à
multiplicidade crescente de ofertas e de informações. De fato, as pessoas são cada vez mais
forçadas a escolher entre carreiras, lugares para morar, destinos de férias e vários de outros
produtos de consumo (PARK, JANG 2013). Segundo os autores, as razões por trás dessa
“revolução das variedades” estão relacionadas às teorias econômicas e psicológicas.
Economicamente, é preferível ter mais opções porque aumenta a chance de encontrar uma opção
desejada. Para Park e Jang (2013), do ponto de vista psicológico, é preferível ter mais opções
porque a própria oferta de escolha pode aumentar a sensação pessoal de controle e sentimentos de
motivação intrínseca.
Embora estudos anteriores apontados por Park e Jang (2013) tenham identificado que mais
opções e maior variedade melhoram a qualidade das escolhas e aumentam a satisfação do
consumidor, é questionável se longas listas de opções realmente auxiliam na tomada de decisão.
Estudos recentes em psicologia social sugeriram que ter muitas opções podem nem sempre ser
benéfico. Em particular, recentes estudos empíricos sugeriram que um número excessivo de
opções pode ter consequências negativas. Esse fenômeno é referido como "sobrecarga de escolha"
(choice overload).
Uma crítica referente à consequência da sobrecarga de escolha no julgamento dos
indivíduos é o aumento da probabilidade de “paralisia decisória”, conhecida como “no choice” ou
“decision avoidance”. Para Iyengar e Lepper (2000), com o número crescente de opções ou com
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maior complexidade nas escolhas, não há um comportamento de escolha padrão. Sendo assim,
pode-se ocorrer o adiamento da escolha, ou ainda a hesitação de uma decisão de compra, que se
retrata no indivíduo decidindo não comprar um produto ou serviço. Entretanto, a sobrecarga de
escolha é muitas vezes confundida com sobrecarga de informações. A sobrecarga de escolha diz
respeito à relação causal entre o número de alternativas e o comportamento da escolha, enquanto a
sobrecarga de informação considera o número de alternativas e os atributos dessas alternativas ao
mesmo tempo (SCHEIBEHENNE et al., 2010). Em suma, a sobrecarga de opções é uma área de
pesquisa bastante específica, que examina a relação causal entre o número de opções e
consequências comportamentais (SCHEIBEHENNE et al., 2010).
A quantidade de informações e de opções a serem exploradas pelos consumidores no
mercado de turismo também aumentou drasticamente nos últimos anos, em virtude da rápida
adoção de inovações relacionadas às tecnologias de informação e comunicação e ao e-commerce.
Na busca atual por conteúdo para o planejamento de uma viagem, indivíduos recebem os mais
diversificados estímulos, vivenciam uma grande multiplicidade de produtos e serviços turísticos,
ofertados por uma variedade de canais e provedores, necessitando escolher entre um crescente
número de opções (BUHALIS, LAW, 2008). Uma exemplificação pertinente dessa oferta
excessiva de opções e informações no turismo é a quantidade de informações acerca de programas
de milhas aéreas, suas regras e qual a melhor escolha a se fazer nesse assunto. A grande
quantidade de opções gera uma comparação, por vezes exaustiva, de que todas pareçam
indesejáveis do ponto de vista do tempo e do esforço. Essa cansativa comparação poderia induzir
o medo de fazer uma escolha imperfeita (IYENGAR et al., 2006).
Sob essa perspectiva, é possível supor que há grandes indícios da incidência da sobrecarga
de opções e de informações também no turismo (MAYER et al., 2019). A ótica comportamental
investiga se o turista de fato possui a capacidade cognitiva para tomar decisões melhores em um
cenário de excesso de informações. Ou se, de maneira oposta, ele está mais exposto a vieses de
julgamento, influências de contexto, artifícios persuasivos, ou mesmo mais disposto a abrir mão
de decidir autonomamente. Contrariando o comportamento linear e racional previsto pela maior
parte dos modelos gerais de decisão de compra no turismo, estudos recentes indicam que os
consumidores turísticos, ao serem confrontados com ampla quantidade de informação e opções,
também utilizam um repertório de estratégias de escolha em cada contexto específico de decisão
(MCCABE, 2015). Por exemplo, ao sentir-se perdido e confuso, um turista pode render-se mais
facilmente a ofertas simplificadas e de massa ou recorrer à ajuda de especialistas (MAYER et al.,
2019).
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Acerca do tema no turismo, pode-se citar o trabalho de Park e Jang (2013) que
documentaram pela primeira vez os efeitos da sobrecarga de opções em decisões de viagens,
demonstrando o fato que ter mais opções (especificamente mais de 22 opções) aumentou a
probabilidade dos participantes abandonarem a escolha. No Brasil, pode-se citar o estudo de
Vieira (2018) que verificou a hipótese de sobrecarga de opções no contexto da indústria do
turismo, em especial na escolha de destinos para compor um roteiro de viagem através de um
experimento. Há ainda o trabalho de Mayer et al. (2019), que documentou a presença do fenômeno
de sobrecarga de opções no turismo, no qual uma provisão excessiva de destinos fez com que os
consumidores abandonassem sua liberdade de escolha, delegando a terceiros as decisões
relacionadas à elaboração do roteiro de viagem.

4.2.5. Custos de Oportunidade

Segundo Ariely e Kreisler (2019, p.21), custos de oportunidade são alternativas “são coisas
que os indivíduos devem se privar agora ou mais tarde para que possam fazer outras coisas.” São
as oportunidades sacrificadas quando é necessário fazer escolhas. Os estudantes de economia
aprendem que as decisões exigem que os custos de oportunidade sejam considerados, ou seja, o
fluxo de utilidade não utilizado das alternativas que uma escolha substitui (ALCHIA, 1968,
BUCHANAN, 1969, NOZICK, 1977). A suposição que os consumidores considerem os custos de
oportunidade de uma decisão não é apenas sustentada como uma “lei” de comportamento do
consumidor aplicada para consumidores idealizados em livros econômicos, mas também parece
ser amplamente manifestada para os consumidores reais (FREDERICK et al., 2009).
A avaliação dos custos de oportunidade exige que os consumidores considerem opções
externas que não são componentes explícitos de uma decisão de compra. A tese de que eles fazem
isso é inconsistente com muitas pesquisas psicológicas mostrando que os julgamentos e
preferências são baseadas principalmente em informações que são apresentados explicitamente
(KAHNEMAN, FREDERICK, 2002; SLOVIC, 1972). A frequente constatação de que as pessoas
focam apenas no que lhes é apresentado explicitamente falhou em explicar as lacunas referentes às
conseqüências de uma escolha ou julgamento. Isso sugere que os custos de oportunidade são
provavelmente negligenciados, uma vez que o cálculo do custo de oportunidade de uma decisão
requer que o tomador de decisão gere ativamente alternativas que não são fornecidas
explicitamente nas ofertas de mercado (FREDERICK et al., 2009).
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Quando essas decisões envolvem dinheiro, costumam se tornar ainda mais complicadas.
Para Ariely e Kreisler (2019), a forma que indivíduos deveriam pensar sobre custo de
oportunidade do dinheiro é que, quando gasta-se em um item, não pode-se gastar esse mesmo
montante em outro item, nem agora nem no futuro. Os autores exemplificam este cenário da
seguinte forma: perguntaram às pessoas presentes em uma concessionária da Toyota do que elas
abririam mão se comprassem um carro novo. Segundo os autores, quase ninguém soube
responder, pois não haviam dedicado tempo para refletir que os milhares de dólares poderiam ser
usados em outras coisas. Os autores ainda abordaram às pessoas da loja indagando quais produtos
ou serviços específicos não consiguiriam obter se concluissem a compra daquele Toyota. A maior
parte das pessoas respondeu que, se comprassem um Toyota, não poderiam comprar um Honda ou
um outro carro. Poucas pessoas responderam que não poderiam viajar à Espanha ou a algum outro
lugar nas férias, ou que não poderiam jantar num bom restaurante duas vez por mês no próximo
ano. Para os autores, as pessoas pareciam incapazes ou até mesmo relutantes de pensar no dinheiro
que estavam para gastar como uma capacidade potencial que tinham de adquirir uma série de
outros bens e experiências no futuro. Isso ocorre pelo fato que o dinheiro é tão abstrato e genérico
que as pessoas têm dificuldade em imaginar os custos de oportunidade ou de levá-los em
consideração (ARIELY, KREISLER, 2019).
Ariely e Kreisler (2019) sugerem que a incapacidade de levar em conta os custos de
oportunidade, bem como a resistência geral em fazê-lo, não se limita à compra de um carro, por
exemplo, pois as pessoas frequentemente deixam de analisar todas as alternativas e há grandes
chances de que as decisões tomadas não atendam aos melhores interesses individuais. A tendência
de negligenciar os custos de oportunidade revela uma falha básica no modo de pensar. Quando as
pessoas não conseguem ou não querem pensar em como deveriam proceder nas muitas decisões
envolvendo dinheiro, recorrem a algum tipo de atalho mental para ajudar a lidar com a
complexidade do dinheiro. Essas heurísticas podem levar a avaliar as situações de forma incorreta
e tomar decisões que não seriam as melhores ou mais lógicas.
Frederick et al. (2009) sugerem que a relação entre riqueza, orçamento mental e
consideração espontânea dos custos de oportunidade são tópicos importantes que poderiam ser
examinados. Algumas pesquisas sugerem que os “orçamentos de tempo” contêm mais folga
percebida ou são mais negligenciados do que orçamentos monetários. Portanto, custos de
oportunidade de tempo podem ser ainda menos prováveis de serem considerados do que custos de
oportunidade de dinheiro exceto, talvez, por aqueles que cobram por hora (como por exemplo
advogados, consultores, entre outros), que podem ser acostumados a converter o tempo em receita
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equivalente. Pesquisas futuras, segundo os autores, poderiam examinar quando os custos de
oportunidade de tempo são espontaneamente considerados e como podem ser tratados
externamente. Outro tópico sugerido pelos autores para futuras pesquisas seria explorar como a
consideração dos custos de oportunidade influencia o arrependimento a curto e a longo prazo e
satisfação.
É possível que existam muitos vieses relacionados aos custos de oportunidade porém são
poucas as abordagens na Economia Comportamental e nenhuma encontrada até o momento no
turismo28. Também não foi encontrado nenhum estudo que envolva custos de oportunidade e
milhas aéreas, que teria um campo a ser analisado visto que é um mercado em que as pessoas
frequentemente deixam de analisar todas as alternativas, tendem a negligenciar os custos de
oportunidade monetários e de tempo, e podem tomar decisões que não atendam seus melhores
interesses.
A seguir, será apresentada na figura 16 uma breve análise de produtos que poderiam ser
comprados com dinheiro ou por meio de resgate de milhas aéreas, como forma de exemplificar os
custos de oportunidade. O programa de milhagens em que foi feita a cotação foi a Smiles, no dia
06 de abril de 2020.

Figura 16: Cotação de valores de produtos x passagens na Smiles

28

Pesquisa feita no Web of Science com as palavras “opportunity cost AND tourism”em 05 de abril de 2020.
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Fonte: Sites Smiles, FastShop e Gol, em 06 de abril de 2020.

Quadro 9: Custo de oportunidade Smiles

Custo de Oportunidade Smiles
Oportunidade

Valor em Reais Valor em Milhas Valor R$/Milha

Passagem Rio x Miami

R$2.403,30

149.200

0,016107909

MacBook Air

R$5.817,86

367.922

0,015812754
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Fritadeira Elétrica Philco

R$299,90

21.074

Diferença de Valor R$/Milha

0,014230806
0,001877103

Fonte: Elaboração própria com valores disponíveis em 06 de abril de 202029

O quadro 9 e a figura 16 apontam que o melhor custo de oportunidade seria trocar milhas
aéreas por passagens aéreas, pois o valor em reais para as milhas é o mais alto na cotação feita.
Mesmo em itens populares e com descontos de 65% (caso da fritadeira Philco que estava na
página inicial dia 06 de abril de 2020), o valor das milhas acaba sendo menor do que ao trocar por
uma passagem aérea. Tendo como base o milheiro, no cenário da Fritadeira, equivale a R$ 14,23,
enquanto que no cenário da passagem aérea, as mesmas mil milhas equivalem a R$ 16,10. Poderia
se estimar que em itens de menor valor, como utensílios domésticos, o valor da milha seja
desvalorizado em relação a produtos de valores mais elevados, como é o caso de um notebook.
Para muitas pessoas, seria uma pequena diferença de valor. Entretanto, no volume de vendas,
esses pequenos valores somados acabam se tornando grandes margens de lucro para os programas
de fidelidade, devido à desvalorização das milhas na troca por produtos e serviços.
Sob a perspectiva da Teoria dos Prospectos, os indivíduos têm aversão à perda. Talvez, se
a desvalorização das milhas fosse percebida como uma perda de fato, estes não fariam o resgate
das milhas em produtos e/ou serviços. Isso porque após a comparação entre os valores das milhas
em diferentes categorias, foi percebido que trocar milhas por passagens aéreas é mais vantajoso
que trocar por produtos/serviços30. Esse cenário poderia levar ao cancelamento da escolha para
evitar a perda ou ao adiamento da escolha, ou ainda, através de mecanismos de contabilidade
mental, que indivíduos optem pelo resgate da mesma maneira. Outro ponto que poderia ser
considerado é o custo de oportunidade de tempo ao fazer uma análise no momento de resgate das
milhas, que muitas vezes pode ser negligenciado. Por serem decisões complexas, há um
investimento de tempo na análise do melhor cenário para tomada de decisões. São cenários que
poderiam ser considerados e analisados posteriormente em futuras pesquisas.

29

Consulta para valor da passagem aérea no site da Gol, para valor da passagem em milhas no site da Smiles, e
produtos no Shopping Smiles e no site da FastShop – parceira Smiles.
30
Em comparações feitas, entretanto, podem haver cenários que seja o contrário.
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4.2.6. Propostas teóricas deste trabalho

Mesmo com a apresentada relevância do mercado de programas de fidelidade e milhas
aéreas, a literatura existente na área que examina as decisões de consumo dos turistas não é
expressiva. Cohen et. al. (2014) indicam que uma grande proporção da pesquisa de
comportamento do consumidor no turismo é baseada na suposição de racionalidades delimitadas e
de processos de tomada de decisão desenvolvidos para bens de consumo, sem considerar toda a
perspectiva hedônica e emocional do consumo turístico (DECROP, SNELDERS, 2004).
McCabe et al. (2015) apontam que dois problemas teóricos continuam sendo relacionados
aos tratamentos convencionais para a tomada de decisão turística: a racionalidade e o foco nas
variáveis input-output ao invés de processos cognitivos. Segundo os autores, tais problemas
suprimem a evolução do conhecimento acerca dos processos de tomada de decisões no turismo.
Dessa forma, as diversas abordagens são primordiais para colaborar com acadêmicos e
profissionais no desenvolvimento de novas formas de conhecimentos e métodos sobre como os
consumidores tomam decisões turísticas face à grande variedade de estratégias possíveis
(MCCABE et al., 2015). Nessa perspectiva, Bazerman (2001) sugere que há pouca informação
disponível para ajudar os consumidores a pensarem de forma clara e objetiva sobre as decisões de
compras mais difíceis. A educação do consumidor é limitada a conselhos sobre produtos
específicos ou relatórios. Para o autor é preciso haver uma ligação mais estreita entre teóricopesquisadores e consumidores, a fim de orientar esses últimos acerca da decisão de compra.
Ao abordar um mercado nebuloso e tão lucrativo como o de milhas aéreas, é provável que
sejam encontradas evidências das limitações humanas referente ao processamento de informações.
Além disso, compreender esse consumidor de milhas aéreas, seu comportamento e percepções é
relevante para auxiliar o consumidor a entender o real valor das milhas aéreas. No estudo de 2002,
Lyston- Heyes aponta que é difícil para os consumidores conhecerem o “verdadeiro” valor
monetário das milhas, onde a valoração das milhas é quase em uma tarefa impraticável para o
consumidor final. Para Nunes e Drèze (2006), milhas aéreas não tem o mesmo valor que dinheiro
para o consumidor, por isso, seria relevante verificar se esta constatação ainda é válida quase
quinze anos depois, em um cenário com novos players, como os mileage brokers, e novas formas
de interação, como a venda de milhas aéreas para terceiros; formando um mercado mais complexo
e com características únicas.
Stourm, Bradlow e Fader (2015) explicam que as motivações para resgate de pontos em
programas de fidelidade em geral são econômicas, cognitivas e psicológicas. Os autores
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argumentam que pontos não resgatados vencem e podem perder seu valor se o varejista entrar
falência ou alterar as regras do programa. Além disso, atrasando o resgate, os clientes também
renunciam ao valor temporal de dinheiro de recompensas atrasadas. Porque programas de
fidelidade no varejo não recompensam o estoque de pontos e os pontos não resgatados podem
perder seu valor ao expirar, espera-se que os clientes resgatem regularmente. No entanto, eles não
resgatam. Mesmo em experimentos controlados de laboratório, as pessoas hesitam em resgatar
(KWONG, SOMAN, HO 2011). Por que os consumidores esperam tanto tempo entre resgates e
acúmulo de pontos? Stourm, Bradlow e Fader (2015) apresentam um modelo que une três
motivações potenciais para armazenamento persistente em um programa linear: o custo de
oportunidade dos pontos perdidos, os custos de transações não monetários e como os pontos são
avaliados diferentemente de dinheiro. O primeiro é um incentivo econômico: os clientes
renunciam à oportunidade de ganhar pontos em ocasiões de compra em que eles poderiam resgatar
produtos. O segundo é um incentivo cognitivo: o resgate pode ser "custoso", para os clientes,
mesmo que o processo seja o mais sem esforço possível, como clicar em um botão na finalização
da compra. A terceira motivação é psicológica, baseada na contabilidade mental. Esta explicação
reconhece que os clientes podem não perceber pontos e dinheiro igualmente.
Para Kwong, Soman e Ho (2010), os consumidores costumam ter moedas alternativas. No
entanto, as circunstâncias que os levam a gastar seus pontos permanecem inexploradas.
Consistente com o fato de que as pessoas frequentemente buscam informações adicionais para
evitar a sensação de incerteza (KAHNEMAN & TVERSKY, 1973), resultados de estudos
mostram que pontos são mais propensos ao resgate quando os consumidores puderem entender
facilmente os benefícios que eles podem obter com os mesmos (KWONG, SOMAN, HO 2010).
Park e Jang (2013) afirmam que seriam de grande valor futuras pesquisas que considerem a
situação de sobrecarga de informação, que frequentemente é vista como um fator gerador de
confusão no processo de escolha antecedente a sobrecarga de opções para a tomada de decisão do
consumidor no turismo. Essa é uma área de estudo relevante tanto para o setor do turismo quanto
para a área de economia comportamental. Este trabalho busca apoiar a construção de um
posicionamento mercadológico mais transparente e favorável aos consumidores, bem como às
práticas éticas apropriadas às relações mercadológicas.
No contexto de investigação de Kwong, Soman e Ho (2010), a necessidade de evitar
incertezas implica que gastar pontos dos programas de fidelidade seria mais atraente quando é
fácil conhecer ou avaliar os benefícios que se pode obter do programa. Este deve ser o caso
quando os consumidores podem facilmente conhecer a quantidade de economia que os pontos
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podem proporcionar. Sendo assim, os autores argumentam que, além da quantidade de economia,
a facilidade de conhecer a porcentagem de economia também é importante. Um outro ponto
mencionado é que porcentagem da economia pode ser facilmente conhecida se for explicitamente
fornecida pelos vendedores ou detentores dos programas de fidelidade; caso contrário, a facilidade
dependerá da capacidade cognitiva demandada na computação numérica. Entretanto, no contexto
das milhas aéreas esse cálculo é confuso e por isso, talvez muitos pontos ainda expirem. Deve ser
levado em consideração que o comportamento do consumidor pode ser diferente em programas de
fidelidade no varejo, onde o estudo foi conduzido, e de programas de fidelidade de companhias
aéreas.
Sendo assim, este trabalho busca compreender o significado das milhas para os indivíduos,
a percepção de valor atribuída a elas, sua importância percebida, principais formas de acúmulo, as
principais motivações, o nível de engajamento do usuário de milhas nesse cenário e se há
sobrecarga cognitiva. Pretende-se verificar se há correlações significativas entre essas variáveis,
além de aprofundar o conhecimento acadêmico acerca de um assunto ainda pouco explorado.
Espera-se que quanto maior for o nível de engajamento, maior será a importância percebida das
milhas pelos usuários bem como e entendimento do significado das milhas como moeda.
Ademais, espera-se que o nível de sobrecarga cognitiva seja correlacionada ao nível de
engajamento.

103

5. METODOLOGIA

Para o levantamento bibliográfico realizado neste trabalho, a principal base de dados
escolhida para pesquisa foi a Web of Science, pela abrangência de conteúdo e filtros
disponibilizados, que auxiliam na melhor seleção dos artigos. Foram consultadas outras bases,
como Google Scholar e Scopus, porém, com os amplos resultados de busca, devido à grande
abrangência das palavras chaves relacionadas ao tema, optou-se por concentrar a pesquisa na Web
of Science. Além disso, a base concentra a literatura publicada dos três principais periódicos do
turismo, Annals of Tourism Research, Tourism Management e the Journal of Travel Research. As
palavras-chave utilizadas foram: (I) loyalty programs (II) loyalty programs points (III) programa
de milhagens (IV) mileage programs (V) frequent flyer program (VI) airline frequent flyer
programs (VII) customer loyalty (VIII) framing loyalty (IX) framing effects. A preferência de
palavras chaves em inglês deu-se pelo baixo número de artigos em português relacionados ao tema
de interesse da pesquisa.
Como há possibilidade de se aplicar diversos filtros na base Web of Science, na primeira
rodada de pesquisa, os filtros escolhidos foram pesquisas dos últimos cinco anos, algumas
palavras foram buscadas apenas no título e outras em tópicos. As categorias foram filtradas em
algumas áreas como: (I) business (II) economics (III) hospitality, sport, leisure and tourism (IV)
behavioral sciences. Foram recuperados trinta e quatro artigos, dos quais foram selecionados
dezesseis. Os critérios para seleção foram: número de citações, revista publicada, metodologias
utilizadas. Na segunda rodada de pesquisa, a data de publicação não foi um critério e foram
incluídas nas buscas outros temas, como economia comportamental e comportamento do
consumidor. Além disso, por ser um tema relativamente recente e com pouca abordagem
acadêmica, foram considerados nesta pesquisa alguns blogs e sites de veículos de comunicação
para consulta sobre informações do mercado de mileage brokers, como Exame, InfoMoney, NY
Times. Para compreender melhor o contexto geral do mercado de milhas no Brasil e obter seus
números, também foram considerados os relatórios disponibilizados pelas empresas na sessão de
“Relações com Investidores”.
A partir do levantamento bibliográfico realizado e tendo como referência o problema e os
objetivos de pesquisa, foi selecionada a abordagem metodológica a ser adotada. Assim, este
projeto será uma pesquisa quantitativa do tipo survey. Segundo Freitas, Oliveira, Saccol e
Moscarola (2000):
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“A pesquisa survey pode ser descrita como a obtenção de dados ou informações sobre
características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como
representante de uma população- alvo por meio de um instrumento de pesquisa,
normalmente um questionário.” (PINSONNEAULT, KRAEMER, 1993 apud FREITAS,
OLIVEIRA, SACCOL, MOSCAROLA, 2000)

A pesquisa survey é um método apropriado quando busca-se responder questões do tipo “o
quê”, “como”, “quanto”, e “por que?”, ou seja, quando o interesse é entender o contexto e as
causas, e o objeto de estudo se encontra no presente (FREITAS, OLIVEIRA, SACCOL,
MOSCAROLA, 2000). De acordo com a classificação de Pinsonnealut e Kraemer (1993, apud
FREITAS, OLIVEIRA, SACCOL, MOSCAROLA, 2000), este trabalho fará uma pesquisa
exploratória, visto que tem como objetivo familiarizar-se com o tema, descobrir novas
possibilidades e dimensões da população de interesse.
Este trabalho será dividido em duas partes, sendo a primeira um estudo qualitativo,
constituído pelo método free elicitation e a segunda parte quantitativa, composto pelo questionário
com escalas selecionadas a partir de modelos do Marketing Scales Handbook (BRUNER,
HANSEL e JAMES; 2005). As escalas de Likert de cinco pontos foi utilizadas neste questionário,
a fim de descobrir diferentes níveis de intensidade da opinião e percepções dos respondentes a
respeito do tema. Essa escala, teoricamente e para os especialistas da área, combina a estatística à
psicologia para promover uma imersão lógica e aprofundada no entendimento do consumidor,
através de uma abordagem capaz de extrair insights qualitativos de uma pergunta estruturada de
forma quantitativa.

5.1 COLETA DE DADOS E AMOSTRA
A coleta de dados foi feita no de 21 de janeiro de 2020 até o fim do mês de fevereiro de
2020. O instrumento de pesquisa utilizado por esta dissertação foi desenvolvido na plataforma de
pesquisas on-line Google Forms. O questionário está disponível para consulta no Apêndice I deste
trabalho. A distribuição foi feita pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, e-mail e Instagram.
A população-alvo da amostra foi composta por consumidores participantes de programas
de fidelidade de companhias aéreas. Uma vez definida a população-alvo, o próximo passo foi a
determinação do tamanho da amostra, que depende do tipo de distribuição que se espera dos dados
(MALHOTRA, 2006). Como a população total neste caso não é conhecida e a coleta de dados via
aplicativos e internate não permite um controle probabilístico, a meta inicial era ter pelo menos
400 respondentes com programas de milhagens de companhias aéreas, uma vez que, de acordo
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com Freitas (2000), a precisão da amostra tende a elevar-se com o aumento do tamanho da
mesma.
Dessa forma, foi feita uma amostra do tipo não-probabilística, por conveniência, onde os
respondentes foram incluídos por estarem disponíveis e por pertecerem ao grupo de interesse dos
pesquisadores (FREITAS, 2000). Este tipo de amostra é caracterizada pela facilidade de acesso do
pesquisador aos entrevistados (MALHOTRA, 2006) e considerada adequada ao presente estudo.
Foram obtidas 538 respostas, sendo 414 válidas. Isso demonstra que 23% dos respondentes não
possuiam nenhum programa de milhagens no momento da coleta de dados.

5.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

5.2.1 Seções 1 e 2 - Filtro e Free Elicitation

O questionário deste trabalho foi dividido em nove seções, sendo que a Seção 1 é um filtro
inicial. Uma vez que o respondente não participasse de nenhum programa de fidelidade de
companhias aéreas, ele era direcionado ao final do questionário. Dessa maneira, foi demilitada a
amostra em apenas participantes de programas de milhagens ativos de companhias aéreas.
Após passar pelo filtro, o participante seguia para a Seção 2 - “Free Elicitation”. Esta
corresponde a um procedimento qualitativo que consiste em estimular uma associação de palavras
para identificar as principais ideias relacionadas aos programas de milhagens. Por meio deste
procedimento, buscou-se também verificar se as milhas estão mais associadas a dinheiro ou a
prêmios e benefícios na memória de usuários dos programas. Assim, foi feito o questionamento:
“Pensando em milhas aéreas, quais são as três primeiras palavras ou ideias que surgem na sua
mente?” Trata-se de um método de compreensão do comportamento humano utilizado há anos
(REILLY, 1990). A técnica de associação de palavras começou sendo usada em pesquisas de
mercado, com objetivos de fazer pesquisas motivacionais. Mais recentemente, associações de
palavras foram investigadas em relação aos estados afetivos (ISEN, JOHNSON, MERTZ,
ROBINSON, 1985 apud REILLY, 1990) e facilitação social (MATLIN, ZAJONC, 1968 apud
REILLY, 1990). A maior parte do uso do método free elicitation em contextos de mercado tem
como objetivo avaliar as motivações para o uso de produtos e serviços.
Reilly (1990), em seu estudo, utilizou o método da free elicitation, onde os respondentes
foram solicitados a responder: "Quais são as três palavras que melhor descrevem o estado de
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Montana como destino de férias ou lazer?”. Os entrevistados forneceram três respostas (ou menos,
se eles não estivessem familiarizados ou não conseguissem descrever o destino). As respostas
foram codificadas em categorias semelhantes e as frequências dos vários tipos de respostas foram
registradas. Nesse estudo, o objetivo do autor não era revelar estados motivacionais ocultos ou
inconscientes, mas para permitir aos entrevistados descrever o estímulo alvo em termos que eram
salientes para os entrevistados, em vez de responder à dimensões de imagem predeterminadas dos
pesquisadores

(REILLY,

1990).

Como

resultado,

as

respostas

foram

sensíveis

às

dimensionalidades dos sujeitos para construir uma imagem de estímulo. Além disso, segundo
Reilly (1990), a falta de uma imagem bem articulada se reflete na incapacidade de respostas com
descrições. Com esta técnica, a análise de dados consiste em combinar as respostas que são
semelhantes e, em seguida, determinar qual a proporção da amostra de cada segmento é relevante.
Como se pode imaginar, uma boa porcentagem das respostas são idiossincráticas ou únicas
(REILLY, 1990).
Acerca deste método, pode-se citar também o trabalho de Figueiredo e Mayer (2010), que
analisa a imagem do destino turístico cidade de São Paulo a partir da visão do público jovem da
Região Metropolitana do Rio de Janeiro e faz uma relação entre a imagem percebida pelo público
e a intenção em visitar o destino. Nesse estudo, foi feita uma pesquisa qualitativa constituída de
duas etapas, sendo uma análise de conteúdo sobre a cidade de São Paulo e o método free
elicitation. Foi feita a pergunta “Quais são as três primeiras palavras ou expressões que vêm à sua
mente quando você pensa na cidade de São Paulo?”. Esse estudo teve como objetivo comparar o
que a imagem da cidade de São Paulo visa transmitir ao seu público-alvo, por meio da análise de
conteúdo, com o que a população estudada pensa a respeito do destino por meio da free elicitation.
Além disso, esse método permite identificar as ideias mais importantes associadas aos
programas de milhas, revelando um importante aspecto da tomada de decisão dos consumidores.
Isto ocorre porque decisões são fortemente influenciadas pelas informações mais facilmente
diponíveis e na memória dos indivíduos (KHANEMAN, TVERSKY, 1974). Dessa maneira, este
método foi escolhido para verificar as principais ideias, conceitos e associações disponíveis no
entendimento dos consumidores de milhas aéreas, sem influências externas ou questionamentos
possivelmente enviesados.

5.2.1 Seções 3 a 9 – Medições quantitativas
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Para o desenvolvimento das seções quantitativas do questionário, foi usado como
referência o trabalho de Liston-Heyes (2002), que analisou a disponibilidade para pagar por
milhas, o valor percebido das milhas aéreas, e seu uso como moeda. Liston-Heyes (2002) fez sua
pesquisa no Reino Unido, na primeira semana de julho de 1998, nas regiões sul e oeste de Londres
(Central London, Convent Garden, Kingston).
Assim, a Seção 3 do questionário é referente à “Percepção do valor das milhas”. Esta
seção tem como objetivo verificar se o consumidor percebe milhas aéreas como um tipo de
benefício ou como dinheiro/moeda. A questão é composta por uma escala Likert de cinco pontos,
tem como base teórica além do estudo de Liston-Heyes (2002), além dos estudos de Drèze e
Nunes (2004), Nunes e Drèze (2006), Xiao e Wei (2013), e o estudo de Chan, Kemp,
Finsterwalder (2016) que investiga o conceito de near money em programas de fidelidade.
A Seção 4 “Opiniões sobre milhas aéreas” busca identificar o comportamento do
consumidor de programas de milhagens, suas motivações, a importância dos programas na vida
dos respondentes, formas de uso, acúmulo de milhas e seus formas de acompanhar os programas
de milhagens. Foi utilizado como base o questionário de Liston-Heyes (2002) e contribuições de
Terblanche (2014), Stourm, Bradlow e Fader (2015), em especial no que tange ao acúmulo e
estocagem de pontos. O engajamento com o programa de fidelidade também foi verificado nesta
seção, usando-se como referência teórica Bruneau et al. (2018), que discutem o comportamento do
consumidor e o nível de engajamento em programas de fidelidade e as contribuições de Bazerman
(2001). Neste caso, buscou-se observar o aspecto do esforço dispendido para administrar e usar as
milhas. Nessa seção, busca-se ainda investigar as opiniões e atitudes do consumidor já que pouco
se sabe ainda sobre o processo de tomada de decisão nessa área e sobre o comportamento do uso
de milhas.
A Seção 5 “Comportamento de uso de milhas” visa conhecer os comportamentos dos
usuários de milhas aéreas, como se sentem e o uso geral das milhas. Pretende-se investigar
evidências preliminares de racionalidade limitada postulada por Simon (1980), já que existem
limites para o acesso a todas às informações disponíveis; limites para capacidade cognitiva dos
indivíduos e limite de tempo para tomada de decisões. Para McCabe et al. (2015), em situações de
tomadas de decisão relacionadas ao turismo caracterizadas pela grande disponibilidade de
informações, pode-se esperar um elevado número de pessoas que não possuem certas habilidades,
tempo ou motivação para usar o sistema analítico. Além da racionalidade limitada, pretende-se
investigar nesta seção o fenômeno de sobrecarga de informações. A grande quantidade de
opções e informações nesse mercado de milhas aéras gera uma comparação, por vezes exaustiva,
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de que todas pareçam indesejáveis do ponto de vista do tempo e do esforço. Para Iyengar et al.
(2006), essa cansativa comparação poderia induzir o medo de fazer uma escolha imperfeita. Dessa
forma, um excessivo número de opções pode diminuir a satisfação do tomador de decisão com a
escolha realizada (PARK, JANG, 2013).
Pretende-se apurar também se os respondentes levam em conta os custos de oportunidade
nas formas mais vantajosas de resgate de acordo com as respectivas opiniões, pois, para Ariely e
Kreisler (2019) as pessoas frequentemente deixam de analisar todas as alternativas e há grandes
chances de que as decisões tomadas não atendam aos melhores interesses individuais. Outra
questão abordada nessa Seção é referente aos pontos expirados. Segundo a Teoria dos Prospectos,
(KAHNEMAN, TVERSKY,1979, 2012) as pessoas têm aversão à perda. Pretende-se verificar se
esse modelo de comportamento se mantém no contexto de milhas aéreas. Também é esperado
verificar se os pontos expirados seria mais uma evidência que milhas aéreas de fato não tem o
mesmo valor que o dinheiro e que a sobrecarga de informações nesse contexto seria uma das
causas para pontos expirarem, uma vez que pode levar os consumidores ao fenômeno de no choice
ou abandono da escolha.
A Seção 6 - “Negociação de milhas aéreas” é uma questão filtro. Nesta etapa tem a
seguinte pergunta: “Você já vendeu milhas aéreas ou comprou passagens aéreas mais baratas em
algum site como MaxMilhas; HotMilhas ou 123 Milhas?”. Caso a resposta seja afirmativa, será
direcionado à Seção 7. Caso seja negativa, direcionado à Seção 8. Assim, na Seção 7 – “Se você já
negociou milhas aéreas” pretende-se traçar um perfil do consumidor dos mileage brokers, um
mercado novo no Brasil. Já a Seção 8 – “Por que não?” busca-se entender os principais motivos
que levam os consumidores a não transacionarem suas milhas e apurar se há relação com o
conceito de racionalidade limitada, sobrecarga de informações ou até mesmo se o conceito de
custo de oportunidade é negligenciado, uma vez que uma decisão requer que o tomador da mesma
gere ativamente alternativas que não são fornecidas explicitamente nas ofertas de mercado
(FREDERICK, NOVEMSKY, WANG, DHAR, NOWLIS, 2009).
A Seção 9 – “Perfil demográfico e hábitos de viagem” incluirá dados sobre frequência de
viagens e de voos de negócios e de lazer, tipo de classe (econômica ou executviva/superior), e os
programas de milhagens que participam. Na parte do perfil demográfico, inclui informações sobre
a idade dos entrevistados, gênero, Estado de residência, nível de escolaridade e renda familiar
mensal. No fim do questionário é destinado um espaço para comentários adicionais dos
respondentes. O presente questionário apresenta na sua composição a escala Likert de cinco
pontos. O motivo desta escolha é o ponto neutro (das escalas ímpares), nível de confiabilidade
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adequado e se ajusta aos respondentes com diferentes níveis de habilidades (DALMORO,
VIEIRA, 2013).

5.3 TRATAMENTO DOS DADOS

Os procedimentos escolhidos para as análises dos resultados deste trabalho serão descritos
a seguir. A primeira etapa da análise consistiu no método free elicitation, método qualitativo de
análise de conteúdo indutivo. Foi utilizado o Excel para agrupamento de palavras e grupos de
palavras similares e posteriormente foi utilizado o software Nvivo para criação de nuvem de
palavras.
Para análise dos dados quantitativos, foi utilizada inicialmente a estatística descritiva para
se conhecer o perfil sócio demográfico dos participantes dos programas de fidelidade, e ainda para
a análise da percepção destes sobre cada dimensão incluída no estudo.
O teste T de Student foi aplicado para se avaliar as diferenças entre as médias entre os dois
grupos analisados: os que consideram milhas aéreas como benefício e os que consideram milhas
aéreas como moeda. Em seguida, foram calculados os valores dos coeficientes de Pearson para se
investigar o grau de correlação entre as variáveis de cada dimensão. O coeficiente de correlação
mensura a força do relacionamento entre duas variáveis. Segundo Corrar, Paulo e Dias Filho
(2007), duas variáveis podem ser consideradas correlacionadas se mudanças ocorridas em uma
variável estiverem relacionadas às mudanças ocorridas com a outra variável. A correlação linear é
considerada forte quando os valores (positivos ou negativos) dos coeficientes de Pearson
estiverem entre 0,60 e 0,99; a correlação linear é moderada quando os coeficientes estiverem entre
0,30 e 0,59; e a correlação linear é considerada baixa entre as variáveis quando estiverem entre
0,10 e 0,29. Para se analisar o nível de significância da relação entre as variáveis, a correlação é
considerada significativa se o valor de (p) encontrado for menor que 0,05 (CORRAR et al., 2007).
Os dados coletados dos questionários foram processados no software Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) da empresa IBM, versão 26 para Microsofot Windows.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos resultados está dividida em oito itens: 1) Caracterização da amostra; 2)
Método Free Elicitation; 3) Benefício ou moeda? Percepção do valor das milhas; 4) Opiniões,
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motivações, importância, uso e engajamento; 5) Custos de oportunidade; 6) Sobrecarga e confusão
7) Mileage brokers ; 8) Comportamento de uso e percepções sobre milhas. Nesta última seção, são
aplicadas as técnicas de análises estatísticas, como a Análise Fatorial Exploratória e confiabilidade
das escalas, e o coeficiente de Correlação de Pearson, usado para se investigar o grau de
correlação entre as variáveis. Por fim, a discussão dos resultados apresenta os principais
apontamentos relacionados com a base teórica deste trabalho e propõe um modelo de
comportamento de acúmulo e uso de milhas aéreas.

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

A amostra de participantes de programas de fidelidade de companhias aéreas obtida nesta
pesquisa apresentou maior proporção da população feminina (68,1%). As entrevistas foram
relativamente bem distribuídas por faixas etárias, com 19,8% de participantes com até 30 anos de
idade, 29,71% entre 31 e 40 anos, 17,87% entre 41 e 50 anos, 19,56% entre 51 e 60 anos e 13,04%
acima de 61 anos. A grande maioria dos participantes tem ensino superior completo (96,4%). Os
residentes na cidade do Rio de Janeiro responderam por 73,9% dos amostrados, os residentes na
cidade de São Paulo representaram os 12,3% e 2,9% de Minas Gerais. Respostas de outros estados
como Paraná, Santa Catarina, Ceará, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, entre outros,
representam os 10,9% restantes.
O critério utilizado para verificar a renda dos respondentes foi o da ABEP (Associação
Brasileira de Empresas de Pesquisa) publicado em 2019. A maior parte dos respondentes possui
renda familiar entre R$10.386,53 e R$23.345,11 (37,2%), seguido por 23,7% com renda superior
a R$23.345,12. Dos respondentes, 18,1% dos respondentes declararam ter renda entre R$5.363,20
e R$10.386,52; 12,1% preferiram não declarar; 7,2% declaram ter renda entre R$2.965,70 e R$
5.363,19 e apenas 1,4% declararam ter renda familiar entre R$1.691,45 e R$2.965,69. Sendo
assim, de acordo com o critério ABEP, a maior parte dos respondentes é classe B1 (renda média
familiar R$ 11.279,14) e A (renda média familiar R$ 25.554,33). Isso pode ser uma indicação de
que programas de fidelidade de companhias aérea são compostos, em sua maioria, por pessoas de
alta renda e alto nível de escolaridade, uma vez que 96,4% dos respondentes relatou possuir
ensino superior.
Como é uma pesquisa que explora o setor de milhas aéreas, espera-se que os respondentes
tenham certa frequência de viagens. De fato, os respondentes realizaram em sua maioria entre 4 e
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6 viagens aéreas, nacionais ou internacionais, nos últimos dois anos (31,6%); seguidos por 28%
que realizaram mais de dez viagens aéreas; 24,4% realizaram entre 1 e 3 viagens; 14,7% entre 7 e
10 viagens e apenas 1,2% dos respondentes não realizaram nenhuma. Os respondentes viajam na
sua maioria em classe econômica (95,2%) e a lazer (74,4%). A maioria dos respondentes relatou
participar do programa de fidelidade Smiles (90,1%), seguido pelo Latam Fidelidade com 71%,
Tudo Azul com 38,2%, TAP- Miles & Go com 24,2%, Aadvantage da American Airlines com
18,4%, Flying Blue (AirFrance e KLM) com 11,8%, Milleage Plus (United) com 8%. Foram
citados ainda programas de outras diversas companhias aéreas, como Emirates, Delta, Iberia, Copa
Airlines e British.

6.2 FREE ELICITATION – ASSOCIAÇÕES MENTAIS COM MILHAS AÉREAS

O método free elicitation no presente trabalho consistiu em pedir aos respondentes que
respondessem à seguinte questão: “Pensando em milhas aéreas, quais são as três primeiras
palavras ou ideias que surgem na sua mente?”. Os respondentes poderiam responder com palavras
ou expressões. Os resultados totalizaram 1237 palavras e expressões relacionadas à milhas aéreas
e aos programas.
Para a análise dos resultados, primeiramente, foi feito um processo de filtragem com uso
do Microsoft Excel, que permitiu a identifição de palavras semelhantes (plural e singular,
agrupadas em uma palavra apenas), bem como de expressões similares. Erros ortográficos e
inconsistências na grafia de palavras foram corrigidos. Após esse procedimento, foi realizada uma
análise conotativa, na qual as palavras e expressões foram inicialmente codificadas como positivas
(1), negativas (2) ou neutras (3). Alguns exemplos de palavras classificadas como neutras são
verbos, “fidelidade”, “passagem”, nomes de companhias aéreas, entre outras.
A segunda análise adotou um procedimento indutivo de identificação de temas e categorias
presentes nas respostas. As principais categorias identificadas foram: viagem (todas as palvras
relacionadas a viagens, como férias, por exemplo), ganho e recompensa (todas as palavras que
indicaram milhas como prêmios), dinheiro ou moeda (palavras relacionadas com a idea de milhas
como uma forma de moeda), facilidade com palavras como rapidez e praticidade(tema 4),
sobrecarga e confusão com palavras como difícil, chato, complicado(tema 5) e ilusão e
desapontamento, com palavras como fraude, frustração (tema 6). Algumas palavras/expressões
não foram categorizadas em temas, como nome de empresas (Multiplus, Smiles, MaxMilhas) e
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outras como “cartão”, “fidelidade” e “marketing”. A tabela 1 apresenta os resultados obtidos.

Tabela 1: Análise Conotativa e Temática da Free Elicitation
Conotação

#

Positivo
Negativo
Neutro
TOTAL

849
104
284
1237

Temas/ Categorias
1
2
3
4
5
6

Viagem
Ganho/recompensa
Dinheiro ou Moeda
Facilidade
Sobrecarga e confusão
Ilusão e desapontamento
Sem categorias
TOTAL

395
522
16
48
69
54
133
1237

Fonte: Elaboração própria.

A maior parte das palavras/expressões que os respondentes relataram associar às milhas
aéreas foi de conotação positiva (849 palavras) e o tema mais recorrente foi ganho/recompensa
(522 palavras) enquanto dinheiro ou moeda tiveram apenas 16 palavras associadas. Para melhor
visualição dos termos relacionados à milhas e aos programas de fidelidade, foi feita uma nuvem de
palavras com apoio do software NVivo.

Figura 17: Nuvem de palavras – Termos Relacionados à Milhas e Programas de Fidelidade

Fonte: Elaborada pela autora com apoio do software Nvivo, a partir da base de dados.
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A partir dos resultados obtidos, percebe-se que as associações mais importantes
relacionadas às millhas são positivas e diretamente ligadas a ideia de viajar, economizar, ganhar
vantagens e recompensas. Menos de 10% das menções foram negativas, indicando
desapontamento, o aspecto ilusório dos programas, dificuldades de uso das milhas e sentimentos
de confusão. Poucos foram os consumidores que associaram de forma espontânea as milhas a um
tipo de moeda ou dinheiro. O estímulo alvo (REILLY, 1990) mais saliente positivo foi relacionado
a ganho/recompensa (viagem, economia) e o negativo foi associado à sobrecarga/confusão,
seguido de ilusão e desapontamento. Esses dados revelam importantes aspectos possivelmente
presentes no julgamento dos participantes de programas de milhas, uma vez que julgamentos e
decisões são fortemente influenciados pelas informações mais facilmente diponíveis na memória
dos indivíduos (KHANEMAN, TVERSKY, 1974).

6.3 BENEFÍCIO OU MOEDA? PERCEPÇÃO DO VALOR DAS MILHAS

Após a free elicitation, foi realizada uma medição quantitativa sobre a percepção do valor
das milhas, com uso de uma escala likert de cinco pontos (1=discordo totalmente; 5=concordo
totalmente). Nela os respondentes poderiam indicar o quanto consideram as milhas como “um tipo
de benefício ao consumidor” e “um tipo de moeda/dinheiro”. Os resultados descritivos desta
medição estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Percepção do Valor das Milhas
Beneficio

Moeda

Média

4,10

4,02

N

412

408

Desvio
Padrão

1,040

1,107

Mediana

4,00

4,00

Fonte: Base de dados.

Foi realizado o teste T de Student, que é o método estatístico mais utilizado para se avaliar
as diferenças entre as médias entre dois grupos. As duas amostras foram emparelhadas, analisadas
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e o teste t pareado foi realizado. O resultado apresentado a seguir demonstra que não há diferença
significativa na média (4,10 referente a benefício e 4,02, referente a dinheiro), indicando que não
há diferença entre milhas serem percebidas como moeda e benefício pelo consumidor, conforme
mostra a tabela 3.
Tabela 3: Teste t de Amostras Emparelhadas

Média

Par 1

BenefícioMoeda
Fonte: Base de dados

,094

Diferenças emparelhadas
95% Intervalo de
Erro
Desvio
Confiança da Diferença
Padrão
Padrão
da Média
Inferior
Superior
1,189

,059

-,022

,210

t

1,586

Gl

405

Sig.
(bilateral)

,113

Uma investigação adicional revelou que, apesar de não haver diferença significativa entre
as médias das respostas, existe baixa correlação positiva entre a percepção de milhas como
benefício e como um tipo de moeda (0,377; sig. bilateral = 0,000).
Entretanto, o método qualitativo da free elicitation revelou uma diferença de percepção.
Como o procedimento qualitativo é espontâneo, ficou evidente que a lembrança predominante do
consumidor sobre milhas é de ganho/benefício, dinheiro/moeda teve uma taxa de menções
expressivamente inferior. Uma explicação possível para isso é que na medição quantitativa os
respondentes tiveram a chance de refletir melhor, reconhecendo que milhas também são um tipo
de moeda. De certa forma, pode-se inferir que a visão intuitiva das milhas é dominada pela ideia
de benefício, enquanto que uma reflexão mais aprofundada leva o consumidor a considerar que
milhas também podem ser consideradas um tipo de dinheiro. Sendo assim, as evidências obtidas
indicam que, neste mercado, consumidores usam em seus julgamentos intuitivos, dominados pelo
sistema 1, a ideia de benefício; negligenciando o aspecto monetário e financeiro envolvido nos
pontos e milhas. De acordo com a teoria do sistema dual, o sistema 1 opera de maneira automática
e rapidamente, com pouco ou nenhum esforço e nenhuma percepção de controle voluntário para
utilizá-lo (KAHNEMAN, 2012).
Outra evidência de que milhas e dinheiro não tem o mesmo valor monetário para o
consumidor observa-se quando são analisadas as percepções sobre pontos/milhas expirados. Em
uma escala likert de cinco pontos (1=discordo totalmente; 5=concordo totalmente), os
respondentes indicaram o que pensam sobre pontos/milhas expirados. As médias das respostas
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indicam que apesar de haver um grau semelhante de concordância entre “deixar de ganhar” e
“perder” (t = 1,947; sig.= 0,52), há um alto grau de discordância de que a expiração de pontos
equivale uma redução no patrimônio pessoal (gráfico 5).

Gráfico 5: Percepção de milhas expiradas pelo consumidor (médias)
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2,69

2,50
Deixar de Ganhar

Perder

Redução no Patrimônio

Quando pontos/milhas expiram, isso equivale a:
Fonte: Base de dados, elaborado pela autora.

Caso pontos/milhas fossem de fato considerados dinheiro pelos consumidores, estes
deveriam reconhecer que milhas expiradas equivalem a ter o patrimônio pessoal reduzido. Pode-se
explicitamente tratar as milhas aéreas como uma pseudo-moeda e verificar a incompatibilidade
entre percepções e valores monetários pelos consumidores, além da uma dificuldade em avaliar
suas regras e valores.
Apesar do fenômeno de aversão à perda não ter sido observado no contexto desta pesquisa,
quando consumidores não reconhecem que dinheiro e milhas possuem o mesmo valor monetário,
podem estar considerando que “deixam de ganhar” um benefício quando seus pontos expiram,
prestando pouca atenção a esse fato. Caso contrário, milhas e pontos não perderiam a validade
com facilidade, como indicam os números do setor: 25 bilhões de milhas aéreas e 50 bilhões de
pontos de cartão de crédito.31

31

Fonte: <https://endeavor.org.br/desenvolvimento-pessoal/todo-negocio-comeca-de-uma-inquietacao-como-amaxmilhas-mudou-o-mercado-de-milhas-no-pais/>. Atualizado em 31 out. 2019.
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Esta seção também buscou revisitar o trabalho de Liston-Heyes de 2002, feito no Reino
Unido, onde a autora sugere que as milhas aéreas são uma “shadow currency”, ou seja, uma
moeda “sombra”. Em sua pesquisa, a autora analisa o valor percebido das milhas aéreas e foi
verificado que o poder de compra das milhas são super estimadas pelos consumidores e, por isso,
os programas de fidelidade das companhias aéreas são ótimas ferramentas para os negócios, mas
potencialmente prejudiciais aos consumidores. Pode-se constatar que, mesmo após quase vinte
anos, as milhas aéreas continuam sendo uma “moeda sombra”. Sendo assim, os resultados do
presente estudo corroboram os resultados de alguns dos principais autores da literatura e indicam
que milhas aéreas e dinheiro não têm o mesmo valor monetário para o consumidor (LISTONHEYES, 2002; NUNES, DRÈZE, 2006; KWONG, SOMAN, HO, 2010; XIAO,WEI , 2013;
CHAN, KEMP, FINSTERWALDER, 2016).
Em suma, o cenário aqui apresentado sugere que participantes de programas de milhas
podem estar submetidos a vieses cognitivos derivados de ideias automáticas, que podem leva-los a
fazer escolhas desfavoráveis ao seu bem-estar e interesse econômico.

6.4 OPINIÕES, MOTIVAÇÕES, IMPORTÂNCIA, USO E ENGAJAMENTO

A quarta seção tem como objetivo fornecer um panorama acerca das opiniões dos
consumidores sobre os programas de fidelidade das companhias aéreas e posteriormente
identificar mecanismos para facilitar e melhorar o relacionamento dos consumidores com os
mesmos. De acordo com os resultados, as principais formas de uso das milhas é a emissão de
passagens aéreas (76,6%), seguido por upgrade de categoria (35%), conforme aponta o 6.

Gráfico 6: Principais formas de uso das milhas aéreas
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Principais formas de uso das milhas
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Fonte: Base de dados, elaborado pela autora.

O comportamento de uso de milhas dos respondentes indica que a maioria (46,6%) nunca
acompanha todas as mudanças dos programas de fidelidade, nem a variação de valor das milhas
(54,6%). A maioria (50,2%) de vez em quando verifica a validade dos pontos, e sempre calcula os
preços das passagens antes de emitir (37,4%). O engajamento com milhas aéreas pode ser
verificado no gráfico 7.
Gráfico 7: Engajamento com as milhas
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Engajamento com as milhas
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Fonte: Base de dados, elaborado pela autora.

Os programas de fidelidade das companhias aéreas são muito importantes para a maior
parte dos respondentes, que acumulam milhas aéreas em sua maioria através da transferência de
pontos do cartão de crédito via varejo, representando 98,9% no segundo trimestre de 2020.
Apenas 1,1% do acúmulo de pontos/milhas é proveniente de viagens32). Entretanto, a maior parte
dos respondentes aponta que nunca acompanham as mudanças nas regras dos mesmos, ou acessam
o sistema ou aplicativo dos programas e aindaparte dos pontos perdem a validade de vez em
quando, conforme indicam os resultados dos gráficos 6 e 7. Curiosamente, apenas 22,7%
respondentes dizem que sempre sabem qual é o melhor negócio quando o assunto são milhas.
Esses aspectos poderiam ser explicados pela racionalidade limitada expressa por Simon (1980), já
que para este autor, ocorre porque existem limites para o acesso à todas às informações
disponíveis; limites para capacidade cognitiva dos indivíduos e limite de tempo (SIMON, 1982
apud SAMSON, 2018).

32

Dados disponíveis em: <https://www.abemf.com.br/indicadores-mercado>. Acesso em 09/10/2020.
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Nas vezes que os respondentes não conseguiram resgatar seus pontos/milhas, é interessante
perceber que a maioria disse que uma das causas era que o valor em milhas estava muito alto, que
é mais representativo que o saldo era insuficiente. E frequentemente responderam que não valia a
pena combinar pontos e dinheiro e preferiram comprar uma passagem diretamente no site da
companhia aérea, conforme indica o gráfico 8.

Gráfico 8: Motivos responsáveis pelo não resgate das milhas

Não consegui resgatar porque:
100%
90%

17,2%

6,8%

14,7%
27,9%

8,9%

20,6%

80%
70%
60%

36,0%

26,4%

35,5%

37,9%

50%

Frequentemente

49,7%

40%
30%

De vez em quando

35,5%

58,0%

39,1%

35,0%

20%

Nunca

18,8%

10%
0%

Sempre

7,7%

Meu saldo em
pontos era
insuficiente

14,4%
3,5%

Não consegui
passagens em
horários/datas
convenientes

6,5%

Os valores em
Não consegui Não valia a pena
milhas estavam usar o sistema do combinar pontos
muito altos
programa, pois
e dinheiro,
era muito
preferi comprar
complicado
uma passagem
no site da cia
aérea

Fonte: Base de dados, elaborado pela autora.

Para Nunes e Drèze (2006), que pesquisam transações com múltiplas moedas; o
consumidor prefere utilizar moedas combinadas apenas uma sob algumas condições, pois diminui
o custo psicológico da transação. Aparentemente esse cenário é um deles, os autores exemplificam
que para passagens com valor alto, as pessoas preferem pagar em uma transação de moeda única
(NUNES, DRÈZE, 2006) e confirma que milhas e dólares não têm o mesmo valor monetário para
o consumidor. Os preços de moedas combinadas são projetados para minimizar o impacto
psicológico associado a uma compra, com o objetivo de tirar vantagem da incapacidade, relutância
ou falta de desejo de converter as quantias de ambas as moedas (DRÈZE, NUNES, 2004), fatores
relacionados diretamente à racionalidade limitada.
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6.5 CUSTOS DE OPORTUNIDADE

Uma tendência a subponderar custos de oportunidade e, especificamente, perder ofertas e
oportunidades, pode explicar por que os consumidores sistematicamente falham em utilizar as
ofertas e oportunidades disponíveis (WEISS, 2019). Esse aspecto pode ser observado com a
grande porcentagem de pessoas que têm seus pontos expirados (76,1%) conforme demonstra o
gráfico 9. Ao terem pontos expirados, racionalmente, as pessoas têm oportunidades de resgates
negligenciadas.

Gráfico 9: Porcentagem dos respondentes que tiveram milhas expiradas
Saldo de milhas expirados
5,6%

Sim

18,4%

Não
76,0%

Não sei

Fonte: Base de dados, elaborado pela autora.

Entretanto, a noção de custo oportunidade pode ser verificada também no momento em
que a maior parte dos respondentes (37,9%) afirma que, quando não conseguiu usar suas milhas,
frequentemente não valia a pena combinar pontos com dinheiro e preferiu comprar uma passagem
no site da companhia aérea. Esse resultado mostra que os consumidores não negligenciam
totalmente as oportunidades, uma vez que há um esforço cognitivo e tempo investido ao comparar
as opções disponíveis e tomar a decisão de estocar os pontos, mesmo que a decisão tomada não
atenda aos melhores interesses individuais de forma geral.

6.6 SOBRECARGA E CONFUSÃO

De acordo com os resultados da pesquisa apresentados no gráfico 10 a seguir, a maioria
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das pessoas acha uma tarefa fácil escolher e emitir uma passagem com milhas e poucas pessoas
acham quantidade de informações sobre preços e horários as deixa confusas no momento da
escolha. A maioria pessoas não se sentem perdidas e não ficam em dúvida se fizeram um bom
negócio.
Gráfico 10: Sentimentos relacionados ao resgate das milhas: confusão e sobrecarga
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Fonte: Base de dados, elaborado pela autora.

Para Park e Jang (2013), uma pré-condição importante à sobrecarga de opções é a falta de
familiaridade ou a preferência prévia pelos itens da provisão de opções. A falta de familiaridade
pode ser observada no que se refere que a maioria dos respondentes não acompanham as
mudanças das regras dos programas e, por isso, não estão totalmente familiarizados com as regras.
Nesta situação, existe a possibilidade de os indivíduos deixarem de selecionar opções que
desconheçam ou que não combinem com suas próprias preferências (IYENGAR, LEPPER, 2000).
Sob a perspectiva da sobrecarga de opções, Iyengar e Lepper (2000) abordaram o no choice como
um possível adiamento da escolha, ou ainda, como a hesitação total de uma decisão de compra, o
que se expressa no indivíduo optando por não comprar um produto ou serviço frente a um grande
número de opções. Esse aspecto pode ser observado na quantidade de pontos expirados nos
programas de fidelidade das companhias aéreas. Dessa forma, a sobrecarga de informações e
opções observadas nesse cenário podem ser consideradas causas para o grande número de pontos
expirarem anualmente e por induzir os consumidores a tomar decisões que nem sempre são
vantajosas para os mesmos, tendo em vista a racionalidade limitada dos indivíduos em cenários
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com muitas informações e de incerteza, onde são induzidos a tomarem decisões num curto período
de tempo.
Outra análise importante é referente à porcentagem de milhas expiradas, alcançando 76,1%
dos respondentes, sendo que mais 5,6% não sabem dizer se já tiveram ou não milhas expiradas.

6.7 MILEAGE BROKERS

Um dado interessante desta pesquisa é que 79,2% dos respondentes nunca tiveram uma
experiência de compra ou venda em sites que negociam milhas aéreas ou vendem passagens, os
mileage brokers, como HotMilhas e MaxMilhas. Apenas 20,8% já tiveram uma experiência com
os brokers. Isso reflete como a possibilidade de negociação de milhas aéreas ainda é um mercado
pouco conhecido pela maioria dos seus consumidores e possivelmente com potencial espaço para
crescimento no mercado brasileiro. A seguir nos gráficos 11 e 12 serão apresentados alguns
resultados desse cenário.
Gráfico 11: Opiniões sobre os mileage brokers: negociando milhas aéreas - venda
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De acordo com a opinião dos respondentes que já negociaram milhas aéreas, a maioria
(32,6%) concorda em parte que é um bom negócio e não se sente segura ao fornecer senha e dados
pessoais para as transações (32,6%). Isso demonstra que ainda são necessários ajustes para
conquistar a confiança dos consumidores nesse sentido e talvez uma regulação de mercado, ainda
sem legislação definida à respeito.
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Gráfico 12: Opiniões sobre os mileage brokers: negociando milhas aéreas - compra
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Fonte: Base de dados, elaborado pela autora.

Os resultados do gráfico 12 apontam que a maioria dos usuários concorda totalmente que é
confiável emitir em sites como MaxMilhas (44,2%) e concordam em parte (41,9%) que é um bom
negócio porque as passagens são mais baratas. No gráfico 13 serão apresentados os motivos pelos
quais os usuários de milhas nunca negociaram as mesmas.
Gráfico 13: Motivos pelos quais usuários de milhas nunca negociaram suas milhas
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Nesta seção da pesquisa que investiga a negociação de milhas aéreas, 79,2% dos
respondentes não venderam ou compraram passagens aéreas nos sites de trade como MaxMilhas e
123 Milhas. A maioria alegou que não conhece esses sites (32%), em seguida há aqueles que não
acham que faz diferença para si (25,9%) e os os que não acham um bom negócio (23,2%). Além
disso, o fato que para muitas pessoas é indiferente transacionar suas milhas e que não acham ser
um bom negócio, são argumentos que poderiam ser justificados pela negligência do custo de
oportunidade. A indiferença pode ser associada à resistência geral em fazer essas transações e
conhecer um mercado novo e referente à “não achar um bom negócio” pode estar correlacionado a
uma decisão que requer que o tomador da mesma gere ativamente alternativas que não são
fornecidas explicitamente nas ofertas de mercado (FREDERICK et al., 2009).
Dentre os respondentes que informaram já ter negociado milhas, 34,9% afirmaram já ter
vendido suas milhas para sites como HotMilhas e MaxMilhas e 81,4% já compraram de sites
como MaxMilhas e 123Milhas. A maioria acha ser um bom negócio e uma boa oportunidade para
ter uma renda extra, porém não sente confiança em fornecer seus dados pessoais e senha a essas
empresas. Nesses resultados ainda é possível verificar um cenário indicativo de sobrecarga de
informações, visto que mesmo sendo empresas com expressivo reconhecimento no mercado
nacional e terem negociado grandes amontes de milhas ao longo dos últimos anos (apenas a
MaxMilhas movimentou mais de 4 bilhões de milhas no Brasil33), muitas pessoas sequer
conhecem ou estão familiarizadas com essa possibilidade.

6.8 COMPORTAMENTO DE USO E PERCEPÇÕES SOBRE MILHAS

O objetivo principal deste estudo é averiguar se o comportamento de uso e acúmulo de
milhas, de participantes de programas de fidelidade de companhias aéreas, pode estar
correlacionado com algumas variáveis relevantes, indicadas no levantamento bibliográfico
realizado e apresentadas no quadro 10.
Quadro 10: Variáveis analisadas
Variável

33

Conceito

Aporte Teórico

Fonte: <https://endeavor.org.br/desenvolvimento-pessoal/todo-negocio-comeca-de-uma-inquietacao-como-amaxmilhas-mudou-o-mercado-de-milhas-no-pais/>. Atualizado em 31 out. 2019.
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Percepção do valor das
milhas

Percepção de milhas como benefício ou
percepção de milhas como moeda

Liston-Heyes (2002), Drèze e Nunes
(2004, 2006), Wei e Xiao (2013),
Chan, Kemp, Finsterwalder (2016)

Motivações

Motivos que levam o consumidor a
participar dos programas de milhas;
podendo ser econômicos ou sociais

Terblanche (2014), Stourm, Bradlow e
Fader (2015)

Importância das milhas

Percepção do consumidor sobre o grau de
importância das milhas em sua vida

Liston-Heyes (2002), Terblanche
(2014)

Engajamento

Nível de engajamento expresso pelo
esforço dispendido para administrar e usar
as milhas

Bazerman (2001), Bruneau, Swaen e
Zidda (2018)

Sobrecarga e Confusão

Nível de sensação de confusão do
consumidor no uso e gestão das milhas,
indicando que pode haver sobrecarga de
informações

Iyengar e Lepper (2000), Park e Jang
(2013)

Fonte: Elaboração própria

Desta forma, buscam-se relações e evidências que indiquem como o comportamento
relativo às milhas está associado às percepções sobre as milhas aéreas.

6.8.1 Análise Fatorial Exploratória e Confiabilidade das Escalas

Para isso, foram conduzidos procedimentos estatísticos preliminares. Em primeiro lugar,
foi realizada uma Análise Fatorial Exploratória (na sigla em inglês, EFA) para as seguintes
variáveis: engajamento, sobrecarga e confusão, importância e motivação. A amostra mostrouse adequada para o procedimento, com KMO de 0,881 e nível de significância de 0,000 no teste de
Bartlett. Foi adotada a rotação varimax e o método de correlação. Os cinco fatores obtidos com
autovalores acima de 1,0 explicam 60,90 da variância. Para composição final dos fatores, apenas
os itens das escalas com cargas fatorias superiores a 0,50 foram mantidos, além disso, itens com
cargas fatorias altas em diferentes fatores foram excluídos, seguindo os procedimentos
recomendados por Hair et. al (2010). Os resultados detalhados da EFA estão disponíveis no
Apêndice 2.
Após a EFA, os fatores encontrados foram avaliados pelo teste de confiabilidade Alpha de
Cronback, para criação das novas variáveis a serem usadas nas análises de correlações. Os intens
finais da EFA e a confiabilidade das escalas são apresentados na tabela 4. Todas as escalas
apresentaram boa confiabilidade, no entanto a de “motivação por influências sociais e outros” teve
fraco desempenho, o que é aceitável por ser tratar de uma escala em fase exploratória (HAIR et.
al., 2010).
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Tabela 4 – Resuldado Final da Análise Fatorial Exploratória e Confiabilidade das Escalas
Variável

Carga Fatorial

Engajamento - Alpha de Cronbach 0,864
Verifico o prazo de validade dos meus pontos
Acesso o sistema ou aplicativo do Programa
Verifico meu saldo de pontos nos programas
Acompanho todas mudanças nas regras dos Programas
Evito deixar pontos sem usar
Sobrecarga e Confusão - Alpha de Cronbach 0,883

0,772
0,766
0,75
0,749
0,684

Me sinto perdido na hora de decidir sobre a emissão das passagens com milhas
Escolher e emitir a passagem é muito complicado
A quantidade de informações sobre preços e horários me deixa confuso no momento da
escolha
Fico em dúvida e não sei se fiz um bom negócio
Escolher e emitir passagens com milhas é uma tarefa fácil (invertida)
Importância - Alpha de Cronbach 0,839

0,892
0,867
0,842

São muito importantes para mim
Tenho grande interesse pelos programas
São essenciais nos dias de hoje
Programas de fidelidade fazem parte da minha vida

0,77
0,754
0,752
0,707

São irrelevantes na minha vida (invertida)
Motivação (economia) - Alpha de Cronbach 0,740

0,631

Quero economizar em passagens aéreas
Para viajar de graça
Para acumular mais pontos/milhas
Motivação (influências sociais e outros benefícios) - Alpha de Cronbach 0,576

0,809
0,726
0,685

Recomendações (amigos, familiares, especialistas em viagens)

0,758
0,707
0,526

Quero ganhar descontos e prêmios em produtos e outros serviços
Tenho direito aos pontos e não quero perdê-los

0,813
0,591

Fonte: Elaboração própria.

6.8.2 Análise de Correlações
Foram criadas novas variáveis resultandes da EFA a partir das médias dos itens para a
condução das análises das correlações, são elas: motivação (economia); motivação (influências
sociais e outros benefícios); engajamento; importância; sobrecarga e confusão. Além dessas
variáveis, também foram incluídas na análise a percepação de milhas como benefício ou como
moeda, e todas as variáveis indicativas de uso e acúmulo de milhas.
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Os itens sinalizados em azul na tabela 5 apontam as correlações significativas encontradas
por meio da análise. O indicador “importância”, que é referente à importância e relevância dos
programas de milhas na vida do consumidor, apresenta uma correlação positiva e significativa
moderada com a variável “engajamento” (0,461), que é referente ao esforço do indivíduo para
gerir as suas milhas. Condiz às ações de verificar o saldo de pontos, acompanhar as mudanças nas
regras dos programas de fidelidade, verificar o prazo das milhas, acesso ao sistema do programa
com frequência, evitar que os pontos expirem, saber quando os pontos expiram, ao acompanhar
variações de valor das milhas, calcular os preços das passagens com milhas antes de emitir e saber
qual é o melhor negócio referente ao uso de milhas. Pode-se inferir que quanto maior a
importância das milhas, maior será também o engajamento com o uso.
Dessa maneira, de acordo com Bruneau, Swaen e Zidda (2018), é ainda notável uma falta
geral de compreensão sobre o engajamento do consumidor com os programas de fidelidade e não
existem métricas bem desenvolvidas nesse sentido. Quando se trata da eficácia do engajamento
dos programas de fidelidade, pesquisadores normalmente utilizam medidas comportamentais,
como o uso do cartão ou resgate de pontos, as quais estudos apontaram não ser suficiente para
mensurar ou descrever o engajamento do consumidor. Por isso é interessante combinar a variável
“engajamento” com outros indicadores a fim de garantir uma análise mais precisa a respeito da
eficácia

dos

programas,

em

especial

àqueles

de

companhias

aéreas.
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Tabela 5 – Correlações entre as variáveis “percepção de milhas como benefício”, “percepção de milhas como moeda”, “motivação (economia)”,
“motivação (influências sociais e outros benefícios)”, “engajamento”, “importância” e “sobrecarga e confusão”
Correlações
Percepção de
milhas como
benefício
Percepção de milhas como
benefício

Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)

Percepção de milhas como
moeda

N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)

Motivação (economia)

N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)

Motivação (influências sociais e
outros benefícios)

N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)

Engajamento

N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)

Importância

N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)

Sobrecarga e confusão

N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

** A correlação significativa no nível 0,01 (bilateral).

Percepção de
milhas como
moeda

Motivação
(outros e
social)

Motivação
(economia)

Engajamento

Sobrecarga e
confusão

Importância

,377**

,414**

,181**

,171**

,357**

-,101*

,000

,000

,000

,000

,000

,041

412

406

412

412

412

412

412

,377**

1

,292**

,154**

,186**

,224**

-,121*

1

,000

,000

,002

,000

,000

,015

406

408

408

408

408

408

408

,414**

,292**

1

,333**

,161**

,424**

-,055

,000

,000

,000

,001

,000

,268

412

408

414

414

414

414

414

,181**

,154**

,333**

,080

,281**

,129**

,000

,002

,000

,102

,000

,009

412

408

414

414

414

414

,171**

,186**

,161**

,080

1

,461**

-,318**

,000

,000

,001

,102

,000

,000

412

408

414

414

414

414

414

,357**

,224**

,424**

,281**

,461**

1

-,206**

,000

,000

,000

,000

,000

412

408

414

414

414

414

414

-,101*

-,121*

-,055

,129**

-,318**

-,206**

1

,041

,015

,268

,009

,000

,000

412

408

414

414

414

414

1
414

,000

414
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* A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral).
Fonte: Base de dados.
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Dentre as correlações significativas apresentadas na tabela 5, pode-se verificar ainda que
outras variáveis correlacionadas com o indicador “importância” tiveram correlações moderadas. A
variável “motivação (economia)” apresentou correlação de 0,424; ou seja, o aumento da
importância para o indivíduo é acompanhado de um aumento na sua motivação em economizar em
viagens. Já a variável “percepção de milhas como benefício” apresentou correlação moderada de
0,357 e a “percepção de milhas como moeda” apresentou a correlação baixa de 0,224, indicando
que quanto mais importante for para os usuários, maior a percepção de milhas como benefício e
como moeda, respectivamente.
Os resultados apontam que o indicador “sobrecarga e confusão” apresenta uma correlação
significativa negativa com a variável “engajamento” de -0,318. Isso significa afirmar que quanto
maior for o nível de engajamento do usuário, o indivíduo sofrerá menos confusão e sobrecarca
cognitiva ao tomar suas decisões.
Na tabela 6 serão apresentadas as correlações referentes aos motivos de uso das milhas
aéreas. Referente à percepção de milhas como moeda, existe uma correlação significativa baixa de
0,121 com a variável referente à negociação de milhas (“venda de pontos/milhas em sites como
MaxMilhas e Hotmilhas”). Ou seja, o uso das milhas aéreas direcionado à compra/venda das
mesmas está diretamente relacionado àqueles usuários que percebem milhas como moeda. Sendo
assim, quanto maior a percepção de milhas como moeda, maior será a possibilidade de negociação
de milhas áereas como forma de uso.
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Tabela 6: Correlações entre as variáveis “percepção de milhas como moeda”, “engajamento”, “importância”, “sobrecarga e confusão” e os
motivos de uso das milhas
Correlações

Como usa as milhas
Upgrade para
categorias
superiores
(executiva;
primeira classe)

Emissão de
passagens aéreas
para mim ou para
meus familiares
Percepção de
milhas como
moeda
Engajamento

Importância

Sobrecarga e
confusão

Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Fonte: Base de dados

Serviços de viagens de
parceiros (diárias de hotéis;
aluguel de veículos;
traslados; etc)

Pagamento de
taxas de
aeroportos

Compra de
bagagem ou
marcação de
assentos

Troca por outros
produtos e
serviços]

Venda de
pontos/milhas em
sites como
MaxMilhas e
Hotmilhas

.c

,083

,093

,090

,067

,023

,121*

312

,095
408

,061
408

,069
408

,177
408

,647
408

,014
408

.c

,039

-,012

-,122*

-,066

-,078

-,094

317

,425
414

,811
414

,013
414

,179
414

,113
414

,056
414

.c

,093

,099*

-,004

-,012

,025

-,011

317

,059
414

,043
414

,936
414

,801
414

,612
414

,825
414

.c

-,018

,041

,153**

,211**

,110*

,088

317

,721
414

,410
414

,002
414

,000
414

,025
414

,075
414
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Existe também na tabela 5 uma correlação negativa e significativa baixa entre percepção
da variável “engajamento” com as milhas e a variável “sobrecarga e confusão”, referente à
confusão sentida no uso ou gestão das milhas, indicando que quanto mais confuso o indivíduo se
sente, menos engajado será com as suas milhas ou também poderia ser inferido que quanto maior
o engajamento, menor a confusão, conforme apresentado na tabela 7 a seguir. Esse resultado
poderia ser associado ao fato que grande quantidade de opções e informações nesse mercado de
milhas aéras gera uma sobrecarga cognitiva nos indivíduos, de modo que, segundo Iyengar et al.
(2006), essa cansativa comparação poderia induzir o medo em fazer uma escolha imperfeita ou até
mesmo evitar fazer uma escolha, o que diminuiria os níveis de engajamento desses usuários.
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Tabela 7: Correlações entre as variáveis “percepção de milhas como moeda”, “engajamento”, “importância”, “sobrecarga e confusão” e os
motivos de não uso das milhas

Correlações

Motivo por não ter usado as milhas
Meu saldo em
pontos era
insuficiente

Percepção de milhas como moeda

Correlação de Pearson

Engajamento

Sig. (bilateral)
N
Correlação de Pearson

Importância

Sig. (bilateral)
N
Correlação de Pearson

Sobrecarga e confusão

Sig. (bilateral)
N
Correlação de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Fonte: Base de dados

Não consegui
passagens em
horários/datas
convenientes

Os valores em
milhas estavam
muito alto

Não consegui usar o
sistema do programa,
pois era muito
complicado

Não valia a pena combinar
pontos e dinheiro, preferi
comprar uma passagem no
site da cia aérea

-,086

-,088

,020

-,100

,001

,094
383

,084
383

,690
392

,052
378

,985
377

-,216**

-,108*

-,089

-,248**

-,100

,000
389

,034
389

,075
398

,000
383

,051
383

-,160**

-,179**

-,077

-,137**

-,162**

,002
389

,000
389

,127
398

,007
383

,001
383

,275**

,219**

,172**

,519**

,098

,000
389

,000
389

,001
398

,000
383

,055
383
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As correlações negativas e significativas baixas encontradas na análise com os itens
relativos à não utilização das milhas aéreas, como “meu saldo em pontos era insuficiente”, “não
consegui passagens em horários/datas convenientes”, “não consegui usar o sistema do programa,
pois era muito complicado” e “não valia a pena combinar pontos e dinheiro”, “preferi comprar
uma passagem no site da cia aérea”; apontam que quanto maior o engajamento do indivído, menor
é a chance de não usar as suas milhas. Ainda é possível apontar a correlação significativa
moderada de 0,519 com as variáveis “não consegui usar o sistema do programa, pois era muito
complicado” e “sobrecarga e confusão”. Esse resultado reflete que os indivíduos que têm
dificuldade de uso dos programas se sentem confusos e sofrem de uma sobrecarga cognitiva.
Na tabela 8 são apresentadas mais correlações referentes à percepção de milhas como
moeda/dinheiro ou como benefício e as variáveis referentes à expiração de milhas. Há indicação
do fenômeno efeito framing, da economia comportamental, que é referente ao fato que a escolha é
influenciada pela forma que um problema é apresentado, pois muitas vezes os indivíduos são
influenciados pelo formato do problema.

Tabela 8: Correlações entre as variáveis “percepção de milhas como moeda”, “percepção de
milhas como benefício”, “engajamento”, “importância”, e a percepção de valor em geral
Deixar de ganhar
uma recompensa
Percepção de milhas
como moeda

Percepção de milhas
como benefício

Engajamento

Importância

Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Perder
dinheiro

Ter o patrimônio
pessoal reduzido

Não faz diferença ter
pontos/milhas vencidos

,049

,291**

,181**

-,122*

,324
408

,000
408

,000
408

,013
408

,239**

,101*

,076

-,133**

,000
412

,041
412

,126
412

,007
412

,095

,222**

,129**

-,300**

,054
414

,000
414

,009
414

,000
414

,184**

,301**

,199**

-,319**

,000
414

,000
414

,000
414

,000
414

Fonte: Base de dados

Conforme apresentado na tabela, há correlação significativa positiva na percepção de
moeda e perder dinheiro (0,291) e ter o patrimônio pessoal reduzido (0,181); além de uma
correlação negativa significativa de -0,122 referente à variável “não faz diferença ter
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pontos/milhas vencidos”, o que indica que quanto maior a percepção monetária de milhas, maior
será a diferença em ter pontos/milhas vencidos. É um indício de outro fenômeno da economia
comportamental, a loss aversion (aversão a perda). Segundo Kahneman e Tversky (2012), os
indivíduos são mais impelidos a evitar perdas que obter ganhos. Quanto maior for a percepção de
dinheiro de milhas, maior será a percepção de perda monetária ao ter milhas expiradas. Já quando
é analisada a correlação referente à percepção de benefício das milhas, quanto maior for essa
percepção, maior será a associação referente a deixar de ganhar uma recompensa (0,239). O efeito
framing fica evidente na apresentação do problema de percepção de milhas.
Outras correlações significativas podem ser consideradas, como quanto maior for o
engajamento do indivíduo com as milhas, maior será a percepção de perda de dinheiro ao ter suas
milhas expiradas (0,222) e terá mais importância para os mesmos ao terem milhas/pontos vencidos
(-0,300); bem como quanto mais importante for para o indivíduo, maior a percepção de perda de
dinheiro ao terem suas milhas expiradas (0,301). Ainda pode-se considerar a maior correlação
negativa significativa moderada apresentada na tabela acima, quanto maior for a importância das
milhas, mais diferença terá para o indivíduo ao expirarem (-0,319).

6.9 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Após as análises realizadas até o momento e conforme previsto na revisão teórica desta
dissertação, milhas ainda não são consideradas um tipo de moeda pela maioria dos usuários,
permanecendo uma “shadow currency”, conforme indicado por Liston- Heyes (2002). Entretanto,
pode-se verificar que uma parte dos respondentes já percebe milhas como moeda, visto que há
correlação significativa positiva na percepção de moeda e perder dinheiro (0,291) e ter o
patrimônio pessoal reduzido (0,181). Também há uma correlação negativa significativa de -0,122
referente à variável “não faz diferença ter pontos/milhas vencidos”, indicando que quanto maior a
percepção monetária de milhas, maior será o impacto em ter pontos/milhas vencidos. Esses
indicativos apontam para o fenômeno da economia comportamental de aversão à perda, explorado
pela Teoria dos Prospectos, que alega que os indivíduos se mostram mais impelidos a evitar
perdas do que a obter ganhos. Dessa forma, espera-se que a maioria dos usuários de milhas
futuramente percebam milhas como moeda e mudem seu comportamento de uso, evitando que as
mesmas expirem, pois, segundo essa teoria, os indivíduos são avessos às perdas.
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Outro aspecto da Teoria dos Prospectos que foi observado nesta pesquisa é o efeito
framing. Segundo Kahneman e Tversky (1984), uma questão ou problema poderia ser enquadrado
ou descrito de maneiras distintas, contudo, as escolhas não deveriam ser afetadas por variações na
forma como os elementos principais da decisão são apresentados ou enquadrados. Isso pode ser
verificado no momento em que os respondentes que identificaram milhas como um tipo de moeda
também tiverem maior percepção de perda monetária ao terem milhas expiradas. Enquanto a
correlação referente à percepção de milhas como um benefício fica mais evidente a associação
referente a deixar de ganhar uma recompensa, favorecendo a construção de dois cenários distintos.
De acordo com a revisão de literatura apresentada nesta dissertação, o campo de estudos do
turismo é transposto tanto por inúmeras particularidades, como a complexidade no processo de
julgamento e tomada de decisão. Esse cenário também é refletido no mercado de milhas aéreas.
Conforme apresentado previamente, os respondentes da pesquisa concordam em parte que a
quantidade de informações gera confusão e que apenas de vez em quando sabem qual é o melhor
negócio quando usam as milhas. O alto número de milhas expiradas poderia ser justificado pelas
incertezas associadas ao mercado de milhas, conforme Kwong, Soman e Ho (2010) atestaram no
varejo. Não é fácil conhecer ou avaliar seus benefícios, tão pouco conhecer a economia que
poderia proporcionar, já que nem todos os indivíduos calculam o preço das passagens com milhas
antes de emitir e frequentemente os seus pontos perdem a validade. Kwong, Soman e Ho (2010)
sugerem que os vendedores divulguem explicitamente a porcentagem da economia aos
consumidores. Transpondo essa sugestão ao mercado de milhas, os detentores dos programas de
fidelidade das companhias aéreas poderiam fornecer o valor do milheiro em tempo real em Reais
ou ainda a economia ao resgatar produtos, ou seja, indicar sempre o valor monetário e o valor em
milhas. Dessa forma, a facilidade de identificar os benefícios não dependeria apenas da capacidade
cognitiva demandada na computação numérica associada aos cálculos e à racionalidade limitada
apresentada pelos indivíduos nesse contexto.
Diante os processos decisórios que podem ser custosos em termos cognitivos, os
indivíduos tendem a simplificar as decisões optando por escolhas-padrão, ou o que lhes parecer
mais fácil, ou até mesmo abandonam a escolha. No contexto de milhas aéreas, o gerenciamento
das milhas aéreas é uma atividade custosa cognitivamente para a maioria dos indivíduos. O nível
de importância percebida das milhas aéreas, a sobrecarga/confusão sentida em relação às milhas, a
motivação para economizar em viagens, a percepção de que milhas são um benefício e a
percepção de que milhas são uma moeda, são variáveis que poderiam explicar o engajamento dos
indivíduos com as milhas aéreas, conforme apresentado na figura 18 a seguir.
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Figura 18: Proposta de um Modelo de Comportamento de Acúmulo e Uso de Milhas Aéreas

Fonte: Elaboração própria.

De acordo com o modelo proposto, o nível de engajamento dos consumidores pode mediar
o processo decisório de acúmulo e uso das milhas. Por exemplo, indivíduos que atribuem alto grau
de importância às milhas, tendem a ser mais engajados e, consequentemente, acumulam mais
milhas, podendo optar por usá-las e evitar que as mesmas expirem. Indivíduos que têm maior
percepção monetária das milhas, e não apenas como benefício, tendem a ser mais engajados e
acumularem mais milhas; fazendo um melhor uso das mesmas. Já indivíduos que sofrem
sobrecarga cognitiva e identificam alto nível de confusão quando o assunto são milhas aéreas,
tendem a ser menos engajados e, por isso, é provável que não acumulem milhas e não as usem
com frequência; bem como seria esperado que não façam os melhores julgamentos nesse cenário.
Por fim, referente aos indivíduos que têm aversão à perda, é esperado que se comportem de forma
mais engajada, acumulando milhas de forma eficiente e otimizando o uso das mesmas.
Esse conjunto de cruzamentos poderia indicar a existência de uma relação entre as
variáveis e o comportamento de uso de milhas entre os indivíduos, com uma possível relação
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causal que poderia ser explorada futuramente com técnicas estatísticas mais refinadas com o
objetivo de contribuir para mudanças positivas no comportamento de uso das milhas.
Sob a perspectiva da teoria da economia comportamental, é relevante destacar a interação
entre variável engajamento e a teoria do sistema dual no processamento cognitivo e nas estratégias
de simplificação mental. Conforme exposto nas análises de correlações, foi apontado que quanto
maior o engajamento do indivíduo, menor é a chance de não usar as suas milhas e menor a
sobrecarga cognitiva. A pesquisa indicou uma falta de familiaridade com essa temática por muitos
usuários, que pôde ser observada ao destacar que a maioria dos respondentes não acompanha as
mudanças das regras dos programas e, por isso, não estão totalmente familiarizados com as regras
e podem não tomar as melhores decisões. A familiaridade relacionada ao mercado de milhas
aéreas está associada à tomada de decisão do usuário das milhas e, consequentemente ao seu
engajamento. Quanto mais familiarizado o indivíduo estiver com os programas de milhas e seus
mecanismos, mais engajado estará e provavelmente tomará decisões de forma simplificada,
utilizando o sistema 1. O sistema 1 opera de maneira automática, e rapidamente, com pouco ou
nenhum esforço e nenhuma percepção de controle voluntário para utilizá-lo (KAHNEMAN,
2012). Esse seria o modelo ideal de tomada de decisões no contexto de milhas aéreas. Entretanto,
o processamento das informações, devido à sua complexidade, ainda se encontra no sistema 2,
analítico.
O engajamento, conforme definido por Bruneau, Swaen e Zidda (2018), vai além do
envolvimento do indivíduo, englobando um relacionamento com a marca. Para os autores,
construir um relacionamento duradouro com seus clientes deveria ser o principal objetivo de um
programa de fidelidade e as empresas deveriam focar nesse construto para melhorar a forma de se
relacionarem com os clientes. Diante de um mercado onde os programas de fidelidade das
companhias aéreas são muito similares entre si, a diferenciação através de benefícios não
monetários e intangíveis, que são mais difíceis de replicar, poderia oferecer uma estratégia útil em
um cenário competitivo. Bruneau, Swaen e Zidda (2018) construíram uma escala de engajamento
de programas de fidelidade, os profissionais poderiam monitorar o retorno dos usuários para
adaptar seus programas e melhorar o engajamento. A hierarquia da escala mostra que alguns
comportamentos demandam mais esforços dos clientes, induzindo maiores níveis de engajamento.
Os gerentes poderiam, assim, identificar clientes engajados examinando os dados disponíveis em
suas atividades com o programa. Poderiam por exemplo, procurar membros dos programas de
fidelidade que adaptem suas compras para beneficiar mais do programa e/ou membros que
compartilhem e pesquisem informações sobre o programa, uma vez que é mais provável que esses
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membros se envolvam no relacionamento com a empresa. Além disso, os gerentes devem
promover comportamentos mais exigentes dos clientes, por exemplo, implementando promoções
que motivem os clientes a adaptar seu comportamento de compra ou criando conteúdo relevante
relacionado aos programas afim de motivar seus clientes a pesquisar e compartilhar informações
sobre o mesmo. Ao promover tais comportamentos, os gerentes poderiam deixar os clientes mais
envolvidos com os programas, o que, por sua vez, deve aumentar o engajamento com a empresa
detentora e rentabilidade da mesma. Essa escala foi pensada em programas de fidelidade em geral
e seria interessante que futuras pesquisas mensurassem o engajamento em programas de fidelidade
de companhias aéreas.
Levando em consideração a necessidade do maior engajamento e o conhecimento acerca
do mercado de milhas aéreas, em dezembro de 2018 a Smiles criou a plataforma educacional “Te
levo de milhas”, um canal no YouTube com vídeos educativos. Até outubro de 2020, o canal
contava com 55,2 mil inscritos e vídeos com 87 mil visualizações34. Esse movimento indica uma
preocupação da empresa em se aproximar dos seus consumidores e criar de fato um
relacionamento, para além de relatórios e e-mails marketing, em uma estratégia de oferecer as
informações adequadas para uma melhor tomada de decisão do consumidor, indo de encontro com
as ideias defendidas por Simonson (1993) previamente apresentadas neste trabalho. Reflete
também a necessidade de uma educação financeira para o uso de milhas. Não são feitas menções
diretas à Smiles, tratando na maioria das vezes como “programa de fidelidade”, que indica uma
tentativa de imparcialidade da empresa e o direcionamento do foco para a educação financeira.
Além da ótica acadêmica, este trabalho visa contribuir diretamente com os consumidores e
fornecer estratégias para a otimização do uso das milhas aéreas. Nessa perspectiva, uma sugestão
para evitar que milhas expirem é transferir as mesmas para outra pessoa que possua conta no
mesmo programa de fidelidade. É cobrada uma pequena taxa, e o prazo de validade aumenta para
a pessoa que recebeu as milhas. Ou quando os pontos no cartão forem expirar, recomenda-se fazer
de imediato a transferência para o programa de fidelidade da companhia aérea. Porém, é
importante lembrar da trava de transferência, que varia de acordo com o banco detentor. Uma
mudança benéfica aos consumidores seria a extinção desta trava, promovendo uma maior
circulação de milhas. Essa trava pode ser em torno de 10 mil milhas, dessa forma, volumes
menores de pontos podem expirar facilmente por não atingir o volume mínimo de transferência
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para o programa de fidelidade de uma companhia aérea. Uma alternativa à trava de conversão é o
uso dos cartões cobranded do programa de fidelidade da companhia aérea que o consumidor for
mais ativo; nos quais os pontos vão automaticamente para o programa de fidelidade e não é
preciso transferir do banco. Outra sugestão para o melhor uso das milhas aéreas, visto que a maior
fonte de acúmulo provém dos cartões de créditos, é verificar a taxa de conversão, ou seja, a
quantidade de milhas geradas por dólar gasto no cartão de crédito. De acordo com os gastos
mensais, é possível ter descontos de anuidade em cartões que oferecem taxas entre 1,5 a 3,5
milhas por dólar gasto. Dessa forma, é indicado concentrar os gastos entre um ou dois cartões de
crédito ou até mesmo ter um cartão cobranded com uma companhia aérea. É pertinente ainda
fazer uma análise de acordo com a média de gastos no cartão, o número de pontos já atingidos, o
valor da anuidade, os benefícios do cartão e a frequência de viagens para fazer escolhas
consideradas ótimas. Outras formas de aumentar o acúmulo é reservar hotéis e alugar carros nas
plataformas dos programas de fidelidade das companhias aéreas, que geram milhas qualificáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho atingiu os objetivos de apresentar o complexo mundo das milhas
aéreas, sua importância no âmbito do turismo e econômico e mapear o comportamento do
consumidor face às principais percepções sobre as milhas aéras. É um dos mercados que mais
cresce no mundo e ainda assim apresenta características nebulosas aos seus consumidores. Foi
identificado que os consumidores não se comportam de forma racional nesse contexto, visto que
um grande volume de milhas aéreas expira anualmente, sendo uma das principais fontes de lucro
dos programas de fidelidade das companhias aéreas. De acordo com Nakagawa (2020) em dados
divulgados pelo Banco Central, em 2019 foram emitidas 235,2 bilhões de milhas, o que significa
mais de mil milhas por brasileiro. Entretanto, o número de pontos dos cartões de crédito que
expirou subiu 39% em um ano, representando 43,6 bilhões de milhas expiradas.35 Ainda segundo
o autor, o montante de pontos expirados seria capaz de emitir aproximadamente 1,8 milhão de
passagens de ida e volta entre Recife e São Paulo, de acordo com uma cotação simulada para datas
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em novembro de 2020. Isso seria suficiente para emitir passagens para levar toda a população de
Recife à São Paulo.
Além disso, a percepção do significado de milhas aéreas como benefício ou recompensa
em vez de moeda, pela maioria dos seus usuários reflete que nem sempre as melhores decisões são
tomadas. Os obstáculos impostos por esse confuso mercado agregados às possibilidades de
escolhas de viagens do turista tornam os processos de julgamento mais árduos para seus
consumidores. Conforme exposto nesse trabalho, 32% não conhecem os canais de negociação de
milhas aéreas e 8,2% não sabiam da possibilidade de compra/venda de suas milhas aéreas. É um
mercado que ainda necessita de ajustes legais e regulatórios; e há espaço para um grande
crescimento no cenário brasileiro. Futuras pesquisas poderiam se dedicar exclusivamente ao
estudo do comportamento dos usuários dos mileage brokers e a sua importância econômica tanto
sob a perspectiva do turismo, como comercial, sendo um gerador de novos negócios.
Ainda é possível notar um movimento de inflação de milhas áereas no cenário brasileiro.
Com o aumento da emissão das milhas pelos programas de fidelidade, o valor agregado das
mesmas tende a diminuir. Sendo assim, considerando o fato de que milhas são dinheiro, as
mesmas também são passíveis de inflação. Como os programas de fidelidade das companhias
aéreas não possuem nenhum tipo de regulação, não há controle sobre as emissões das milhas pelos
programas, assim como há controle do dinheiro pelo Banco Central, por exemplo. Dessa forma, a
partir do momento em que programas de fidelidade oferecem mais pontos/milhas e não aumentam
as ofertas de resgate para os usuários, principalmente de passagens aéreas; as emissões tendem a
subir de valor, já que terão mais pontos e milhas circulando no mercado, gerando inflação.
Segundo Zylberstajan (2020), os programas de fidelidade podem ajustar os preços de suas
emissões a qualquer momento, respaldados pelos seus próprios regulamentos. Além disso,
diversas mudanças foram realizadas nos últimos anos sem o devido aviso prévio aos
consumidores, o que caracteriza uma prática questionável. Por isso, seria importante a criação de
um órgão regulador para garantir as boas práticas nesse mercado e o controle de forma
transparente e eficaz.
Por ser um mercado dinâmico e que apresenta desafios concretos às limitações humanas
em termos de processamento de informação, os programas de milhas aéreas demonstraram ser um
objeto de estudo relevante para o setor do turismo, para a área de economia comportamental, para
a academia, para o mercado e em especial, para seus usuários e consumidores. Os resultados desta
pesquisa sugerem que as empresas detentoras dos programas de fidelidade ainda se beneficiam da
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estratégia de falta de transparência, característica do mercado de milhas aéreas apontada por
Liston-Heyes (2002) e da falta de educação financeira em geral dos seus usuários. Ademais,
estudos que adotam a perspectiva da economia comportamental têm mostrado que nem sempre o
consumidor faz escolhas racionais ou planejadas, mas utiliza um repertório de heurísticas de
decisão e que está sujeito a diferentes vieses cognitivos. Os níveis de engajamento poderiam
reduzir os vieses, melhorando o desempenho dos consumidores no uso das suas milhas e os
auxiliando a fazerem melhores escolhas nesse contexto. Do ponto de vista do sistema 1 e do
sistema 2, um consumidor mais engajado e mais experiente poderia incorporar melhores
habilidades de julgamento em seu sistema 1, automático.
Segundo os resultados da pesquisa de Liston-Heyes (2002), milhas aéreas não são
percebidas pela maioria dos usuários como moeda. De acordo com as correlações apresentadas,
quanto maior o engajamento do usuário das milhas aéreas, maior a percepção de milhas como
moeda pelos usuários. Uma sugestão para alterar essa percepção seria mensurar os níveis de
engajamento e criar relacionamentos com os usuários dos programas. Pesquisas futuras poderiam
testar o modelo de engajamento apresentado com equações estruturais e verificar a relação causal
entre variáveis apresentadas. Poderiam também verificar uma abordagem mais específica em
programas de fidelidade de companhias aéreas, ao invés de focar no varejo ou outras indústrias.
Para Bruneau, Swaen e Zidda (2018), uma análise mais profunda da estrutura dos programas
poderia incluir possíveis variáveis moderadoras, por exemplo, projeto e design do programa,
características dos clientes e outros resultados da empresa detentora; como intenções de compra,
grau de envolvimento com o produto, questões de privacidade, esquemas de recompensa e
percepção de benefícios. Para os autores, seria útil para as empresas detentoras dos programas que
estas fornecessem recomendações mais concretas sobre como aumentar a participação e
engajamento dos programas de fidelidade por meio do design do mesmo.
Para além do campo do turismo, o presente trabalho também tem como objetivo motivar
pesquisas adicionais destinadas a fornecer informações úteis sobre a eficácia dos programas de
fidelidade das companhias aéreas – uma das ferramentas de relacionamento mais amplamente
usadas entre gerentes e debatidas entre os acadêmicos em diversas indústrias, porém, com poucos
estudos mais específicos do setor publicados. Seguindo os passos dos cenários internacionais com
indústrias mais maduras, os programas de fidelidade devem propagar as oportunidades de resgate
para ficarem cada vez menos dependentes do turismo. Isso deverá incluir melhores e mais ofertas
de produtos e serviços. Mesmo que essas transformações não ocorram em curto prazo, é um bom
indicativo de um cenário mais competitivo e vantajoso para o consumidor.
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Nota da autora:

É relevante ressaltar que a pesquisa foi feita anteriormente à pandemia da Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) de 2020. O mercado de viagens foi um dos setores mais afetados pela
crise, visto que a política de isolamento resultante das medidas de contenção do contágio pela
COVID-19 impactou diretamente a dinâmica econômica do setor. Segundo análise feita pelo Pew
Research Center e apresentada pela FGV, 93% da população mundial vive em países que
implementaram medidas de restrição de viagem e 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo vivem
em países que fecharam totalmente suas fronteiras para estrangeiros36. De acordo com o jornal The
New York Times, aproximadamente 100 milhões de empregos no setor de viagens, de acordo com
uma estimativa global, foram ou serão eliminados. O tráfego de passageiros nas companhias
aéreas dos EUA caiu 95% em relação ao ano de 2019, enquanto a receita internacional de
passageiros deverá diminuir em mais de US $ 300 bilhões.37 Já no Brasil, desde que o país
confirmou o seu primeiro caso de COVID-19, em 26 de fevereiro de 2020, as empresas CVC, Gol
e Azul acumulam na Bolsa uma perda de R$ 28,987 bilhões, o que equivale a 82,9% do valor de
mercado dessas empresas antes do início da crise.38 As companhias têm previsões diversas, mas
são unânimes em esperar encolhimento dos números. A Gol acredita que o setor sai da pandemia
30% menor enquanto a Azul espera que o ano feche com 40% da demanda pré-pandemia e que a
normalidade só retornará em 2022. 39
Entretanto, o setor de fidelidade e milhas aéreas, mesmo com o número de viagens muito
baixo, não está paralisado. Segundo os resultados apresentados, a maior parte das pessoas (76,6%)
utilizam as milhas aéreas para trocar passagens aéreas e a principal forma de acúmulo é através da
transferência de pontos do cartão de crédito, viagens de lazer ou trabalho. No momento da
pandemia, não é possível acumular através das viagens, mas existem outras formas para aproveitar
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os benefícios dos programas de fidelidade durante o período da crise. Há a possibilidade de vender
suas milhas aéreas e fazer uma renda extra, o que já era considerado uma boa oportunidade
conforme apontam os resultados. Talvez, devido ao momento econômico, mais pessoas façam
esse tipo de transação. É esperado também que, com o aumento da oferta das milhas aéreas nos
sites de trade, o valor do milheiro diminua, pois está com uma cotação mais baixa. Uma boa
opção para quem negocia milhas e não necessita do dinheiro no momento é escolher receber o
valor em um prazo maior, dessa forma, a remuneração do milheiro também é mais alta.
Além disso, os programas de fidelidade ofereceram, com frequência (de março a setembro
de 2020, aproximadamente), bônus de até 100% na transferência de pontos e compra de milhas
com 85% de desconto, onde 20 mil milhas está sendo cotada em R$ 200 (R$ 10 reais o milheiro
na Smiles, uma ótima cotação para o consumidor)40. Para quem pensa em viajar, é uma boa
oportunidade, já que os programas de fidelidade prorrogaram a validade dos pontos em até dois
anos. Todas as companhias aéreas brasileiras e seus programas de fidelidade reduziram as metas
de pontos e trechos qualificáveis para que seja possível alcançar categorias superiores ou
prorrogaram as categorias dos clientes, que seriam atualizadas conforme o ano-calendário dos
programas de fidelidade que termina em 31 de março. A ABEMF recomenda o acúmulo nesse
momento, aproveitando as oportunidades e prazos estendidos. Uma outra opção seria fazer
resgates por produtos e serviços. Mesmo que o custo-benefício não seja dos melhores para o
consumidor, espera-se que os programas de fidelidade façam ofertas mais justas depois da crise.
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site da Smiles, ao transferir os pontos poderia ganhar até 70% de bônus e 85% de desconto na compra de até 20 mil
milhas, prazo de troca até 26/06/2020.
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APÊNDICE A: INSTRUMENTO DE PESQUISA – QUESTINÁRIO
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APÊNDICE B: ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA

172

173

Matriz de componente rotativa
[Verifico o prazo de validade dos meus pontos]
[Acesso o sistema ou aplicativo do Programa]
[Verifico meu saldo de pontos nos programas]
[Acompanho todas mudanças nas regras dos Programas]
[Evito deixar pontos sem usar]
[Me sinto perdido na hora de decidir sobre a emissão das passagens com milhas]
[Escolher e emitir a passagem é muito complicado]
[A quantidade de informações sobre preços e horários me deixa confuso no momento da escolha.]
[Fico em dúvida e não sei se fiz um bom negócio]
[Escolher e emitir passagens com milhas é uma tarefa fácil.] invertida
[São muito importantes para mim]
[São essenciais nos dias de hoje]
[Tenho grande interesse pelos programas]
[Programas de fidelidade fazem parte da minha vida]
[São irrelevantes na minha vida] (reverso - SÃO RELEVANTES)
[Quero economizar em passagens aéreas]
[Para viajar de graça]
[Para acumular mais pontos/milhas]
[Recomendações (amigos, familiares, especialistas em viagens)]
[Quero ganhar descontos e prêmios em produtos e outros serviços]
[Tenho direito aos pontos e não quero perdê-los]
Método de Extração: Análise de Componente Principal.
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.
a Rotação convergida em 5 iterações. Cargas fatoriais abaixo de 0,50 excluídas.

Componente
Engajamento Sobrecarga/ Confusão
Importância Motivação 1 Motivação 2
0,772
0,766
0,75
0,749
0,684
0,892
0,867
0,842
0,813
0,591
0,77
0,754
0,752
0,707
0,631
0,809
0,726
0,685
0,758
0,707
0,526

