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RESUMO

Os programas de fidelização estão em evidência, é muito comum atualmente
entrar em alguma loja, realizar alguma compra e ser oferecido algum tipo de
programa de vantagens, o qual dá opções de compras para o cliente em trocas
de acúmulos de pontos. Os programas de milhagem oferecem viagens,
hospedagens, aluguéis de carro entre outros prêmios, o que atrai o cliente com
uma perspectiva de economia, já que de acordo com os gastos os pontos
aumentam e assim podem gerar diversas possibilidades de compras. Assim o
presente trabalho visa apresentar os programas de milhagem das companhias
aéreas brasileiras, apresentando suas vantagens, quantidade de pontos
adquiridos ao realizar algum tipo de compra. Para isso o trabalho é
fundamentado em autores do marketing e uma análise dos sites oficiais das
companhias aéreas brasileiras destacando as semelhanças e diferenças entre
esses programas.

Palavras chaves: Programas de milhagem, Marketing de Relacionamento, Ecommerce, milhas.

ABSTRACT

The loyalty programs are in evidence, it is very common nowadays to go into
some store, make some purchase and be offered some type of advantages
program, which gives shopping options to the client in exchanges of points
accumulations. Mileage programs offers travel, lodging, car rentals among other
awards, which draws the customer from an economic perspective, since
according to expenses the points increase and thus can generate various
shopping possibilities. Thus the present work aims to present the mileage
programs of the Brazilian airlines, presenting their advantages, quantity of points
acquired when making some type of purchase. For this the work is based on
marketing authors and an analysis of the official websites of the Brazilian airlines
highlighting the similarities and differences between these programs.

Keywords: Loyalty programs, Relationship marketing, E-commerce, mileage
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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos foi observado o aumento de anúncios feitos por
empresas visando a fidelização dos clientes. É possível encontrar diversos
programas de fidelização nos nichos de mercado, por exemplo, ao abastecer o
carro, o posto de gasolina apresenta um programa de vantagens que atrai a
atenção do cliente, ou até mesmo no supermercado é possível constatar a
diferenciação de preços nos produtos, os clientes que adquirirem a assinatura
do programa, pagarão o mesmo produto com um desconto considerável.
Atualmente notamos esses programas em diversos comércios, mas na aviação
os programas de fidelização já estão bem difundidos.
A semelhança entre esses programas é que o cliente se inscreve,
concordando com um regulamento, realiza as compras e obtém pontos para
trocar por diversos prêmios, os quais podem ser viagens, hotéis, produtos,
aluguel de carro, passagens aéreas, entre outros. Os programas tratam seus
clientes de forma diferenciada, há uma relação de quanto mais for consumido,
mais bem tratado o cliente será. O que significa que há uma classificação em
categorias para seu cliente. Assim, ele se sentirá acolhido pela empresa, o que
pode ser entendido como um estímulo para consumir repetidamente.
Os programas de fidelidade são encaixados em uma nova estratégia
utilizada pelo mercado, baseado nos princípios do marketing de relacionamento
o qual explica justamente essa relação aproximada do cliente e a empresa.
Consequentemente essas ações objetivam a permanência do cliente,
construindo uma rede de púbico fiel à empresa. Devido a esta relação, é possível
a criação de um banco de dados sobre o usuário e através desse banco a
empresa construirá a relação com o consumidor, promovendo ações que
continuem o contato, seja através de e-mails, ligações oferecendo novas
promoções, ou até mesmo informando sobre a colocação do usuário no
programa e o que ele precisa fazer para aumentar seus gastos.
Os programas de fidelidade influenciam no turismo no momento em que
estimula o cliente a consumir produtos, trocando por prêmios que envolvam
viagens, hospedagem entre outros benefícios. Contrastando com a imagem do
consumidor buscando uma agência de viagens, este programa possibilita a
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criação de roteiros diferenciados de acordo com o gosto do usuário atendendo
às suas peculiaridades.
O programa de milhas foi iniciado nos Estados Unidos, na década de 80,
buscando a fidelização de seus clientes e consequentemente houve uma
aderência contínua ao programa, percebendo o êxito, outras empresas adotaram
o método também.
Torna-se muito interessante a forma para adquirir esses pontos. O
consumidor utiliza os produtos oferecidos pela companhia aérea A, porém se ele
não possui cadastro nesse programa de fidelidade, porém tem na companhia
aérea B que por sinal é parceira da outra companhia aérea, o cliente pontua
consequentemente. Isso é possível devidos as alianças entre as companhias
aéreas a fim de facilitar essas integralizações para contabilidade dos pontos.
O que torna um programa de milhagens atrativo e como as companhias
aéreas brasileiras apresentam seus programas para agradar o consumidor final?
Buscar resposta para esta indagação implica averiguar como as principais
empresas aéreas que atendem o público brasileiro trabalham seus programas
de milhagem. Assim, o objetivo geral deste trabalho é identificar a questão dos
programas de milhagens das quatro principais companhias aéreas brasileiras,
sendo elas a Avianca, Azul, Gol e LATAM, analisando-os e comparando-os,
buscando possíveis padronizações nas suas formas de apresentação para o
consumidor e sua atratividade. Os objetivos específicos consistem em:
conceituar o programa de milhagem; contextualizar os programas de milhagem
existentes no brasil; investigar o comportamento da Agência Reguladora sobre
esse serviço; analisar o serviço de compras de milhagem e trocas por dinheiro
muito comum entre alguns usuários.
A metodologia adotada neste trabalho inicialmente será uma análise
comparativa nos sites das companhias aéreas, realizando um levantamento dos
dados e observando se há uma padronização na forma de apresentação dos
programas, a relação de pontos e prêmios oferecidos e a análise do conteúdo
nos regulamentos. O referencial teórico é formado com a consulta de literatura
com a temática do marketing de relacionamento, principalmente os autores
considerados clássicos como Kotler e McKenna, também serão levados em
consideração trabalhos acadêmicos como teses e dissertações, relacionados ao
marketing, serviços de fidelização e milhas aéreas.
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Por meio de algumas leituras apresentadas no curso e em outras
extensões, criou-se o interesse em desenvolver academicamente o tema. A
relevância deste trabalho pode ser justificada através da crescente abordagem
sobre o tema, diversos anúncios sobre programas de fidelização, adesão,
vantagens então o estudo se torna funcional e pode esclarecer algumas dúvidas
iniciais, é muito comum o desconhecimento do tema, do funcionamento e formas
de aquisição das milhas. O tema também carece em abordagens acadêmicas.
Ao investigar este assunto, espera-se contribuir para o conhecimento e difusão
do uso desses programas.
O trabalho está organizado em quatro capítulos. O primeiro capítulo visa
à definição do marketing de relacionamento, é explicitado o programa de
milhagem pioneiro, seguindo pela apresentação de dois programas de milhagem
presente em companhias aéreas estrangeiras e os quatro programas de
milhagem das companhias aéreas brasileiras. Também é mostrado as alianças
aéreas que facilitam o acúmulo de pontos.
No segundo capítulo se faz a conexão entre o e-commerce e os
programas de milhagem, já que muitas pontuações acontecem através do
mercado online, seguindo com os principais aplicativos para alcançar as
pontuações e até mesmo organizá-las, apresenta-se também os clubes de
milhas oferecidos pelas companhias aéreas para adquirir milhas anualmente.
Encontra-se também o comércio online através de pontos e a compra e venda
de milhas. .
No terceiro capítulo será a análise dos sites dos programas de fidelização
das quatro companhias aéreas brasileiras comparando-as e mostrando suas
vantagens e pontuações adquiridas através de uma pesquisa documental para
coletar esses dados.
No quarto capítulo faz-se a análise final sobre os programas de
milhagens, sua apresentação ao consumidor final.
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1 MARKETING DE RELACIONAMENTO
Inicia-se este capítulo abordando sobre a definição do marketing de
relacionamento que por sua vez é uma nova estratégia de vendas e que foi
desenvolvida ao longo dos anos 90, também é apresentado os programas de
fidelização das companhias aéreas sendo destacados os programas pioneiros
que já não existem mais como forma introdutória e outros seis exemplos de
programas vigentes.

1.1 CONCEITO
O marketing de relacionamento é conceituado como um conjunto de
ações que visam a aproximação do cliente com a empresa, entre essas ações
são utilizadas ferramentas que enfatizam a interatividade, conectividade e
criatividade. (McKenna, 1993)
As empresas monitoram seus clientes, analisando suas preferências
através de feedback1, como afirma McKenna (1993, p.4)
Com essa abordagem, as empresas dedicam-se aos seus
clientes, monitoram constantemente seus concorrentes e desenvolvem
um sistema de análise de feedback que transforma essa informação
sobre o mercado e a concorrência em uma nova e importante informação
sobre o produto.

Através do feedback é possível categorizar os clientes, separando-os de
acordo com o seu poder de compra e a frequência executada. Assim, a empresa
consegue realizar propagandas específicas para cada tipo de cliente, oferecendo
vantagens diferenciadas, agradando e retendo essa parcela de clientes.
Ao realizar essa relação a empresa deve devolver em forma de satisfação
o produto vendido, Kotler e Armstrong (2007) definem como “[...] é o processo
geral de construir e manter relacionamentos lucrativos com o cliente entregando-

1

Feedback - Resposta ou reação, podendo ser positiva ou negativa relacionada a alguma
atitude.
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lhe valor superior e satisfação. Ela lida com todos os aspectos de adquirir, manter
e desenvolver clientes. ”
É importante realizar esse elo para entender o cliente e assim manter essa
proximidade. Peppers e Rogers (1994) defendem que a empresa precisa se
comunicar com o cliente, facilitar esse portal de comunicação, através do
atendimento online e telefônico e ser eficaz na resolução de problemas, já que
um cliente insatisfeito tem o poder de contaminar outros futuros clientes.
No caso analisado, as companhias aéreas estão incorporando esses
conceitos em seus programas de fidelização, visando meios de criar um
relacionamento entre seus clientes e os serviços ofertados. Atualmente as
vantagens oferecidas nesses programas vêm aumentando de forma significativa,
incluindo novas parcerias englobando diversos ramos mercadológicos e
tornando-se competitivo para agradar o cliente e não prejudicar a gestão
financeira da empresa, a vantagem deve ser para ambas partes.
Analisando os programas de fidelização, é perceptível a distinção entre
categorias de acordo com a quantidade da pontuação, este conceito vem sendo
apresentado por Kotler e Armstrong (2007, p.40)
O processo de dividir um mercado em grupos distintos de
compradores que têm diferentes necessidades, características ou
comportamentos e que podem exigir produtos ou programas de
marketing distintos é chamado de segmentação de mercado.

Essa distinção de mercado é avaliada na atratividade oferecida em cada
segmento, no caso dos programas de fidelização de companhias aéreas, quanto
maior é o status do cliente, mais vantagens são apresentadas, o que deixa o
cliente privilegiado em relação ao outro e cria um grau de importância entre esse
cliente privilegiado e a companhia aérea.
O programa oferece essas vantagens indagando parâmetros de acordo
com a frequência de viagens executadas pelo cliente. Peppers e Rogers (1994,
p.101) “Os programas destinados aos passageiros frequentes nada mais são do
que um meio de diferenciar os clientes mais valiosos de uma companhia aérea
dos seus clientes menos valiosos. ”
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Defendendo o conceito da lealdade do cliente pela empresa, Peppers e
Rogers (1994, p. 101) ainda explica:
Para os clientes “ultra” de uma companhia aérea, as
recompensas por uma preferência continuada não se apresentam
apenas sob a forma de prêmios de milhagem, mas incluem
reconhecimento, privilégios especiais e comodidades.

Essas vantagens vão além de uma pontuação elevada, todo o processo
de atendimento do cliente é diferenciado, telefones específicos, check in
preferencial, cancelamento ou alterações sem taxas adicionais, salas Vips nos
aeroportos, acréscimo de bagagens e preferência no despacho.

1.2 AS COMPANHIAS AÉREAS E OS PROGRAMAS DE MILHAGEM
O primeiro programa de milhagem foi iniciado nos Estados Unidos da
América, pela extinta empresa Pan Am, na década de 80. Esta forma de
relacionamento com o cliente foi muito bem aceita sendo percebida pelo
aumento da adesão dos clientes e na vasta opção de programas de fidelização
presentes no mercado.
Na década de 90, as companhias aéreas brasileiras também aderiram aos
programas de milhagens, iniciada pela extinta Varig, seu programa de fidelização
foi continuado pela GOL sem alterações relevantes, a seguir serão apresentados
detalhadamente esses programas de milhagem.

1.3 AS ALIANÇAS ENTRE COMPANHIAS AÉREAS
A presença de alianças entre companhias aéreas internacionais e
nacionais aumenta a malha aérea e os benefícios prestados, o cliente ao aderir
um programa de fidelização, pode viajar com as companhias aéreas parceiras
sem perder a pontuação adquirida pelo voo, assim ambas as companhias aéreas
obtém vantagens, porém, o cliente deve escolher apenas um programa para
acumular seus pontos.
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Atualmente é possível encontrar três alianças, a Oneworld2, a Star
Alliance3, e por último a Skyteam4, essas alianças facilitam muito na aquisição
dos pontos resultando em uma ampla variedade de destinos para o cliente
escolher e ainda ganhar pontos no programa selecionado.
Através do site oficial das três alianças é possível saber quais são as
companhias membros. A seguir é mostrado o quadro relacionando as
companhias aéreas e suas alianças.
Quadro 1 – Alianças Aéreas
Alianças

Companhias aéreas

One World Airberlin, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair,
Iberia, Japan Airlines, LATAM Airlines Group, Malaysia Airlines,
Qantas, Qatar, Royal Jordanian, S7 Airlines, SriLanKan e US Airways.
Sky Team

Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aero Mexico, Air Europa, Air France,
Alitalia, China Airlines, China Eastern, China Southern, Czech Airlines,
Delta, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM, Korean Air, MEA,
Saudia, Tarom, Vietnam Airlines e Xiamenair.

Star
Alliance

Adria, Aegen, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA,
Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines,
Croatia Airlines, Egyptair, Ethiopian, Eva Air, LOT Polish Airlines,
Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore
Airlines, South African Airways, Swiss, TAP, THAI, Turkish Airlines e
United.

Fonte: Elaboração própria, 2017

2

Aliança Oneworld - iniciada em 1999 pelas companhias aéreas American Airlines, British Airways,
Cathay Pacific e Qantas
3

Aliança Star Alliance - iniciada em 1997 pelas companhias aéreas Air Canada, Lufthansa, Scandinavian
Airlines, Thai Airways e United Airlines
4

Aliança Skyteam - iniciada em 2000 pelas companhias aéreas, Aeromexico, Air France, Delta Airlines e
Korean Air.
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1.4

PROGRAMAS

DE

FIDELIZAÇÃO

NAS

COMPANHIAS

AÉREAS

ESTRANGEIRAS
Na América o programa de fidelização foi iniciado pela Pan Am, nos
Estados Unidos, na década de 80, porém, devido a sua falência, foi extinto. Já a
conterrânea American Airlines desenvolveu seu programa de fidelização,
chamado AAdvantage.
Na Europa, o serviço foi iniciado alguns anos depois em relação ao
Estados Unidos, sendo realizada atualmente por grande parte das companhias
aéreas.
A seguir será apresentado o programa de fidelização da Pan Am e mais
dois exemplos de programa de fidelização de companhias aéreas internacionais
em vigor, sendo eles o AAdvantage e o Victoria, da American Airlines e TAP,
respectivamente.

●

Pan Am

Criada nos Estados Unidos na década de 1930, foi responsável por
estruturar o transporte aéreo regular americano, a Pan American World Airways,
conhecida popularmente como Pan Am, teve uma grande importância no
transporte de grandes presidentes americanos, missões importantes no decorrer
das grandes guerras e por graves acidentes aéreos ao longo da história. Através
do

desenvolvimento

das

aeronaves,

a

mesma

permitiu

travessias

transoceânicas de forma rápida e agradável, ultrapassando os transportes
marítimos. Derrocada no ano de 1991, após inúmeros erros de administração,
declinaram em seu fim com dívidas alarmantes.
Por meio dessa grande empresa, os programas de milhagem foram
desenvolvidos sob o conceito de fidelização do cliente por meio de recompensas.
Conhecido como World Pass, esse programa desenvolvia a seguinte lógica, ao
completar três viagens, o cliente fiel com direito a um acompanhante, eram
beneficiados na quarta viagem com um bilhete aéreo gratuito, dando direito a
primeira classe, ida e volta para qualquer destino coberto pela empresa ademais
sem limitações de datas num período de 30 dias. Devido a essa falta de
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planejamento estratégico, as economias da empresa não suportaram tal
benefício, levando-a a falência.5
A empresa também desenvolveu cartões personalizados para seus
clientes frequentes, como forma de identificação no momento do uso de seus
serviços como mostra a figura.
Figura 2: Cartão de um cliente participante do programa world pass

Fonte: blog bastidores do turismo, 2009

● American Airlines
Concomitante a extinta Pan Am, surge a também americana, American
Airlines, com aviões prateados e as cores da bandeira americana, azul, vermelho
e branco. Inicialmente composta por pequenas empresas com o objetivo de
formar uma grande companhia aérea, a empresa possui a qualificação de maior
linha aérea pela quantidade de quilômetros voados por passageiros em território
nacional.
Proprietária do bem sucedido programa de milhagem intitulado,
AAdvantage, surgiu na década de 1980, considerado por seus usuários um
programa completo e que atende as necessidades do cliente, é o mais
consolidado devido a quantidade de vantagens oferecidas e tempo de atuação

5

fonte: WIRES, Douglas. A história da indústria do turismo. 2009. Disponível em:
<http://bastidoresdoturismo.blogspot.com.br/2009/05/historia-da-industria-do-turismo.html>. Acesso
em: 24 jun. 2017.
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no mercado, o mesmo programa também leva título de mais popular, possuindo
mais de 70 milhões de usuários.
O cliente que deseja fazer parte do programa deve se inscrever no site da
companhia aérea, aceitando o termo de contrato e registrando suas informações
pessoais. O programa é bastante cobiçado entre os clientes porque a companhia
apresenta diversas formas para acúmulo rápido de milhas.
A classificação do programa é dividida em categorias Elite, as quais são
Gold, Platinum, Platinum Pro e Executive Platinum. O cliente pode desfrutar do
Admirals Club, salas de atendimento VIP com benefícios exclusivos para os
participantes e o Mileage Plus, que serve como um multiplicador ou triplicador
de milhas, a cada voo realizado é possível comprar por um preço acessível o
dobro ou triplo de milhas. Esses pontos servem apenas como bonificações não
servindo para qualificação da categoria Elite.

●

TAP

A companhia aérea portuguesa, TAP (transportes aéreos portugueses),
iniciou sua operação na década de 40, passando por inúmeros processos até a
concretização da sua marca. A companhia aérea é associada a Star Alliance
contando com diversos parceiros para partilha de voos concomitantemente
milhagens, também possui um programa de fidelização muito conhecido entre
os viajantes, chamado Victoria.
A inscrição no programa pode ser realizada através do preenchimento do
formulário encontrado no site ou em dispositivos móveis totalmente gratuitos
para pessoas acima de dois anos, cada cadastro equivale a um membro.
Inicialmente será oferecido um cartão virtual que se torna físico com o avanço
da participação do cliente no programa.
A classificação do programa está dividida em três níveis, começando por
Victoria Miles, a seguir por Victoria Silver e por último, Victoria Gold. O upgrade
funciona de acordo com a quantidade de milhas obtidas durante o ano. O
programa oferece um prazo anual para o cliente se enquadrar nas categorias
com as milhas bônus e as milhas status, caso a pontuação não seja suficiente,
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o cliente retorna para a categoria que melhor se encaixa. Normalmente as
milhas têm o prazo de 3 anos de validade, porém, em alguns casos como
algumas milhas bônus adquiridos por promoções ou compensação, podem ter
validade reduzida a um ano.
Disponibilizando mais um meio para obtenção de milhas, o Programa
Victoria Mais é um plano de benefícios com validade de um ano contanto com
três vertentes, Victoria+ Base, Victoria+ Super, Victoria+ Prime.

1.5 PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO NAS COMPANHIAS AÉREAS
NACIONAIS
No brasil o serviço foi iniciado na década de 90, pela extinta VARIG e
após o programa Smiles, foi criado o programa de fidelização da LATAM.
A seguir está apresentado os quatro programas de milhagem das
companhias aéreas nacionais e uma introdução sobre a pioneira no Brasil.

●

VARIG

A Viação Aérea Rio Grandense, popularmente conhecida como VARIG,
foi uma das primeiras companhias aéreas do mundo, fundada por um imigrante
alemão, chamado Otto Ernst Meyer, no final da década de 20, originária do sul
do país, mais precisamente, Rio Grande do Sul. A extinta VARIG, consolidouse no mercado aéreo brasileiro, esbanjando glamour e desenvolvendo o
programa de fidelização chamado SMILES, mais tarde adquirido pela GOL.
Devido crises econômicas e de má administração, a VARIG teve o final parecido
com a PAN AM, levando-a a falência.

●

TAM

Conhecida como a maior transportadora nacional, a TAM (Táxi Aéreo
Marília) foi criada nos anos 60 (1961), por um grupo de pilotos, os quais
realizavam o transporte de cargas e de passageiros em três estados brasileiros,
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Paraná, São Paulo e Mato Grosso. Após algum tempo, passando por diversos
processos, transfere-se a sede para São Paulo e dez anos depois, foi introduzido
mais um sócio responsável pela transformação da marca, modernizando-a e
priorizando o atendimento de clientes ao invés de cargas, consolidando assim
na TAM Linhas Aéreas.
O programa de fidelidade da Tam foi iniciado em 1993, porém é
constatado o comportamento da empresa focado no prazer do cliente, ao criar
programas estratégicos definindo a satisfação do usuário e concomitantemente
o crescimento e estabilização da empresa no mercado. A preocupação do
Comandante Rolim Adolfo Amaro era quebrar a hierarquia do alto escalão da
empresa com seus clientes, e mostrar que a companhia estava preocupada com
o bem estar e que desejava cativar o cliente tornando-se primeira opção de
escolha. Em 2016, a empresa LAN Chile e a TAM assumiram a fusão iniciando
o novo nome da empresa, passando a ser denominada LATAM.
O programa de fidelidade da LATAM faz parte da rede Multiplus, que por
sua vez é a maior rede de fidelização do país, onde o cliente cadastra seus dados
e todas as suas atividades serão computadas em pontuações, gerando uma
equivalência do que poderá ser trocado de acordo com a quantidade dos pontos
obtidos.
O processo do cadastro é fácil e rápido, apresentando o número do
cadastro antes do check in ou no momento da reserva, os pontos já serão
incluídos no quadro total. As validades dos pontos acumulados valem por até
dois anos, é possível utilizar essa pontuação 365 dias antes da viagem
dependendo da disponibilidade do voo tanto para voos nacionais e
internacionais.
São apresentadas cinco categorias no programa a qual o cliente recebe
seus respectivos cartões de acordo com a rapidez no acúmulo de pontuação. Ao
iniciar o programa, o cliente é enquadrado na classificação categoria LATAM, e
ao ganhar pontuações irá trocar de categoria automaticamente, seguindo para
as categorias Gold, Platinum, Black e Black Signature, em ordem crescente de
valores.
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●

GOL

Fundada no início dos anos 2000, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.,
veio com uma proposta audaciosa, onde buscava voar com preços acessíveis,
incentivando o termo LOW COST, LOW FARE6. Alavancando o turismo interno
e a frequência das viagens aéreas defendendo o direito de viajar para todos os
brasileiros e instalando suas ideias de popularização do transporte aéreo, a GOL
cresceu ao longo dos anos tornando-se concorrente direta da TAM.
Alguns anos depois, após sua consolidação no mercado, a GOL compra
a extinta VARIG e assim obtêm o direito às rotas internacionais e ao programa
de fidelidade SMILES. Todos os clientes da VARIG continuariam utilizados seus
direitos normalmente. Houve também a parceria com a Delta Airlines, facilitando
as questões de embarque e desembarque entre as companhias e assim
trabalhando por codeshare7 houve um aumento de rotas e serviços.
O programa Smiles pode ser adquirido no próprio site através de um
cadastro rápido e assim o cliente já desfruta das vantagens do programa. Para
acumular essas milhas é possível obter através das parcerias e compras de
milhas no Clube Smiles.
O programa é dividido em quatro categorias de benefícios e a validade
das milhas variam de acordo com a categoria. Iniciando pela Smiles seguindo
pela Smiles Prata, ambas com validade de três anos, a terceira categoria Smiles
Ouro com validade de quatro anos e por último a categoria Diamante com
validade de cinco anos.

●

AVIANCA

Inicialmente denominada de Oceanair, a Avianca foi fundada em 1998,
como uma empresa de táxi aéreo aproveitando o crescimento do Petróleo na

6
7

Termo Low cost, Low fare: utilizado para expressar voos mais baratos em relação a concorrência

Codeshare: Acordo de cooperação entre as companhias aéreas o qual o passageiro viajará por uma companhia
aérea emitindo o bilhete aéreo da outra companhia aérea parceira.
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região de Campos. A Oceanair ganha uma nova nomenclatura, no momento em
que seu grupo, o Grupo Synergy, anuncia a compra da Avianca e assim
consolida a marca incorporando, maior poder e conhecimento no mercado. Com
a fusão entre a Avianca Brasil e a Avianca Holdings, integrou-se à Star Alliance
e possui seu programa de fidelização chamado Programa Amigo.
O Programa Amigo é o nome dado ao programa de fidelização da
empresa Avianca Brasil, para se inscrever nesse programa primeiramente o
cliente deve realizar seu cadastro no site oficial do programa, deixando seus
dados, assim o cadastro está pronto e o cliente já poderá contabilizar seus
pontos.
A Avianca Holdings possui outro programa de fidelização chamado
LifeMiles, os programas são diferentes já que são de companhias aéreas
diferentes, porém, são parceiras, logo é possível ter benefícios mútuos com os
programas.
Para obter a acumulação dos pontos, o cliente deve informar o seu
número de cadastro antes do check in ou no ato de reserva do voo escolhido.
Também é possível solicitar os pontos das viagens já realizadas que ainda não
foram contabilizadas, claro que nesse caso o cliente já deve ter seu número de
cadastro registrado. No programa, o trecho voado é composto por dois pontos,
o inicial e o final, não sendo contabilizadas escalas e conexões.
O programa possui quatro categorias denominadas, Bronze, Silver, Gold
e Diamond onde cada um deles oferece um serviço diferencial, seus prazos de
validade variam, tem o total de dois anos, os pontos adquiridos e guardados já a
validade de um ano, são os pontos necessários para a troca ou permanência de
cartão.

●

AZUL

Criada pelo empresário David Neeleman, filho de americanos, porém
brasileiro, e já experiente no mercado aéreo, sendo responsável pela fundação
de duas empresas com conceito low cost, low fare a Azul Linhas Aéreas
Brasileiras, iniciou sua trajetória no ano de 2008, e apresentou crescimento na

26

demanda de viagens. Logo depois foi criado seu programa de fidelização com o
cliente, chamado, Tudo Azul.
A azul viabiliza algumas formas para iniciar a filiação ao programa, é
possível o cliente se cadastrar através do site, central de atendimento ou por
fichas cadastrais localizadas nos aeroportos ou aeronaves. No próprio site da
Azul é possível realizar a compra de pontos, a validade dos pontos é por dois
anos
O clube tudo azul é um local em que o cliente pagará uma quantia que
será revertida em pontos ao longo do ano. O programa não permite
comercialização dos pontos, mas é possível comprar passagens para terceiros
desde que o nome do cliente esteja indicado na reserva. A empresa também
permite o reembolso com algumas taxas de serviço.
No programa encontramos quatro categorias e seus respectivos
benefícios. O cliente ao iniciar o programa, é enquadrado na categoria TudoAzul,
passando para Topázio, Safira e Diamante, de acordo com a participação do
cliente no programa.
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2 COMÉRCIO ONLINE E OS PROGRAMAS DE MILHAGEM

Neste capítulo é abordada a relação da internet com os programas de
milhagem mostrando a importância do desenvolvimento de técnicas para
alavancar o e-commerce atualmente, como as empresas vêm utilizando os
programas de milhagem para fidelizar seus clientes e tornar seus sites mais
interativos.
Durante as análises nos sites dos programas de milhagem, foi notado a
presença de shoppings online, possibilitando o ato de compras virtuais. Assim,
é perceptível a importância do comércio online nas aquisições de milhas.
As empresas utilizam da tecnologia para oferecer serviços para seus
clientes, no caso dos programas de milhagem a conexão com as vendas online
em lojas parceiras e nos próprios shoppings online geram um vínculo com o
cliente forçando-o a comprar nos sites para obtenção de pontos.
As empresas podem usar tecnologias de informação para reduzir
o poder dos clientes, criando o chamado “efeito de aprisionamento”.
Programas de milhagem em hotéis, companhias aéreas, locadoras de
automóveis são instrumentos de atração e, sobretudo, de retenção dos
clientes turistas. (GUIMARÃES e BORGES, 2008, p.17)

A competitividade da indústria é alta, assim nota-se a qualidade no
serviço, as diferenciações de acordo com a sensibilidade do cliente em relação
ao preço e produto ofertado. As empresas trabalham para atrair o instinto do
consumidor oferecendo vantagens chamativas e que principalmente ofereçam
lucratividade no futuro ao cliente, meios que o prendam mantendo sempre a
mesma escolha. Assim as empresas analisam seus pontos fortes e oferecem as
melhores condições para aprisionar seus clientes, oferecendo pontuações,
descontos, vouchers para que haja o retorno garantido.
Essa comunicação entre a empresa e o cliente deve ser de forma íntima,
a empresa deve sentir o que o cliente procura, investigar suas necessidades e
estar atento ao momento certo de entrar em contato com o mesmo para atrair
sua atenção criando um afeto entre ambos.
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Na era da internet, novos canais de comunicação estão abertos,
com mais agilidade e sofisticação. A distância entre o cliente e a empresa
diminui, enquanto a velocidade o fluxo de informações aumenta. As
empresas devem se adaptar às mudanças com rapidez, pois a inovação
constante de produtos e serviços será decisiva para a competitividade
das empresas turísticas, incluindo o amplo setor turístico. (GUIMARÃES
e BORGES, 2008, p.44)

Para conceituar o e-commerce é necessário entender que o mesmo está
inserido no conceito do e-business, traduzido como negócio eletrônico. Esses
negócios incluem a administração do estoque, produção, parte financeira,
desenvolvimento do produto, entre outras ações. Segundo Limeira (2003, apud
GUIMARÃES e BORGES, 2008, p.46), o e-business envolve toda a cadeia de
valor dos processos no ambiente eletrônico. Simplificando, todas as ações
empresariais que fazem uso das redes eletrônicas, são denominadas dessa
maneira e assim, inclui-se o comércio eletrônico.
Expondo o caso da análise do cliente, é utilizada a plataforma de CRM
(customer relationship management) a qual vem sendo muito difundida nos ecommerces como estratégia de cadastro dos clientes em um banco de dados,
onde suas informações, preferências e gostos são guardados e com certa
frequência esses clientes são bombardeados com informações em suas caixas
de emails, celulares, redes sociais, propagandas online entre outros meios.
Segundo GUIMARÃES e BORGES (2008, p.97), CRM pode ser definido
como o produto ou serviço certo, para o cliente certo, pelo preço certo, na hora
certa, pelos canais certos, a fim de satisfazer os desejos ou necessidades
específicas dos clientes.
Com seus dados devidamente registrados, a empresa desenvolverá
uma loja específica para cada cliente, oferecerá o que cada cliente mostra
interesse e de acordo com seu poder de compra, individualizando o marketing.
Essa forma de memorização de cada cliente é utilizada há muito tempo,
antes mesmo da difusão dos meios eletrônicos. No momento que comerciantes
guardavam as preferências de seus clientes, por exemplo, um jornaleiro que com
o passar do tempo conhece cada usuário, sabendo seus jornais favoritos,
revistas que possam lhes interessar formam sua cadeia de clientes
diferenciados. Com isso o cliente irá à banca de jornal A, porque ela apresenta
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minha preferência de escolha, quando um conhecido desse cliente quiser
comprar um jornal, ele indicará a banca A, porque o jornaleiro é muito atencioso,
tem produtos bons, oferece tudo que apetece o cliente. E assim é dada a
fidelização de seus clientes, porém com o passar do tempo, tornou-se
complicado formar uma rede de forma analógica, assim os usos desses
programas, como o CRM, são imprescindíveis para um bom marketing de
relacionamento.
As compras no meio eletrônico exigem uma responsabilidade maior da
empresa já que os clientes utilizam uma confiança alta esperando bons
resultados, relacionados a qualidade do produtos e segurança no envio.
Um dos elementos apontados para a resistência ao comércio
eletrônico é o relativo desconhecimento que a população tem de seu
funcionamento e nível de segurança. Trata-se de questão cultural,
variando conforme cada país. Estudos indicam que o brasileiro tem uma
aceitação relativamente boa do comércio eletrônico, em relação a
países mais resistentes, como a China. Porém, persistem ainda muitas
dúvidas,

sobretudo

no

tocante

à

segurança

das

transações.

(GUIMARÃES e BORGES, 2008, p.48)

Devido essa sensibilidade, entender o comportamento do consumidor e
passar essa segurança para o mesmo é fundamental na hora de estabelecer os
laços. A conveniência é fator crucial na questão de escolha de produtos que
economizam tempo e dinheiro.

2.1 DIFERENÇA ENTRE MILHAS E PONTOS

Quando analisamos os programas de fidelização, é perceptível a
diferença entre milhas e pontos, alguns programas identificam-se como
acumulador de pontos e outros como milhagens percorridas. Por exemplo, o
programa Smiles, contabiliza as milhas voadas por voo para baseando-se nisso
para transferir as milhagens percorridas para o cliente utilizar no próximo voo, já
a Multiplus e outros programas, utilizam o sistema de pontos, para adquirir as
premiações. As milhas e os pontos são unidades de medidas que variam de
acordo com o lugar que foi obtido.
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Os pontos estão relacionados aos serviços acumulados através dos
cartões de crédito e em programas de fidelidade por meio de gestoras de
milhagem como a Multiplus. Para facilitar a diferenciação, os pontos são todos
os benefícios adquiridos por serviços terceiros, por exemplo, ao comprar uma
cafeteira em um site de pontuação, o cliente ganhou 300 pontos que serão
convertidos futuramente. Os pontos possibilitam uma amplitude no gasto dos
mesmos, sendo expansível a hospedagem, aluguel de carros e outros tipos de
serviços.
As milhas equivalem ao quilômetro e são medidas de distância, utilizada
na América do Norte e em outras partes do mundo. São adquiridas através dos
programas de fidelidade das próprias companhias aéreas, estão relacionadas à
distância percorrida de cada viagem. Por exemplo, o programa Smiles que
contabiliza a milhagem do voo e entrega ao viajante a quantidade de milhas
percorridas para o próximo voo.

2.2 SITES E APLICATIVOS PARA AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DE
MILHAS

Utilizando o servidor Google e fazendo uma consulta rápida com a palavra
milhas, são mostrados diversos diversos sites explicando como usá-las, como
vendê-las ou comprá-las, sites das companhias aéreas e seus respectivos
programas de fidelização, notícias abordando as milhagens e inúmeros blogs.
Esse assunto ainda carece de literatura teórica concentrando-se em
experiências de viajantes que utilizam esse processo e dos sites que querem
oferecer seus serviços. Para possuir um conhecimento sobre os programas de
fidelização aéreos é necessária essa análise virtual, sendo um assunto em
grande parcela, digital.
Realizada a busca sobre milhas e programas de fidelidade no site de
buscas, são encontradas diversas páginas referentes à obtenção de milhagem
e pontuações de fidelidade, a grande maioria dos resultados são os sites das
companhias aéreas e seus respectivos programas de milhagem, seguidos dos
programas de pontuação, blogs e sites de compra e venda de milhagem, por
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exemplo MaxMilhas, HotMilhas, EloMilhas, Oktoplus, site das companhias
aéreas e seus respectivos programas e alguns blogs sobre o assunto.
Ao analisar os aplicativos, que também possuem sua versão web,
encontra-se o Oktoplus focado no gerenciamento das milhagens e o Mova Mais
para adquirir pontos através de exercícios físicos, ambos serão detalhados a
seguir, é importante ressaltar que existem outros aplicativos focados no
gerenciamento de milhagens como o AdwardWallet e o MileWise.
O Oktuplus organiza todos os programas de fidelização que o usuário
participa e como já é esperado, cada programa tem sua particularidade o que se
torna bem complicado gravar cada uma delas, assim ao fazer o cadastro
gratuitamente no aplicativo ou no site, cadastrar todos os programas
participantes, o aplicativo permite a visualização de todos os serviços,
pontuações, validade e extratos. Ainda é possível agregar sua conta com a de
parentes e ainda é alertado sobre as pontuações próximas da validade com dicas
de como aproveitá-las melhor.
Figura 2 – Página inicial do site Oktuplus

Fonte: Site Oktoplus, 2017

Ao analisar aplicativos que geram pontos, pode-se exemplificar o Mova
Mais. Esse aplicativo foi desenvolvido no Brasil e tem o objetivo de estimular as
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atividades físicas como caminhada, corrida e andar de bicicleta e essa
quilometragem gerada é revertida em pontos que poderão ser usados para trocar
por outros produtos. O Mova Mais trabalha juntamente com três aplicativos de
monitoramento de corrida que utiliza o GPS como monitoramento. São eles, o
Strava, Runkeeper e MapMyRun. As atividades têm um tempo mínimo de 30
minutos, com direito a dois dias de descanso consecutivos e são administradas
em combos, cada dia que for realizado a pontuação aumentará, inclui também
alguns desafios que geram pontos esporádicos aumentando o acúmulo. É
possível ganhar pontos ao divulgar o aplicativo para amigos e no momento em
que eles se cadastram e realizam atividades, quem divulgou ganha alguns
pontos sobre esse cadastro. O sistema de pontuação tem parceria com o
Multiplus, então cada 10 pontos gerados no Mova Mais, equivalem a 1 ponto no
Multiplus.
Nosso objetivo é que você use estes pontos conquistados com
exercícios para facilitar o resgate de voos, diárias em hotel, eletrônicos
e muitos outros benefícios valiosos para você. Nossa primeira parceria
de troca de pontos é com Multiplus, onde cada 10 pontos Mova Mais
equivalem a 1 ponto Multiplus. (MOVA MAIS, 2016)

A pontuação no aplicativo é baixa, inicialmente começa com 20 pontos
que vão aumentando até 40 pontos, com o êxito nas realizações dos combos,
porém algumas atividades extras podem reunir, por exemplo, 500 pontos. Essas
atividades surgem próximas a datas comemorativas, feriados, eventos
esportivos.
Durante os seis primeiros dias, a pontuação aumenta numa proporção de
dois pontos e após o sétimo dia os pontos aumentam de um em um até formar
a pontuação máxima de 40 pontos, o ciclo para obtenção dos pontos máximos
são 15 dias.
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Figura 3: Página inicial site Mova Mais

Fonte: Site Mova Mais, 2017

2.3 VENDAS E COMPRAS DE MILHAS

A venda e compra de milhas se tornou um nicho de mercado que está
crescendo e já conta com sites especializados como o HotMilhas e o MaxMilhas.
É indicado para usuários que não sabem como utilizar suas milhagens e acabam
deixando-as próximas a validade, então outros usuários compram essas milhas
e o negócio está feito.
Ao analisar os termos de compromisso dos programas de milhagem das
companhias aéreas, a leitura permite entender que não é permitido esse serviço
de vendas, no caso as milhas são intransferíveis, porém nada impede do
possuidor das milhas compre a passagem no nome do comprador e a revenda.
O serviço não é ilegal apesar dessa divergência, como não possui um sistema
rígido de punição, acaba sendo falho. Os sites se defendem afirmando que o
cliente é livre e possui o direito de fazer o que quiser com suas milhas.

34

As milhas são vendidas através de cotações, é possível acompanhar a
demanda da procura em uma determinada época e analisar a variação do preço
aumentando assim a cotação das milhas.
O consumidor tem que estar atento aos sites de vendas e compras,
pesquisar as referências e ter certeza que o site possui CNPJ, telefone de
contato, informações básicas que comprovam a seriedade da empresa. Isso é
fundamental, já que os dados do cliente ficam expostos no ato da compra para
o registro das milhas, assim se houver alguma fraude, a companhia aérea
possuidora do programa de milhagem não se responsabiliza já que uma cláusula
foi lesionada, sendo permitido o acesso de terceiros em informações sigilosas.
Destacando dois grandes sites de compra e venda de milhas, temos o
HotMilhas que trabalha com o sistema de cotação, comprando as milhas do
cliente e o MaxMilhas que serve como um canal intermediário de compra e venda
entre as pessoas físicas.
No primeiro site, HotMilhas, estipula um mínimo de 10 mil milhas para o
programa Tam Fidelidade e 20 mil milhas para o programa Smiles. O vendedor
informará a quantidade de pontos destinada à venda, o nome e outras
informações básicas, como o número da conta bancária para efetuar o depósito
e o email e aguardará o contato do site, trazendo a cotação e o valor a ser pago
naquela quantidade. A empresa mantém um banco de dados durante a
transação e assim que é efetuada e concluída, esse banco de dados é eliminado.
É recomendável trocas de senhas após a transação, segundo o site.
Já no segundo, MaxMilhas, o cliente pode vender as milhas ou comprar
passagens aéreas que foram emitidas através das milhas de alguém.
Apresentando uma vantagem, por ser um intermediário, o vendedor não precisa
passar a senha do programa para o site, ele mesmo é autorizado a emitir a
passagem no nome do comprador. O site cobra uma taxa de 15% pelo serviço
que já está incluída no valor da compra. Por não existir a cotação, o vendedor
impulsiona seu preço a cada 1000 milhas e há também um sistema de avaliação
classificado em cinco estrelas para determinar o nível de confiança do vendedor.
O site se encarrega de enviar o e-mail para o vendedor quando sua oferta for
selecionada.
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2.4 SHOPPINGS ONLINES DAS COMPANHIAS AÉREAS

Os shoppings online estão presentes nas companhias aéreas GOL,
LATAM e Azul. Neles é possível utilizar a pontuação e trocar por produtos,
eletrodomésticos, viagens, aluguel de carro e até mesmo hospedagens.
Ao abrir esses sites já se torna possível comparar os produtos de acordo
com as pontuações. Estes sites tem uma função importante para a
movimentação das pontuações, é bastante agradável para o cliente fazer
compras e não perder o prazo de expiração das suas pontuações.

Figura 4: Exemplo de prêmio e suas pontuações

Fonte: Site Shopping Smiles, 2017

2.5 O DIREITO DO CONSUMIDOR COM OS PROGRAMAS DE MILHAGEM

Como todo serviço implica em ações positivas e negativas, não seria
divergente com os programas de milhagem. Alguns problemas que podem
ocorrer, por exemplo, ações de hackers que acabam violando o sistema e
furtando as milhagens alheias. É normal o descontentamento dos clientes com
as novas regras de pontuação ou com o prazo de validade das suas milhas,
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assim o cliente deve reclamar com a empresa e se não for assistido de forma
correta, deverá recorrer aos órgãos especializados, como o PROCON.
Por ser um serviço comercial de bonificações entre as companhias aéreas
e o cliente, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que possui a
responsabilidade de regulamentar e fiscalizar os serviços de transporte aéreo
nacional, afirma que não possui relação nem autoridade em julgar casos de
descontentamento do cliente com as companhias aéreas e assim não podem
puni-las, mas indica que o consumidor deve procurar ajuda em juizados
especiais e no PROCON.

2.6 CLUBES DE MILHAS

Os clubes de milhas servem para acumular milhas de forma rápida. O
usuário pode fazer a assinatura e planejar a viagem do final do ano, já que é
possível realizar um planejamento com a quantidade de milhas adquiridas. Os
clubes de milhas podem ser encontrados nas companhias aéreas, Azul, Gol e
Latam. A avianca ainda não possui o seu clube de milhas.


Clube Tudo Azul

São oferecidos quatro tipos de planos para acelerar o acúmulo de milhas
ao longo do ano e o cliente pode optar por dois tipos de pagamento.
Clube 1000 - Dividindo o valor anual por 12 meses, no caso seriam 12
parcelas de R$ 30,00, dando um total de R$ 360,00, sendo cobradas
automaticamente no cartão ou pagando mensalmente o valor de R$ 35,00
totalizando R$ 420,00 no ano. O cliente ganhará 15 mil pontos sendo que no
momento de inscrição, são bonificados 4 mil pontos.
Clube 3000 - Dividindo o valor anual por 12 meses, no caso seriam 12
parcelas de R$ 90,00, dando um total de R$ 1080,00 ao ano, sendo cobradas
automaticamente no cartão ou pagando mensalmente o valor de R$ 99,00
totalizando R$ 1188,00 no ano. O cliente ganhará 37500 pontos sendo que no
momento de inscrição, são bonificados 4500 pontos.
Clube 5000 - Dividindo o valor anual por 12 meses, no caso seriam 12
parcelas de R$ 145,00 dando um total de R$ 1740,00 ao ano, sendo cobradas

37

automaticamente no cartão ou pagando mensalmente o valor de R$ 159,00
totalizando R$ 1908,00 no ano. O cliente ganhará 62500 pontos sendo que no
momento de inscrição, são bonificados 7500 pontos.
Clube 10000 - Dividindo o valor anual por 12 meses, no caso seriam 12
parcelas de R$ 275,00 dando um total de R$ 3300,00 ao ano, sendo cobradas
automaticamente no cartão ou pagando mensalmente o valor de R$ 299,00
totalizando R$ 3588,00 no ano. O cliente ganhará 165000 pontos, o upgrade
para categoria Safira e no primeiro mês 15000 pontos.



Clube Smiles

São oferecidos cinco planos diferentes para alavancar o acúmulo das
milhas.
Plano 1000 - Inicialmente 1000 milhas mensais, 5000 milhas no primeiro
mês, no ato da inscrição, a cada dez milhas do clube equivale a uma milha
qualificável, gerando 100 milhas qualificáveis, 10 anos de validade, preços
diferenciados no shopping online e direito a cinco reservas grátis. Sendo 12
parcelas de R$ 42,00, totalizando R$ 504,00.
Plano 2000 - Inicialmente 2000 milhas mensais mais 8000 milhas na
inscrição, 200 milhas qualificáveis, dez anos de validade, preços diferenciados
no shopping online e direito a cinco reservas grátis. Sendo 12 parcelas de R$
79,00, totalizando R$ 936,00.
Plano 5000 - Inicialmente 5000 milhas mensais mais o dobro de milhas
durante os três primeiros meses, dez anos de validade, preço diferenciado no
shopping online, 500 milhas qualificáveis, cinco reservas grátis. Sendo 12
parcelas de R$ 162,00, totalizando R$ 1944,00.
Plano 7000 - Inicialmente 7000 milhas mensais mais o dobro de milhas
durante os três primeiros meses, 700 milhas qualificáveis, validade de dez anos,
preços diferenciados no shopping online, direito a cinco reservas grátis. Sendo
12 parcelas de R$ 219,00, totalizando R$ 2628,00.
Plano 10000 - Inicialmente 10000 milhas mensais mais o dobro de milhas
durante os três primeiros meses, 1000 milhas qualificáveis, dez anos de
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validade, preços diferenciados no shopping online e direito a cinco reservas
grátis. Sendo 12 parcelas de R$ 299,00, totalizando R$ 3588,00.



Clube Multiplus

São oferecidos quatro planos para aumentar o acúmulo de pontuação.
Clube 500 - São 500 pontos mensais e a cada quatro meses mais 500
pontos, totalizando 7500 pontos anuais no valor de 12 parcelas de R$ 26,90,
totalizando R$ 322,80.
Clube 1000 - São 1000 pontos mensais e a cada quatro meses mais 1000
pontos, totalizando 15000 pontos anuais no valor de 12 parcelas de R$ 42,00,
totalizando R$ 514,80.
Clube 3000 - São 3000 pontos mensais e a cada quatro meses mais 3000
pontos, totalizando 45000 pontos anuais no valor de 12 parcelas de R$ 112,00
totalizando R$ 1354,80.
Clube 5000 - São 5000 pontos mensais e a cada quatro meses mais 5000
pontos, totalizando 75000 pontos anuais no valor de 12 parcelas de R$ 162,90,
totalizando R$ 1954,80.
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3 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS QUATRO PROGRAMA DE
FIDELIZAÇÃO

Englobando este capítulo através de uma pesquisa elaborada entre os
dias 12 de junho e 16 de junho, foi estruturada a análise entre os quatro
programas de fidelização oferecidos nas companhias aéreas brasileiras, sendo
apresentadas simulações de compras de produtos e serviços semelhantes e
oferecidos nos quatro programas.
Esta pesquisa pode ser definida como uma pesquisa documental, a qual
foram analisados os sites oficiais das companhias aéreas, sobre o qual não foi
realizado nenhum tratamento analítico. Não houve um contato com o consumidor
para realização de uma pesquisa estruturada em formulários, devido a isto a
pesquisa pode-se ser definida como documental, a qual foi analisado os dados
disponíveis nos sites oficiais.
A pesquisa de campo foi realizada através dos meios virtuais, seguido de
acessos nos sites oficiais dos programas de fidelização, coletando informações
que ainda não tinham sido elaboradas em meios científicos, sendo observado as
semelhanças e diferenças na forma de apresentação destes serviços.
Segundo Piana (2009 apud GIL, 2002, p.62-3):
[...] a pesquisa documental apresenta algumas vantagens por
ser “fonte rica e estável de dados”: não implica altos custos, não exige
contato com os sujeitos da pesquisa e possibilita uma leitura
aprofundada das fontes. Ela é semelhante à pesquisa bibliográfica,
segundo o autor, e o que as diferencia é a natureza das fontes, sendo
material que ainda não recebeu tratamento analítico, ou que ainda pode
ser reelaborado de acordo com os objetivos da pesquisa.

Prosseguindo com o conceito da pesquisa documental, ainda pode ser
definido como:
Pesquisa
documentos,

documental

contemporâneos

é

aquela
ou

realizada

retrospectivos,

a

partir

de

considerados

cientificamente autênticos (não fraudados); tem sido largamente
utilizada nas ciências sociais, na investigação histórica, a fim de
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descrever/comparar fatos sociais, estabelecendo suas características
ou tendências [...] Piana (2009, apud Pádua, 1997, p.62)

3.1 METODOLOGIA

Este estudo foi dividido em algumas etapas, as quais buscam mostrar as
semelhanças e diferenças entre os programas, explicitar alguns conceitos
relacionados ao acúmulo de milhagem correspondente a cada programa.
O primeiro passo desta análise é a realização da descrição simplificada
dos regulamentos, encontrados facilmente nos sites oficiais dos programas de
fidelização. Foram feitos quadros explicativos para os conceitos apresentados
nos regulamentos e uma descrição das cláusulas apresentadas.
Na segunda etapa da pesquisa, foi montado um quadro de acordo com a
análise feita nas páginas online dos programas, elencando as semelhanças e
diferenças entre os programas utilizando parâmetros como presença de cartões
de créditos, facilidades em acúmulo de milhas. O quadro foi dividido entre as
categorias apresentadas e se há ou não a presença delas nos programas de
fidelidade.
Na terceira analisou-se três prêmios comuns entre os programas de
fidelidade, sendo eles, a compra de passagens aéreas, aluguel de carros e a
hospedagem. A pesquisa foi desenvolvida no dia 12 de junho e dividiu-se em
subdivisões a compra das passagens aéreas, bifurcando-se em trechos
nacionais e internacionais, com os parâmetros de compra utilizando pontuação
ou em dinheiro.
As datas analisadas para os bilhetes nacionais foram, ida 14/07 e a volta
17/07 já para os bilhetes internacionais, ida 18/7 e a volta 28/07. Os trechos
escolhidos foram, SDU x CGH, GIG x MIA, respectivamente. Na hospedagem,
foi escolhido um hotel na região de São Paulo, uma diária no dia 14/07,
preferencialmente com quatro estrelas. Por último, o aluguel de carro também
seguiu uma padronização na escolha da classe, econômica, sendo retirado em
São Paulo no mesmo dia pesquisado na hospedagem e baseando-se em uma
diária também.
Por último foi feito quadros exibindo a equivalência de pontuação em
relação à categoria de cada programa possibilitando o cálculo individual, sendo
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mostrado que a pontuação pode variar de acordo com a tarifa escolhida e a
categoria pertencente do cliente.

3.2 TRANSCRIÇÃO DOS REGULAMENTOS
Nesta primeira análise, para entender melhor sobre o que é oferecido para
o cliente, é apresentada a leitura inicial dos quatro regulamentos é perceptível
uma padronização na forma de apresentação dos programas para os usuários.
Assim, como em todos os regulamentos, há a presença de cláusulas,
recomendações a serem seguidas e definições de termos. Com essa leitura foi
possível extrair algumas informações sobre os regulamentos.
●

Programa TudoAzul

O regulamento Tudo Azul permite a adesão de pessoas maiores de dois
anos com a devida autorização dos seus responsáveis. Abaixo segue os
principais conceitos apresentados no regulamento.

Quadro 2: Definição das palavras básicas do programa TudoAzul
Palavras

Definições

Básicas
Azul
Bilhete

Nome da empresa
ou Documento

emitido

pela

empresa

comprovando

passagem aérea

aquisição do serviço de transporte aéreo

TudoAzul

Programa ou Programa de vantagens da empresa

a

Cliente ou Cliente Nome dado a pessoa cadastrada no programa
TudoAzul
Conta ou Conta Conta administrada pela empresa onde contém os pontos
TudoAzul

armazenados, registrados e subtraídos

Prêmio

Produto ou serviço resgatado pelo cliente dentro do
programa
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Ponto

Nome dado a unidade acumulada sendo representada por
números inteiros

Ponto

Unidade acumulativa que define a mudança de categoria

Qualificável
Acúmulo

de Procedimentos para adquirir os pontos

pontos
Parceiros

Estabelecimentos que cedem produtos e/ou serviços
através de um acordo com a empresa para auxiliar na
captação das vantagens

programas

Outros programas de fidelidade das empresas parceiras

parceiros

que permitem a transferência de pontos para o programa
escolhido e por último

regulamento

Sendo definido como o documento que apresentam as
regras a serem seguidas

Fonte: Elaboração própria, 2017

No regulamento é possível encontrar as informações sobre o
cadastramento, o qual pode ser feito através do site, central de atendimento,
presencialmente, preenchendo uma ficha disponibilizada pela empresa e em
hotsites específicos de promoções e parcerias desenvolvidos pela empresa
dependendo do período de vigência. Em casos de duplicidade nas contas, a
empresa cancela a conta mais recente, transferindo os pontos para a mais
antiga.
O

cancelamento,

suspensão

e

exclusão

permite

o

direito

de

cancelamento a qualquer momento pelo cliente sem a necessidade de uma
justificativa prévia, permitindo o uso de bilhetes emitidos antes do cancelamento.
A empresa também está autorizada a desvincular o cliente perante qualquer
comportamento irregular.
Os pontos apresentados em diversas formas para resgate, através de
viagens, prêmios não aéreos, como aluguel de carro ou hospedagem. Os pontos
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apresentam vida útil de até dois anos iniciados pela data de acúmulo sendo eles
a data do voo.
Segue para a diferenciação entre as categorias do programa sendo elas
em ordem crescente, categoria TudoAzul, Topázio, Safira, Diamante. No
regulamento também encontramos o link dos parceiros, os produtos e serviços
oferecidos e como a empresa manipula o uso dos dados e a privacidade dos
clientes terminando assim seu regulamento abordando sobre as disposições
gerais.
●

Programa Amigo

O Programa Amigo inicia-se com a apresentação do endereço da
empresa, CNPJ e nome fantasia seguindo para as definições mostradas abaixo.

Quadro 3: Definição das palavras básicas do programa Amigo
Palavras Básicas

Definições

Avianca

Nome da companhia aérea

Ciente

amigo

ou Nome dado ao cliente cadastrado

associado amigo
Bilhete ou passagem Documento comprovante do serviço do transporte
aérea

aéreo

Cartão ou cartão amigo Cartão que será impresso pelo site da Avianca, para
identificar o cliente
Categoria de cartão

Classificação das categorias do programa, sendo
elas bronze, silver, gold e diamond

Conta ou conta amigo

Onde será registrado e armazenado os dados e
pontos do cliente

Empresas
parceiras

aéreas As empresas aéreas que tem parceria com a Avianca
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Empresas parceiras ou Outras empresas que também são parceiras da
parceiro

Avianca para facilitar a aquisição de vantagens

Número amigo,

Número que identifica o cliente

Ponto ou ponto amigo

Unidade cumulativa para troca de prêmios e
categoria

Pontos qualificáveis

Unidade

dos

pontos

que

correspondem

a

permanência em alguma categoria específica
Programa ou programa Nome dado ao programa de forma geral
amigo
Regulamento

O presente documento registrado legalmente

Sítio Avianca

Site da Avianca

Taxas oficiais

Taxas que são sobrepostas a passagem aérea

Fonte: Elaboração própria, 2017

A inscrição pode ser feita através do site, formulários cedidos pela
empresa nos aeroportos ou a bordo. Pessoas entre dois e dezoito anos podem
se inscrever com a autorização do representante legal.
A pontuação é pessoal e intransferível, o programa também proíbe a
comercialização de pontos podendo levar ao cancelamento do programa.
Se for verificado duplicidade de contas, o programa arcará em analisar a
conta com menor valor ou mais recente para efetuar o cancelamento,
permanecendo assim a conta com maior pontuação e qualificação elevada.
O usuário acumula pontos através dos serviços da empresa e das
parceiras, os pontos podem ser inseridos após o voo realizado apenas se já
houver um cadastro prévio no programa, os pontos valem por 24 meses. É
possível a solicitação dos pontos após 15 dias da viagem realizada até 12 meses
após o embarque.
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●

Programa Multiplus

O regulamento multiplus inicia se com uma introdução, descrevendo seu
número de CNPJ, nome da empresa e endereço assim como o da Avianca.
A adesão ao programa é livre para pessoas acima de dois anos com a
permissão de um responsável legal. Assim que o cadastro é realizado de forma
correta, o usuário já terá acesso ao seu login e senha de acesso, caso não seja
brasileiro, será gerado uma ordem equivalente, com 12 números.

Quadro 4: Definição das palavras básicas do programa Multiplus
Palavras

Definições

Básicas
número

CPF do cliente e seu login

multiplus
conta

local que reunirá todas as informações do cliente, seus dados,

multiplus

pontuações e prazos

pontos

são as unidades de medida para quantificar os benefícios,

multiplus

valem por dois anos, contabilizados no dia de lançamento na
conta.

Fonte: Elaboração própria, 2017

O uso da senha e do número multiplus é de total responsabilidade do
cliente, intransferíveis, cabendo a não divulgação destes dados, a multiplus
responsabiliza o cliente pela administração de seus dados e o que terceiros
podem fazer com isso.
A multiplus assume a responsabilidade caso encontre uma duplicidade na
conta do cliente, permanecendo somente uma e juntando os pontos de ambas
em uma só conta. Acessando a multiplus já é criado a conta na latam fidelidade
também.

46

A multiplus proíbe qualquer comercialização ou uso de pontos por
terceiros, podendo levar a exclusão do programa, assim como qualquer
descumprimento do regulamento levando até a responsabilidades criminais.
Devido a união, a conta do latam fidelidade será a mesma da rede
multiplus e o cliente ao aceitar o regulamento, permite o compartilhamento de
dados com parceiros.

●

Programa Smiles

O programa inicia com a conceitualização de termos que serão
apresentados ao longo do regulamento e do programa de forma geral.

Quadro 5: Definição das palavras básicas do programa Smiles
Palavras Básicas
Ato

gerador

Definições
de Ação que permite o acúmulo de milhas

milhas smiles
Bilhete aéreo

Documento que comprove o transporte aéreo sendo
adquirido através de milhas ou não

Cartão smiles

Cartão para identificação da categoria do cliente

Categoria smiles

Divisão para classificar o cliente de acordo com as
categorias smiles, prata, ouro e diamante;



Conta smiles



Número





Local o qual é possível o armazenamento e
administração das milhas e dados do cliente

smiles



Número de identificação do cliente no programa

Smiles



Senha intransferível do cliente

Milha club

Milha club antigo termo para determinar a mudança de
categoria do cliente, atualmente conceituado como
milha qualificável;
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Milha smiles


Parceiras

Unidade para ser trocada por prêmios


aéreas




Parceiras

aéreas que

também

contam

pontos para o programa


Empresas em geral, que são parceiras do

comerciais

programa e possibilitam o acúmulo de pontos ou

Parceiros

trocas

financeiros


Companhias



Parceiros

o acúmulo de milhas


Requalificação,

Parceiros que concedem cartões de crédito para

Referentes a todos os parceiros;

Ato anual para avaliação do cliente, verificando o
avanço no acúmulo de milhas, trocando ou não de
categoria;

Smiles

Nome do programa seguindo por seu CNPJ

Segmento aéreo

Trechos sendo contabilizados as escalas e conexões

Trechos

Contabilizado ao realizar um novo check in

Fonte: Elaboração Própria, 2017

A inscrição do programa segue as mesmas regras dos outros
regulamentos, menores de 18 autorizados pelos responsáveis legais, qualquer
pessoa acima dos 18 com CPF está autorizado a realizar o cadastro.
A inscrição é possível através do site ou de meios cedidos pela própria
empresa. Durante o processo de aceitação, o cliente é submetido à uma análise
para participar do programa, após aprovação é criada a sua conta, seu número
de login e senha e o cartão virtual.
No caso de duplicidade, será mantida a conta com maior saldo e a
pontuação presente nas outras contas poderão ser transferidas para a conta
ativa dependendo da procedência das mesmas.
O Programa está autorizado a cancelar a conta caso seja notável algum
comportamento irregular do cliente, assim como o usuário está aberto ao
cancelamento a qualquer momento. Ao cancelar a conta, porém, tiver algum
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bilhete emitido, o mesmo valerá até a data do embarque. Contas que estejam
inativas por mais de um ano e com saldo zerado serão canceladas com devido
aviso prévio de 30 dias. Em caso de falecimento, o programa é cancelado sem
distribuição de milhas.
A smiles pode acessar os dados dos clientes, podendo armazenar e
utilizar entre seus parceiros.
As milhas são intransferíveis e podem ser adquiridas de diversas formas,
através das parcerias e viagens na própria empresa e sua validade e variável de
acordo com a categoria do cliente, 36 meses para smiles e prata, 48 meses para
ouro, 60 meses para diamante. Já para troca de categorias, as milhas
qualificáveis têm validade de 12 meses.
Após a realização da leitura dos quatro regulamentos, fica bem
perceptível a repetição dos conceitos na apresentação. Apesar de existir termos
diferenciados, eles têm o mesmo significado, apenas com a nomenclatura
exclusiva de cada programa como forma de caracterização. Os regulamentos
deixam claro a autonomia do usuário escolher a melhor forma para ganhar seus
pontos, como administra-lo e para cuidar de seus dados pessoais e evitar ao
máximo a comercialização dos seus pontos.

3.3 SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE OS PROGRAMAS

Foi realizada a construção de uma tabela com as principais semelhanças
e diferenças entre os quatro programas, a princípio foram observados algumas
semelhanças entre os programas e poucas diferenças.
Ao abrir os sites das companhias aéreas na aba dos programas de
fidelização, pode-se notar que os programas oferecem serviços semelhantes,
alguns mais desenvolvidos, com maior número de parcerias e outros menos
desenvolvidos.
Os serviços analisados foram anúncios de parceiros com o valor dos
trechos em pontos e/ou reais, presença de shoppings online das próprias
companhias aéreas, clube de milhas para acelerar o acúmulo de pontuação ao
longo do ano, a opção Pontos + Money, o qual é possível comprar produtos
utilizando dinheiro e pontuação e por último foi observado a presença de cartões
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de crédito de alguns programas, que já contabilizam pontos diretamente no
programa a cada compra realizada.

Quadro 6: Comparação entre as características encontradas nos sites oficiais
dos programas
Avianca

Azul

Gol

Latam

Anúncio de parceiros

SIM

SIM

SIM

SIM

Shopping online

NÃO

SIM

SIM

SIM

Clube de Milhas

NÃO

SIM

SIM

SIM

Pontos + Money

SIM

SIM

SIM

SIM

Cartão de crédito do programa

NÃO

SIM

SIM

SIM

Fonte: Elaboração própria, 2017

Avaliando o quadro, percebe-se que o Programa Amigo, da Avianca,
oferece menos vantagens em relação aos outros, porém este programa é mais
novo no mercado, assim é possível um crescimento efetivo para tornar-se mais
competitivo.

3.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS TRÊS TIPOS DE PRÊMIOS COMUNS NOS
PROGRAMAS

Nesta parte da pesquisa, foi feita a análise de quantos pontos são
necessários, em média, para utilizar em um destino nacional e internacional, na
hospedagem e no aluguel de carro. A análise foi realizada no mesmo dia para
todas as comparações, no dia 12 de junho. Foi escolhido estas três categorias,
porque são mútuas nos programas de fidelização e até foi observado parcerias
em comum entre programas diferentes.
No caso da análise das passagens aéreas foram escolhidas datas
específicas para a ida e para a volta, as passagens aéreas domésticas foram
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pesquisadas para as datas 14 de julho para ida e a volta 17 de julho para a volta,
sendo analisada uma ponte aérea, Santos Dumont (SDU) x Congonhas (CGH).
Já as passagens internacionais foram escolhidas outras datas para ida e para
volta, sendo elas, ida 18 de julho e a volta 28 de julho. O trecho analisado foi
uma ida e volta Galeão (GIG) x Aeroporto Internacional de Miami (MIA).
Abaixo segue o quadro explicativo mostrando a quantidade de pontos e o
valor monetário em Reais dos trechos analisados.

Quadro 7: Quantidade de pontos e reais para o trecho SDU x CGH
AVIANCA

AZUL

GOL

LATAM

PONTOS

20000

19000

8000

9500

DINHEIRO

R$ 297,80

R$ 1119,60

R$ 321,60

R$ 186,60

Fonte: Elaboração própria

●

LATAM
Iniciando a análise pela pontuação, foi verificado duas categorias, clássico

e irrestrito. Ao realizar a busca de voos, foi apresentado diferentes valores de
pontuação variadas de acordo com a regra tarifária. As pontuações acima de
9000 pontos estavam disponíveis apenas na categoria Irrestrito.
A menor pontuação constatada no dia foram 5000 pontos, no voo JJ 3901
na ida e 4500 pontos, no voo JJ 3942.
Realizando a análise em valor real, monetário, foi verificado três
categorias de tarifa, Básico/ Flex/ Top. A menor pontuação constatada foram R$
93,30 para ida e a volta, no voo JJ 3901 e JJ 3942, respectivamente.
Também está disponível a opção de compras em pontos e dinheiro
através do próprio site da multiplus, onde o cliente realizará o login de sua conta
para verificar a possibilidade.
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●

GOL

Já na Smiles ao solicitar a compra por milhas, já se torna disponível as
opções na categoria smiles e smiles+money. No dia consultado, a grande
maioria das opções eram por 4000 milhas reduzidas independente do horário.
Foi verificado um valor mínimo de 4000 milhas reduzidas a ida no voo G3 1001
e 4000 milhas reduzidas na volta, no voo G3 1030.
Realizando a mesma análise com valores monetários, foi verificado duas
tarifas, flexível e programada. O menor valor na ida era de R$ 160,80 no voo G3
1001 e na volta, R$ 160,80 no voo G3 1030.
●

Azul

Na Azul, não teve diferenciação na tarifa da passagem. A menor
pontuação apresentada foram 8000 pontos, no voo AD 6999 e na volta 11000
pontos no voo AD 2816.
Já com valores monetários, surgiram duas categorias de tarifa, Mais Azul
e Azul. O menor valor constatado era R$ 621,80 no voo AD 6419, por sinal não
foi o mesmo voo analisado nas pontuações, este mesmo voo já apresentava um
valor mais caro em dinheiro, sendo R$ 637,80 e na volta o menor preço analisado
era R$ 209,80 no voo AD 2874, já analisando o mesmo voo utilizado nas
pontuações, ele sairia por R$ 481,80. Dando um total de R$ 1119,60 e os mais
baratos, R$ 831,60.
Também apareceu a opção pontos+money disponibilizando quatro
opções de parcelamento entre pontuação e dinheiro.
●

Avianca

Na Avianca só é possível a verificação de passagens com pontuação ao
realizar o login no programa. Assim que é direcionado, abre duas categorias de
tarifas, Amigo e Amigo Todo Dia a qual a pontuação da segunda e o dobro da
primeira.
Todas as opções para o dia eram em torno de 10000 pontos. Assim foi
escolhido o voo O6 6009 por 10000 pontos na ida e o voo O6 6012 por 10000
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pontos na volta. É possível realizar a compra dividindo em pontos e dinheiro
também.
Ao analisar em dinheiro, foi oferecido três tipos de tarifas, a POP, PLUS,
OPEN+. O menor preço verificado foram R$ 148,90 no mesmo voo analisado na
pontuação, O6 6009, assim como o voo da volta, também o O6 6012, por R$
148,90.
Na segunda parte da análise, os resultados obtidos no trecho GIG x MIA
com as datas 18 de julho a ida e 28 de julho a volta.

Quadro 8: Quantidade de pontos e reais para o trecho GIG x MIA
AVIANCA

AZUL

GOL

LATAM

PONTOS

60000

132000

155000

141000

DINHEIRO

R$ 5427,98

R$ 4890,37

R$ 7687,09

R$ 4546,26

Fonte: Elaboração própria, 2017

●

LATAM

Iniciando a análise, foi observado a inclusão de mais categorias de tarifa,
promo, irrestrito e premium business classic.
O menor valor analisado foram 41000 pontos, no voo JJ 8056. Na volta,
no dia analisado, só estavam sendo oferecidas voltas na classificação irrestrito
seguindo pela menor pontuação de 100000 pontos, no voo JJ 8091.
Em dinheiro, aparece três categorias, Base, Acess, Control.
O menor preço foi R$ 1465,95 no voo JJ 3658. Na volta o menor preço
verificado foi R$ 3080,31 no voo JJ 8407. Os voos acabaram diferindo, não
aparecendo as mesmas opções nas formas de pagamento distintas.
●

GOL

Realizando a análise por milhas, foi observado que a Gol faz uso de
parcerias com companhias aéreas internacionais, realizando um codeshare.
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Através de milhas, os voos são realizados pela Copa Airlines. O menor
valor observado foi 60000 milhas no voo G3 21906 e na volta, 95000 milhas no
voo CM 333.
Também é possível escolher a opção de pontos+money, disponibilizada
em quatro opções de parcelamento.
Em dinheiro, a Gol oferece apenas voos realizados pela Delta. Foi
constatado duas categorias, a flexível e promocional. O menor preço foi R$
3124,78 no voo G3 8008 e a volta R$ 4562,31 no voo G3 8047.
● Azul

Analisando as passagens por milhas, surgiu duas categorias de tarifa,
Economy e Business.
O menor valor constatado foi 69000 pontos, no voo AD 4273. Na volta o
menor valor foi 63000 pontos no voo AD 8703.
Em dinheiro, também apareceram as mesmas tarifas, com o menor preço
de R$ 2512,30 no voo AD 4273 e a volta R$ 2378,07 no voo AD 87003.
Também está disponível a opção pontos+money divididos em cinco
categorias de parcelamento de pontos e dinheiro.
●

Avianca

Analisando as passagens por milhas, somente apareceu uma categoria,
Amigo, com o menor valor de 30000 pontos. Para a data analisada, a Avianca
só tinha disponibilidade para a ida, a volta não tinha em nenhuma data próxima,
porém apresentava uma volta por 30000 pontos também, para o dia 8 de agosto.
Dando um total de 60000 pontos. Foi analisado em vários dias diferentes, mas a
Avianca não possuía volta nas datas próximas.
Na análise em dinheiro, foi ofertada três categorias, Pop, Plus e Open+.
O menor preço oferecido foi R$ 2740,54 no voo O6 6253 e a volta, R$ 2687,44
no voo O6 8511.
Ao contrário da pesquisa realizada com pontos, a Avianca disponibiliza
voos de volta na data desejada, 28/08.
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Foi observado durante este processo que as pontuações são bem
próximas de acordo com mesmo trecho escolhido.
Abaixo segue uma tabela resumindo a quantidade de pontos para os
trechos escolhidos seguida por outra com os valores monetizados em reais.

Quadro 9: Resumo da quantidade de pontos para realizar os trechos analisados
AVIANCA

AZUL

GOL

LATAM

SDU x CGH

20000

19000

8000

9500

GIG x MIA

60000

132000 155000 141000

Fonte: Elaboração própria, 2017

Quadro 10: Resumo da quantidade em reais para realizar os trechos analisados

SDU x CGH
GIG x MIA

AVIANCA

AZUL

GOL

LATAM

R$ 297,80

R$ 1119,60

R$ 321,60

R$ 186,60

R$ 5427,98 R$ 4890,37 R$ 7687,09 R$ 4546,26

Fonte: Elaboração própria, 2017

3.4.1 Comparação entre hotéis

Durante a comparação foi analisado que algumas companhias aéreas têm
parcerias com as mesmas fornecedoras de serviços. Fazendo uma observação
sobre os parceiros hoteleiros, encontra se o site booking.com e o hoteis.com
oferecendo as mesmas opções. Na Latam e na Smiles, encontra-se o
booking.com, já no Programa Amigo e TudoAzul encontra-se o hoteis.com, por
exemplo.
No caso da Latam Multiplus, o Booking ofereceu hotéis quatro estrelas,
todos seguiam uma linhagem de pontuação, caso houvesse a compra, o cliente
ganharia cerca de 600 pontos a 800 pontos por diária. Lembrando-se que foi
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analisado diárias para a cidade de São Paulo, no dia 14/07, coincidindo com o
dia da busca das passagens aéreas nacional.
Até o momento da pesquisa, a Booking e a Multiplus realizaram uma
promoção por tempo determinado a qual o cliente ganha oito pontos multiplus a
cada dólar gasto na hospedagem.
Fazendo a busca pelo site da Tam viagens, foi disponibilizado o valor em
pontos de uma diária, os pontos são bem variados, é possível fazer a retirada de
uma diária em um hotel quatro estrelas por seis mil pontos, oito mil pontos ou
nove mil pontos entre outros valores.
No Programa Amigo, a busca por hotéis é feita pelo site, hoteis.com, o
qual a cada dólar gasto serão convertidos quatro pontos amigos, para receber
estes pontos, o cliente deve informar o número do CPF e o número amigo. No
mês de junho, as empresas estão promovendo uma promoção a qual os pontos
serão creditados em dobro, valendo assim, oito pontos amigos a cada dólar
gasto. Não foi encontrado uma aba que possibilita a compra das diárias através
de pontuação, apenas o acúmulo.
No programa Tudo azul, semelhante ao Programa Amigo, foi analisado a
parceria com a hoteis.com, a mesma seguiu o mesmo esquema de acúmulo de
pontos, inclusive promoveu também uma promoção a qual os pontos são
acumulados em dobro assim como na Avianca. Normalmente, um dólar gasto
equivale a quatro pontos Tudo Azul, durante o mês de junho, equivalerá o dobro,
a cada dólar gasto serão válidos oito pontos Tudo Azul. Assim como na pesquisa
anterior, não foi encontrada a opção de compra com pontos, apenas foi possível
o acúmulo dos mesmos.
Na Smiles é possível realizar a compra de três maneiras, pagando em
dinheiro e acumulando em milhas ou pagando em milhas. Analisando hotéis
quatro estrelas, foi observado o acúmulo cerca de duas mil milhas, três mil milhas
pela diária. Já no caso usando milhas, a mesma categoria de hotel equivale entre
10 mil milhas a 20 mil milhas a diária. Também é possível a combinação milhas
e dinheiro.
Abaixo é possível ter uma percepção dos programas analisados junto às
parcerias e quais permitem acúmulo e/ ou ganho de pontuação.
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Quadro 11: Site de hospedagem em comum entre o programa Latam e Smiles
BOOKING.COM
MULTIPLUS

Permite acumular milhas e comprar através das milhas

SMILES
Fonte: Elaboração própria, 2017

Quadro 12: Site de hospedagem em comum entre o programa TudoAzul e Amigo
HOTEIS.COM
TUDO AZUL

O usuário ganha milhas mas o programa não possibilita
comprar os produtos através das milhas

PROGRAMA
AMIGO
Fonte: Elaboração própria, 2017

3.4.2 Comparação entre aluguel de carros

Seguindo o exemplo das hospedagens, também se observa a duplicidade
de parcerias nas empresas de aluguel de carro. A Avis por exemplo possui
parceria com a Avianca e a Latam.
No site da Tam viagens é possível fazer a simulação a qual foi gerada
uma diária com a empresa Avis. Nesta simulação foi possível realizar a compra
da diária de um carro categoria econômico por 4700 pontos. A Avis segue na
parceria com a Multiplus, acumulando no mínimo, 60 pontos a diária podendo
estender até 300 pontos.
No caso da Avianca, a Avis tinha estabelecido uma promoção por tempo
determinado a qual o cliente Avianca ganhava três vezes mais pontos ao gerar
a reserva, porém, normalmente, o cliente do programa Amigo, ganha um ponto
a cada um real gasto na diária do carro. Não foi localizado uma aba específica
para gerar a reserva através da pontuação já acumulada e para acumular ponto,
o cliente deve sempre fornecer o número amigo e seu CPF.
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No programa Tudo Azul, a parceria analisada foi com a Movida, o aluguel
do carro por dia, equivale a 200 pontos no mínimo até 2000 pontos. No mês de
junho foi promovida uma promoção a qual eram acumulados em 300 pontos.
Para obter a pontuação basta ceder o seu número de identificação no programa.
No Programa Smiles, a parceria de carro foi feita com a localiza, sendo
disponibilizada três formas de pagamento, com milhas já acumuladas ou em
dinheiro gerando milhas e também há a possibilidade de combinar milhas e
dinheiro para o pagamento da diária. Um carro na categoria econômica, equivale
ao ganho de 250 milhas ou 350 milhas caso o cliente seja Clube Smiles e
Diamante. Já na forma de pagamento com milhas, a mesma categoria analisada
equivale a 3300 milhas, se o cliente for clube Smiles ou Diamante o valor abaixa
para 2900, incluindo as taxas. Também foi disponibilizado as opções de compras
de milhas e dinheiro.

Quadro 13: Agência de aluguel de carros em comum entre o programa Amigo e
Multiplus
AVIS
AMIGO

É possível acumular os pontos mas não permite comprar através dos
pontos

MULTIPLUS É possível comprar através dos pontos e acumular pontos
Fonte: Elaboração própria, 2017

Quadro 14: Agência de aluguel de carro presente no programa TudoAzul
MOVIDA
TUDO AZUL

Apenas acúmulo de pontuação

Fonte: Elaboração própria, 2017
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Quadro 15: Agência de aluguel de carro presente no programa Smiles
LOCALIZA
SMILES

É possível comprar através das pontuações e acumular pontuação

Fonte: Elaboração própria, 2017

3.5 ANÁLISE DAS PONTUAÇÕES NOS PROGRAMAS

A contabilização dos pontos varia de acordo com o tipo de tarifa oferecida
por cada companhia aérea e a distância percorrida do voo. Segue quatro tabelas
demonstrativas do valor dos pontos com base nas informações do próprio site
oficial dos programas.
●

Azul

Quadro 16: Relação de pontos de acordo com a categoria no programa TudoAzul
Tudo Azul

Topázio

Safira Diamante

Pontuação de boas vindas

500

1000

2000

5000

Ganho de ponto por real voado

2a4

2,5 a 4,5

3a5

3,5 a 5,5

Fonte: Elaboração própria, 2017

Na Azul, é oferecido a pontuação de boas vindas e por cada voo realizado
ganha-se uma pontuação referente a cabine, tarifa e quilometragem percorrida.
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●

Avianca

Quadro 17: Relação de pontos de acordo com a categoria no programa Amigo
Bronze
Pontos

ou

Silver

trechos ------------- 15000

necessários

para -------

Gold
ou 45000

20 trechos

Diamond
ou 90000 ou 100

50 trechos

trechos

50%

100%

categoria
Bônus na pontuação

------------- 25%
--------

Fonte: Elaboração própria, 2017

Na Avianca a categoria Bronze não foi contemplada para ganhar bônus
por trechos por ser a primeira categoria. Já na categoria Silver, Gold e Diamond
o valor do voo realizado é somado a 25%, 50% ou 100%, respectivamente,
gerando a pontuação.
●

Gol

Quadro 18: Relação de pontos de acordo com a categoria no programa Smiles
Smiles
Pontos ou trechos até
necessários
categoria

Prata
9999 10000

Ouro

Diamante

18000

30000 milhas

para milhas ou 9 milhas ou 10 milhas ou 18 ou 30 trechos
trechos

trechos

Bônus na pontuação ---------------- 25%

trechos
50%

100%

Fonte: Elaboração própria, 2017

Seguindo a mesma lógica da Avianca, a Gol não beneficia a categoria
Smiles, por ser a primeira categoria. Já na categoria Prata, ganha-se 25%, na
Ouro, 50% e na Diamante 100% sobre o valor da passagem escolhida.
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●

Latam

Quadro 19: Relação de pontos de acordo com a categoria no programa Multiplus
Latam Gold Platinum Black Black Signature
Voos nacionais

2,5

4

6

7

8

Voos internacionais

5

8

10

11

12

Fonte: Elaboração própria, 2017

Na Latam a contabilidade dos pontos é realizada de acordo com os
trechos escolhidos além de levar em conta a tarifa e categorias do cliente. Se o
cliente pertencer a uma categoria Elite, ele terá um acréscimo percentual no
cálculo da pontuação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou analisar e comparar os programas de milhagens das
companhias aéreas brasileiras através da sua forma de apresentação medindo
sua atratividade. Foi notado durante a realização deste trabalho que o assunto
carece de diversidade bibliográfica, com casos mais específicos, tendo como
base desta análise a averiguação dos sites oficiais dos programas e
contextualizá-los no marketing de relacionamento e no e-commerce.
Encontra-se com maior facilidade, análises não acadêmicas sobre o
assunto, feitas por pessoas que utilizam as milhas e possuem um site pessoal
para compartilhar essas informações, porém as análises feitas nesses meios não
podem ser levadas em consideração pois são pessoais e os programas de
milhagem diferem nesta comparação, não existe o melhor programa de
fidelização e sim programas que se adaptam e tornam-se competitivos em um
determinado momento, por exemplo, o programa que apresenta mais parceiros
seria considerado o melhor já que abre inúmeras possibilidades de acúmulo
porém isso dependerá do perfil do consumidor, se for um consumidor sensível
ao preço, o mesmo não consumirá todas as vantagens oferecidas no programa
optando por um menor que ofereça parcerias mais interessantes para o seu
perfil.
Os programas de fidelização buscam meios para tornarem atrativos em
relação ao cliente, realizando parcerias com hospedagem e aluguel de carros,
maiores facilidades de acesso ao embarque, quantidade de bagagem,
possibilidade de cancelamento e alteração sem taxas, realizam promoções com
os parceiros duplicando ou triplicando seus pontos, presença de clubes de
milhas para acelerar o acúmulo ao longo do ano.
Ao elaborar o primeiro capítulo, foi realizado uma contextualização dos
programas no marketing de relacionamento, explicitando sua existência e
citando exemplos de programas de fidelização bem sucedidos e mal sucedidos.
No segundo capítulo mencionou a importância do e-commerce no
mercado das milhas, uma vez que muitos pontos são creditados através das
compras online no site das parcerias, assim foi feita uma apresentação dos
aplicativos que organizam através de um banco de dados todos os programas
de fidelização cujo usuário pertence, que também podem ganhar pontos
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praticando exercícios físicos, e sites de compra e vendas de milhas. Também foi
analisado o comportamento da ANAC em relação às milhas a qual não pode
interferir neste relacionamento da empresa e do cliente, porém o usuário, caso
sinta-se lesionado, tem o direito de reclamar ao PROCON e por último, foi
calculado a quantidade de milhas ganhas nos clubes de milhas de cada
companhia aérea, observando as categorias dos planos.
No terceiro capítulo foi analisado a forma de apresentação dos programas
de milhagem levando em consideração as vantagens oferecidas nos sites, a
leitura dos regulamentos, o poder de compra das milhas em meios de
hospedagem, aluguel de carro e compras de passagens aéreas, a quantidade
de milhas que podem ser obtidas de acordo com os programas e suas
respectivas tarifas e categorias.
O tema gerou uma certa preocupação na autora pois a forma de pesquisa
não envolveria questionários e nem uma pesquisa de campo em um determinado
lugar ou público, sendo uma pesquisa totalmente documental, a qual seu campo
de pesquisa se reduziria a internet. Foi retirado informações encontradas
primariamente nos sites, extraindo informações dos regulamentos, leituras em
blogs de viagens, teses e livros.
Conclui-se que essa estratégia utilizada no mercado é muito efetiva para
um melhor relacionamento com o cliente, as empresas oferecem vantagens que
acabam sendo lucrativas para ambos os lados. Definir o público o qual deseja
vender é importante para a vitalidade da empresa, e como uma recompensa,
quanto mais o cliente gastar mais benefícios obterá e assim criar um vínculo
afetivo entre a companhia e o usuário. Com isso problemas corriqueiros, como
atrasos e cancelamentos nos voos, seriam aceitos com maior facilidade porque
a companhia estará oferecendo toda a assistência no aeroporto, como salas
VIPs distraindo o usuário.
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ANEXO A – Regulamento Programa TudoAzul

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE VANTAGENS TUDOAZUL.
A Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. desenvolveu e mantém o programa de vantagens TudoAzul para
incentivar seus clientes a utilizarem seus produtos e serviços. O conteúdo do TudoAzul é público, e cabe
ao Cliente tomar conhecimento dos seus termos e condições para decidir sobre sua adesão ao Programa.
Poderão participar de forma gratuita do Programa de Vantagens TudoAzul as pessoas físicas que tiverem
mais de 02 (dois) anos de idade e forem titulares de Conta TudoAzul, dentro do período de vigência do
Programa. Clientes menores de 18 (dezoito) anos e, portanto, civilmente incapazes de acordo com a
legislação brasileira, deverão ler e aceitar o presente Regulamento assistidos ou representados por seus
pais
ou
representantes
legais.
A adesão ao Programa permitirá ao Cliente usufruir os benefícios e vantagens do TudoAzul e dependerá
de sua ciência e concordância com relação a todas as regras e condições estipuladas no presente
Regulamento.

1. Definições
Para fins do presente Regulamento, as expressões abaixo listadas, quando escritas em letra maiúscula,
terão
os
seguintes
significados:
"Azul":

é

a

Azul

Linhas

Aéreas

Brasileiras

S.A.

"Bilhete" ou "Passagem Aérea": é o documento emitido pela Azul como forma de comprovação da aquisição
do
serviço
de
transporte.
"TudoAzul" ou "Programa" ou "Programa de Vantagens TudoAzul": é o programa de vantagens da Azul.
"Cliente" ou "Cliente TudoAzul": é pessoa física cadastrada no Programa de Vantagens TudoAzul e usuária
dos
serviços
da
Azul.
"Conta" ou "Conta TudoAzul": é a conta corrente, sob administração da Azul, na qual ficam armazenados,
registrados, subtraídos ou sacados os Pontos do Cliente no Programa de Vantagens TudoAzul.
"Prêmio": é qualquer produto, serviço, desconto, vantagem e/ou promoções resgatados com Pontos pelo
Cliente
nos
Parceiros.
"Ponto": é cada unidade acumulada do programa TudoAzul, representada somente por números inteiros.
"Ponto Qualificável": é cada unidade acumulada do programa TudoAzul, representado somente por
números
inteiros
necessária
para
progressão
de
categoria.
"Acúmulo de Pontos": é o procedimento descrito e especificado no item 5 e respectivos subitens deste
Regulamento.
"Parceiro": é o estabelecimento e/ou companhia provedor(a) de produtos e/ou serviços com quem o
programa TudoAzul mantém relacionamento de parceria para fornecimento de vantagens ou produtos /
serviços
aos
Clientes
TudoAzul.
"Programas Parceiros": são programas de fidelidade de empresas parceiras da Azul, cujos pontos neles
acumulados podem ser transferidos para o Programa de Vantagens TudoAzul, em condições estabelecidas
nas
parcerias
entre
Azul
e
Parceiro.
"Regulamento" – é o presente Regulamento, que rege as regras do Programa de Vantagens TudoAzul.

2. Resumo
O TudoAzul é um programa de vantagens baseado no acúmulo de Pontos decorrente da aquisição de
serviços da Azul, ou produtos e/ou serviços de Parceiros, que podem ser utilizados para troca por Bilhetes
da Azul e/ou por serviços e/ou produtos que possam vir a ser oferecidos pelo Programa de Vantagens
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TudoAzul.

3. Cadastramento
Para participar do TudoAzul, o Cliente deve realizar seu cadastro por meio (i) do portal TudoAzul na Internet
(https://tudoazul.voeazul.com.br); (ii) da central de atendimento TudoAzul (4003-1141 / 0800-880-1141); (iii)
da ficha de cadastramento impressa, quando e se disponibilizada pela Azul, a seu exclusivo critério, nas
aeronaves e lojas da Azul; ou (iv) em hotsites específicos de promoções e parcerias, se e quando
desenvolvidos pela Azul, que serão informados ao público em geral no período de vigência, quando
aplicável.
Cadastros realizados por meio da central de atendimento TudoAzul dependerão do efetivo aceite a este
Regulamento pelo Cliente. O referido aceite se dará no momento da realização do cadastro de senha pelo
Cliente
no
site
do
Programa
logo
após
a
efetivação
do
seu
cadastro.
Ao cadastrar-se no TudoAzul e manifestar seu expresso aceite com relação a este Regulamento, o Cliente
confirma sua adesão espontânea ao Programa e a respectiva concordância com todas as regras, termos e
condições contidos neste Regulamento, que poderá ser aditado, modificado ou atualizado de tempos em
tempos. Referidas atualizações e/ou modificações ao Programa que restrinjam direitos do Cliente serão
comunicadas pela Azul previamente pelos canais de comunicação que esta normalmente utiliza com seus
Clientes.
Para o cadastramento do Cliente no TudoAzul, serão solicitados dados pessoais que incluem, mas não se
limitam a nome completo, nacionalidade, profissão, endereço de residência completo, CEP, números de
telefone de contato, RG, CPF, data de nascimento, e-mail e outros. Quando do cadastramento no TudoAzul
por meio de quaisquer das formas listadas acima, o Cliente poderá ou não autorizar a Azul a lhe enviar
comunicação impressa, eletrônica (e-mail marketing) ou telefônica (sms ou telemarketing). Todos os dados
coletados
serão
tratados
da
forma
descrita
no
presente
Regulamento.
Será permitido apenas um cadastro por Cliente no Programa sendo que a Azul se reserva o direito de
cancelar e excluir do Programa qualquer Conta identificada como duplicidade de cadastro, podendo
transferir seu conteúdo para a conta original do Cliente, sendo considerada, para este fim, a Conta mais
antiga
em
nome
do
Cliente.
Registros
repetidos
serão
cancelados
pela
Azul.

4. Cancelamento, Suspensão e Exclusão
A É de direito do Cliente, a qualquer tempo e sem necessidade de justificativa prévia, solicitar o
cancelamento da sua participação no Programa, através do website ou Central de Atendimento TudoAzul.
No cancelamento da Conta, os Bilhetes aéreos já emitidos e ainda não utilizados permanecerão válidos e
o Cliente poderá consultar os dados do voo e demais informações diretamente com a Azul ou na Central
de
Atendimento.
O Cliente que solicitar o cancelamento da sua participação no Programa não terá direito a nenhum tipo de
indenização
pelo
cancelamento
dos
Pontos.
O TudoAzul poderá excluir ou suspender a Conta caso o Cliente: (i) negocie seus pontos com terceiros,
fora das regras previstas neste Regulamento, incluindo, mas não se limitando, aos casos de compra e
venda irregular de bilhetes aéreos ou de produtos / serviços; (ii) pratique ou concorra com a prática de
fraude no acúmulo ou resgate de Pontos ou produtos / serviços; (iii) pratique qualquer conduta contrária ao
previsto
neste
Regulamento
ou
no
Regulamento
dos
Parceiros.
A prática das condutas previstas neste item poderá ainda acarretar: (i) o estorno dos pontos na Conta do
Cliente obtidos irregularmente ou mediante fraude; (ii) o cancelamento do bilhete aéreo do Cliente que
cometeu ou corroborou com a irregularidade ou fraude; (iii) a suspensão do acesso do Cliente infrator ao
Programa,
por
tempo
indeterminado.

5. Acumulo de Pontos
A Azul concederá Pontos aos Clientes que estejam devidamente cadastrados no TudoAzul, e que registrem
devidamente suas reservas de viagens, nos termos deste Regulamento, no Programa, para efeito de
contabilização
de
tais
Pontos
em
sua
respectiva
Conta.
Não acumulam Pontos os (i) Bilhetes de voo charter doméstico e internacional, (ii) Bilhetes concedidos por
cortesia ou em premiações e sorteios da Azul ou por empresas parceiras, (iii) Bilhetes promocionais sujeitos
a condições específicas da tarifa, (iv) Bilhetes em tarifas não regulares em geral (incluindo, mas não se
limitando a tarifas de grupo, negociadas e outras), (vi) Bilhetes de outros Clientes ou não-Clientes, mesmo
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considerando que o pagamento da tarifa do referido voo tenha sido realizado pelo mesmo Cliente, e (vii)
Bilhetes
resgatados
com
pontos
ou
pontos
e
dinheiro.
O pagamento de serviços como excesso de bagagem, transporte de animais, transporte de carga, aquisição
de Espaço Azul, impostos e taxas aeroportuárias, taxas de qualquer outra natureza, multas, penalidades e
valores que não façam parte da tarifa regular da Passagem Aérea e outros serviços não são válidos para a
obtenção
de
Pontos.
A Azul se reserva o direito de indicar os voos, classes e tarifas em que será permitido o acúmulo de Pontos.
O Cliente deverá entrar em contato com a Azul para obter informações detalhadas sobre quais voos, classes
e
tarifas
são
elegíveis
ao
acúmulo
de
Pontos.
Ressalvadas negociações específicas entre as partes, a Azul terá até 90 (noventa) dias de prazo, a partir
do término das campanhas promocionais, para realizar o respectivo crédito dos pontos na Conta TudoAzul.

5.1 Pontos por voo
Os Clientes cadastrados no TudoAzul poderão optar pelo registro dos Pontos relativos às Passagens
Aéreas no momento da compra, por meio do website do TudoAzul (https://tudoazul.voeazul.com.br/), ou
por qualquer outro canal disponibilizado pela Azul, conforme regras estabelecidas neste Regulamento.
Para cada R$ 1,00 (hum real) do valor da tarifa da Passagem Aérea da Azul adquirida, o Cliente irá acumular
pontos decorrente do serviço prestado. Esses pontos serão registrados na Conta do Cliente em até 72
(setenta e duas) horas após a realização do voo, na forma de Pontos. Segue abaixo tabela de pontuação
de
acordo
com
cada
categoria:

As categorias do Programa estão detalhadas no item 8 deste Regulamento.
Considerando que os Pontos são registrados somente em números inteiros, o arredondamento dos Pontos
a serem registrados no Programa considera o valor da primeira casa decimal após a vírgula, sendo que se
esta for entre 0 (zero) e 4 (quatro), o Ponto é arredondado para o número inteiro imediatamente inferior,
enquanto se for entre 5 (cinco) e 9 (nove), o arredondamento é feito para o número inteiro imediatamente
superior, conforme demonstram os exemplos abaixo:

Valor da tarifa

Pontos acumulados

R$ 59,90

60

R$ 99,10

99

R$ 129,49

129

R$ 149,60

150

R$ 159,50

160

Os pontos concedidos pela Azul incidem sobre a tarifa regular da Passagem Aérea da Azul quando paga
por meio das formas de pagamento aceitas pela Azul. Na hipótese da Passagem Aérea ter sido adquirida
pelo Cliente integralmente utilizando-se de Pontos, o Cliente não acumulará Pontos nessa transação.
A bonificação acima mencionada é estipulada a critério único e exclusivo da Azul, podendo ser alterada a

68
qualquer momento sem aviso prévio, somente antes do efetivo registro dos Pontos na Conta do Cliente. Tal
bonificação não poderá ser reduzida após o efetivo registro dos Pontos na Conta do Cliente, sendo possível
apenas o aumento, a qualquer momento, conforme a decisão da Azul, que informará aos Clientes com a
devida
antecedência.
Os Pontos nas Contas são propriedade do Programa de Vantagens TudoAzul, e sua utilização somente
poderá ser feita de acordo com os termos e condições descritas neste Regulamento.
A Azul se reserva o direito de estornar os Pontos já registrados, caso o pagamento da Passagem Aérea
não tenha sido efetuado em sua totalidade ou em outras situações que atestem que o cliente não tem direito
aos pontos de acordo com este Regulamento, como, por exemplo, em caso de suspeita de fraudes.

5.2. Pontos em estabelecimentos e/ou serviços
parceiros
Os Clientes cadastrados no TudoAzul poderão acumular Pontos ao consumirem produtos e/ou serviços de
Parceiros do Programa. Para tanto, os Clientes devem se identificar, informando ao Parceiro seu número
de Conta no TudoAzul, para que o Parceiro tome as providências cabíveis para o devido processamento
de
pontos
na
Conta
do
Cliente
em
questão.
A quantidade de pontos para transferência, assim como, a conversão desses pontos e o prazo para crédito
dos pontos é de responsabilidade de cada Parceiro e pode ser consultado em nosso site
(https://tudoazul.voeazul.com.br/web/azul/parcerias).

5.3. Pontos retroativos
O Cliente TudoAzul que não informou seu número TudoAzul na forma descrita no item 5.1 supra, poderá
solicitar os pontos de viagens realizadas dentro do prazo de 6 (seis) meses, a contar da data do voo
contratado, devendo informar todos os dados da viagem (número do voo, data, código localizador (PNR),
por meio da Central de Atendimento TudoAzul ou do portal TudoAzul, desde que tenha efetuado o login,
informando
seu
usuário
e
senha
no
mesmo.

5.4. Pontos qualificáveis
Os Pontos são utilizados para definição da categoria do Cliente, e são acumulados da seguinte forma: (i)
Para cada R$ 1,00 (hum real) gasto em Passagem Aérea, o Cliente irá acumular um Ponto Qualificável; (ii)
A transferência de pontos dos Programas Parceiros também gera Pontos Qualificáveis, sendo que a
quantidade de Pontos Qualificáveis a ser acumulada é normatizada nos regulamentos próprios de cada um
dos Programas Parceiros; (iii) Através de Produtos e Serviços desenvolvidos e oferecidos pelo TudoAzul.

6. Resgate de Pontos
Regra

Geral

Os Clientes que possuem Pontos acumulados em sua conta do TudoAzul poderão utilizá-los através de
resgates aéreo e não-aéreo, mediante o uso de seus dados de cadastro no programa, de acordo com as
regras
estabelecidas
neste
Regulamento.
Todas as informações necessárias para resgates aéreo e não-aéreo, assim como a quantidade necessária
de Pontos, os destinos, as datas/ horários e os produtos disponíveis estarão disponibilizadas no website do
TudoAzul.

6.1. Resgates Aéreos
Antes de realizar qualquer resgate de Pontos, o Cliente TudoAzul deverá consultar as regras
disponibilizadas
no
website
e
seguir
as
orientações
nelas
contidas.
O resgate de Pontos deverá ser realizado pelo Cliente por meio do website, app ou pela Central de
Atendimento
TudoAzul.
Para emissão do Bilhete, o Cliente deverá estar com a sua Conta TudoAzul regular, assim como: (i) acessar
sua Conta no website do TudoAzul ou canais disponibilizados; (ii) obter a quantidade de Pontos necessária
para a emissão do Bilhete Aéreo; (iii) haver disponibilidade da tarifa para emissão; (iv) efetuar o pagamento
de
eventuais
taxas.
O Cliente TudoAzul deve tomar conhecimento das regras tarifárias e do conteúdo de transporte aéreo que
será disponibilizado pela Azul no momento da emissão do Bilhete. Em caso de dúvidas, o Cliente poderá
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obter

informações

no

website

ou

entrar

em

contato

com

a

Central

de

Atendimento.

6.2. Resgates Não Aéreos
O Cliente poderá resgatar prêmios através do website. Todos os prêmios, a quantidade de Pontos
necessárias para o resgate e as respectivas regras estarão disponíveis no website, os quais são de
responsabilidade exclusiva dos Parceiros. Toda informação acercado prêmio comercializado no website do
TudoAzul deve ser tratada diretamente com os Parceiros, assim como, eventuais atrasos na entrega,
defeitos, trocas, cancelamentos ou reclamações. Eventuais defeitos ou vícios nos prêmios serão de
responsabilidade única e exclusiva dos referidos Parceiros, não respondendo a Azul por quaisquer danos
que
venham
a
ser
experimentados
pelos
Clientes.
A relação dos Parceiros do Programa TudoAzul pode sofrer alterações sem aviso prévio, bem como estará
disponível
e
atualizada
através
do
website
do
TudoAzul.
O Cliente TudoAzul deve tomar conhecimento das regras de resgate de prêmios. E, em caso de dúvidas, o
Cliente poderá obter informações no website ou entrar em contato com a Central de Atendimento.

7. Validade dos Pontos
Cada ponto acumulado na Conta do Cliente no TudoAzul expira em 24 (vinte e quatro) meses a partir da
data do seu acúmulo, salvo os Pontos obtidos através de produtos ou campanhas promocionais lançadas
pela Azul e/ou por seus Parceiros, cuja validade será definida através de regras específicas.
A data de acumulação de um Ponto é efetivamente a data do voo, não sendo considerada em hipótese
alguma a data da compra do Bilhete ou da inserção do ponto, no caso de pontos retroativos.
Outros Pontos que porventura existam na Conta do Cliente no TudoAzul, quando do vencimento de Pontos
previamente acumulados, continuarão valendo, e irão expirar somente na data de seu aniversário de 24
(vinte
e
quatro)
meses,
como
neste
Regulamento
indicados.

8. Categorias TudoAzul
O Programa TudoAzul possui 4 (quatro categorias), cada uma com vantagens e pontuação diferenciadas,
a
critério
único
e
exclusivo
da
Azul.
Categoria TudoAzul: Categoria inicial do Programa, destinado aos Clientes que acumularam de 0 (zero) a
3.999 (três mil, novecentos e noventa e nove mil) Pontos Qualificáveis entre 1º de janeiro e qualquer data
dentro
do
mesmo
ano-calendário.
Categoria Topázio: Para que o Cliente TudoAzul seja promovido à categoria TudoAzul Topázio é necessário
acumular no mínimo 4.000 (quatro mil) Pontos Qualificáveis entre 1º de janeiro e qualquer data dentro do
mesmo
ano-calendário.
Categoria Safira: Para que o Cliente TudoAzul seja promovido à categoria TudoAzul Safira é necessário
acumular no mínimo 8.000 (oito mil) Pontos Qualificáveis entre 1º de janeiro e qualquer data dentro do
mesmo
ano-calendário.
Categoria Diamante: Para que o Cliente TudoAzul seja promovido à categoria TudoAzul Diamante é
necessário acumular no mínimo 20.000 (vinte mil) Pontos Qualificáveis entre 1º de janeiro e qualquer data
dentro
do
mesmo
ano-calendário.
Os Clientes das categorias Topázio, Safira e Diamante receberão um cartão plástico com a categoria
indicada e terá validade durante o ano de aquisição até o ano posterior ao da aquisição, quando a Azul
verificará a manutenção ou não dos requisitos para determinação de progressão, de regressão ou de
continuidade de categoria, conforme exigência de Pontos Qualificáveis de cada uma delas.
A Azul poderá alterar a qualquer momento e com prévio aviso de no mínimo 15 (quinze) dias aos Clientes,
as regras e benefícios de cada uma das categorias, a seu único e exclusivo critério.
As demais características desta categoria não tratadas especificamente neste item, obedecerão as mesmas
regras
do
Programa
de
Vantagens
TudoAzul.
Os Pontos adicionais recebidos pelo Cliente em virtude da categoria assumida não serão considerados
como
Pontos
Qualificáveis.
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9. Parcerias
As informações sobre parcerias entre o Programa de Vantagens TudoAzul e empresas Parceiras serão
oportuna e apropriadamente comunicadas aos Clientes TudoAzul, momento em que será discriminada a
forma de acúmulo de Pontos e a utilização de Pontos em relação a esse Parceiro. A lista completa de
Parceiros do Programa está disponível em https://tudoazul.voeazul.com.br/web/azul/parcerias.
As informações sobre a concessão de Pontos Qualificáveis decorrentes de transferências de Programas
Parceiros serão comunicadas ao Cliente por meio dos regulamentos específicos de cada Programa
Parceiro, de modo que a proporção de Ponto transferido de Programas Parceiros para a determinação de
Pontos Qualificáveis podem variar, a critério específico deste regulamento.

10. Produtos TudoAzul
A Azul por meio do seu Programa pode desenvolver Produtos e Serviços específicos para permitir aos
Clientes
maiores
possibilidades
de
acúmulo
ou
resgate
de
Pontos.
Os Produtos e Serviços oferecidos pelo Programa de Vantagens TudoAzul possuirão, cada um, seu
respectivo regulamento ou termos e condições de uso, elaborados em sintonia com o presente
Regulamento e disponibilizados para consulta dos interessados no site https://tudoazul.voeazul.com.br/.
Os Produtos e Serviços podem ser sazonais ou periódicos, sendo certo que poderão ser extintos pela Azul
a qualquer momento, sem prévio aviso.

11. Privacidade e Tratamento de Dados
AO ACEITAR O PRESENTE REGULAMENTO, O CLIENTE MANIFESTA SEU CONSENTIMENTO LIVRE,
EXPRESSO E INFORMADO COM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE COLETA, USO,
TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE SEUS DADOS, NOS TERMOS
DESCRITOS
NESTE
REGULAMENTO.
A Azul coletará todas as informações fornecidas pelo Cliente quando de seu cadastro para adesão no
Programa, bem como qualquer outro dado disponibilizado ativamente pelo Cliente durante a utilização do
Programa.
A Azul poderá coletar, ainda, algumas informações automaticamente, quando do acesso do Cliente ao
portal TudoAzul e outras páginas relacionadas ao Programa, como, mas não se limitando a, número IP com
data e hora, características do dispositivo e do navegador utilizados, informações sobre cliques, páginas
acessadas, dentre outros, com o que o Cliente desde já autoriza e concorda.
A Azul poderá, ainda, ter acesso a informações do Cliente provenientes de seus Parceiros, para fins de
cômputo
de
Pontos
na
Conta
do
Cliente.
As informações acima descritas serão utilizadas para a prestação dos serviços fornecidos pela Azul,
relacionados ao Programa TudoAzul, bem como para manter, operar e aprimorar o Programa e outros
serviços prestados pela Azul. A Azul poderá, ainda, utilizar os dados coletados para fins publicitários, com
o
que
o
Cliente
concorda
e
autoriza.
O Cliente autoriza, desde logo, que a Azul disponibilize aos Parceiros os dados obtidos por meio de seu
cadastro no Programa TudoAzul, podendo tal autorização ser revogada pelo Cliente a qualquer tempo,
mediante solicitação à Azul nos canais de comunicação disponíveis. O Cliente pode desautorizar a
disponibilização de seus dados ao Parceiro ainda na adesão ao Programa TudoAzul, estando ciente, no
entanto, de que, caso não autorize o compartilhamento de seus dados com Parceiros, não poderá auferir
Pontos
decorrente
da
aquisição
de
seus
produtos
ou
serviços.
Ainda, por este Regulamento, o Cliente concede seu consentimento livre, expresso e informado de que as
informações coletadas pela Azul ainda poderão ser compartilhadas nas seguintes hipóteses: (i)
necessidade de compartilhamento com empresas com as quais a Azul mantém relações comerciais, para
fins da prestação de serviços relacionados ao Programa; (ii) para a proteção de interesses da Azul, em
qualquer tipo de conflito; (iii) no caso de transações e alterações societárias envolvendo a Azul, hipótese
em que a transferência das informações será necessária para a continuidade dos serviços; e (iv) mediante
ordem judicial ou pelo requerimento de autoridades administrativas que detenham competência legal para
sua
requisição.
A Azul poderá excluir as informações coletadas, mediante solicitação do Cliente, o que, no entanto,
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acarretará no fim da adesão do Cliente ao Programa, bem como na exclusão de todos os pontos
acumulados, sem que nenhuma indenização seja devida ao Cliente. Após referida exclusão, a Azul ainda
armazenará os dados coletados pelo tempo de guarda exigido pela legislação brasileira.

12. Disposições Gerais
a) O Cliente é responsável pelo conhecimento deste Regulamento e pelas informações que forem prestadas
à Azul, devendo manter atualizados seus dados cadastrais, especialmente seu endereço residencial ou
comercial,
seu
endereço
eletrônico
e
seu
telefone
para
contato.
b) Os Pontos acumulados e as Contas do Cliente no TudoAzul são de propriedade da Azul, e a utilização
destes somente poderá ser feita em conformidade com o previsto neste Regulamento. A Azul não tolerará
qualquer tipo de fraude ao Programa de Vantagens TudoAzul, se reservando o direito de suspender
temporariamente, a qualquer momento e sem prévio aviso, a utilização do resgate de Pontos oriundos de
suspeita
fundamentada
de
fraude.
c) É vedado ao Cliente praticar todo e qualquer tipo de comercialização dos benefícios ou vantagens obtidas
através do programa TudoAzul, inclusive, mas não se limitando a vendas, cessões ou permutas de Pontos.
A comprovação de tais práticas ensejará a imediata exclusão do Cliente do Programa e o cancelamento de
seus Pontos, independente de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis e sem que qualquer
indenização
seja
devida
ao
Cliente.
d) O TudoAzul permite ao Cliente transferir seus Pontos para conta de terceiros somente através do produto
denominado "Transferência de Pontos entre Contas TudoAzul", respeitando assim todas as suas condições
disponibilizadas pelo TudoAzul no momento de sua adesão, sendo vedada a transferência dos Pontos para
terceiros por sucessão ou herança. Dessa forma, no caso de falecimento do Cliente titular de uma Conta
do Programa, a referida Conta será encerrada, e os Pontos existentes e quaisquer Passagens Aéreas
pagas utilizando-se de Pontos serão cancelados. A utilização indevida de Pontos do Cliente já falecido
sujeitará o infrator às medidas judiciais cabíveis nos termos da legislação vigente.
e) Dentro do seu período de validade, o cliente poderá solicitar alteração das Passagens Aéreas pagas com
Pontos no que diz respeito ao trecho, ao voo e à data da viagem, mediante pagamento da(s) respectiva(s)
taxa(s) administrativa(s) estipuladas pela Azul, sob formas de pagamento aceitas pela Azul. Também será
permitido o cancelamento dos Bilhetes válidos e não utilizados, com o reembolso dos Pontos respectivos
na Conta do Cliente, descontada(s) a(s) taxa(s) administrativa(s) aplicável (is). Para tanto, os Pontos
utilizados para a obtenção do Bilhete a ser cancelado deverão estar dentro de sua validade, nos termos
desse
Programa.
f) Na ocasião da apresentação para embarque ("check-in") nos voos da Azul, ou para obter Pontos em
estabelecimentos especiais credenciados ao Programa – estabelecimentos Parceiros - o Cliente deve,
obrigatoriamente, apresentar o número de sua Conta TudoAzul para o registro dos respectivos Pontos.
g) Para controle e/ou solicitação de análise para a inserção retroativa de Pontos, o Cliente deve manter em
seu poder o cartão de embarque do(s) voo(s) em questão. A solicitação de Ponto retroativo deve ser
realizada pelo próprio Cliente por meio da central de atendimento da Azul ou website TudoAzul, conforme
a empresa comunicar. A documentação comprobatória pode, contudo, ser solicitada pela Azul, para fins de
auditoria,
a
qualquer
momento.
h) A Azul poderá, a qualquer tempo, por prazos determinados, realizar promoções que envolvam os Pontos
do Programa TudoAzul, tanto para o acúmulo quanto para a realização do resgate de Pontos, sendo que
referidas promoções poderão ser divulgadas por meio do website TudoAzul, bem como em campanhas de
e-mail marketing e, dependendo do caso, na mídia em geral. A Azul se reserva o direito de criar promoções
e benefícios de caráter eventual, por prazo determinado, podendo rescindi-los, cancelá-los e/ou alterá-los
a
qualquer
momento,
com
prévio
aviso.
i) A Azul poderá cancelar ou alterar o Programa de Vantagens TudoAzul, bem como efetuar qualquer
alteração neste Regulamento, a qualquer momento, e com prévio aviso caso a alteração restrinja direitos
do Cliente . Qualquer Cliente do TudoAzul pode, a qualquer tempo, cancelar sua participação no Programa,
mediante
comunicação
expressa
à
Azul.
j) Com a antecedência aplicável, o Cliente deverá efetuar e confirmar sua reserva no voo da Azul de seu
interesse, informando, obrigatoriamente, que irá utilizar Pontos, e indicar a data e horário do voo de sua
escolha na aeronave. A reserva fica condicionada à disponibilidade de assentos no voo escolhido, tendo
como limite o número de assentos da respectiva aeronave. Todos os assentos ainda não comercializados
pela Azul poderão ser ocupados tanto pelos participantes do Programa, mediante a utilização de seus
Pontos, como pelos demais Clientes, não havendo diferenciação entre eles. Após a reserva, a emissão da
Passagem
Aérea
será
imediata.
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k) Cabe ao Cliente se informar previamente nos canais de comunicação disponibilizados pela Azul sobre a
pontuação necessária para realização de troca de pontos por passagens aéreas, tendo conhecimento que
a pontuação necessária para obtenção das vantagens desse Programa poderá variar em função dos
seguintes fatores: trecho escolhido, número de conexões necessárias no trecho escolhido, voos
disponíveis, períodos de baixa e alta estação, canais de vendas que vierem a ser por ele escolhidos.
l) A pontuação necessária para a obtenção das vantagens e benefícios deste Programa e o lançamento de
promoções que envolvam o Programa serão divulgados pela Azul aos participantes, sempre em
comunicação prévia e clara, por meio de seu site na internet (http://tudoazul.voeazul.com.br), de
correspondência, propaganda ou dos demais meios de comunicação de que a Azul dispuser, sendo que
essa informação pode ser alterada no decorrer do Programa, mediante comunicação ao cliente com 30
(trinta)
dias
de
antecedência.
m) O Cliente deverá arcar com o pagamento da taxa de embarque através das formas de pagamento aceitas
pela Azul, cuja cobrança é determinada pelas Autoridades Aeronáuticas competentes, não sendo possível
seu pagamento com Pontos, e com as demais taxas oficiais e impostos que porventura venham a ser
instituídas pela Azul, por autoridades nacionais ou internacionais, assim como de outras taxas, multas,
penalidades
e
valores
que
não
façam
parte
da
tarifa
da
Passagem
Aérea.
n) Eventual saldo de crédito na conta do cliente no período anterior a vigência do presente regulamento
será convertido em Pontos, sem que haja qualquer prejuízo na conversão, mantendo sua equivalência.
Eventual voucher emitido até o início da vigência do regulamento poderá ser utilizado até o prazo máximo
de
01/06/2014.
o)

A

Azul

não

é

responsável

por

eventuais

perdas

ou

atrasos

das

correspondências.

p) O transporte aéreo decorrente da utilização de Pontos será regulado pela Lei n.º 7.565/86 ("Código
Brasileiro de Aeronáutica"), pela Resolução nº 400/2017 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC
("Condições Gerais de Transporte"), pelo Contrato de Transporte Aéreo da Azul e demais legislação
aplicável, especialmente no que diz respeito à disponibilidade de assentos e a responsabilidade do
transportador.
q) Após o recebimento de comunicação da transferência de pontos provenientes de Programas Parceiros,
em nenhuma hipótese, exceto por erro da Azul, será admitido o estorno da pontuação informada, de modo
que
os
pontos
resgatados
não
serão
restituídos.
r) No caso de não cumprimento deste Regulamento por parte do Cliente, a Azul se reserva o direito de
suspender, ou cancelar, a respectiva Conta em caráter temporário ou definitivo, ou ainda não aceitar que o
infrator utilize os Pontos remanescentes no TudoAzul, sem que qualquer indenização seja devida ao Cliente
em
razão
de
tal
conduta.
s) A Azul não se responsabiliza pela falta de dados, por dados cadastrados errados ou pelos dados que
não
estejam
atualizados
no
cadastro
do
Cliente.
t) Se qualquer parte do presente Regulamento for considerada inválida ou inexequível, tal trecho deve ser
interpretado de acordo com a lei aplicável, para refletir, na medida do possível, a intenção original das
partes, e as demais disposições deste instrumento permanecerão em pleno vigor e efeito.
u) Qualquer tolerância das partes com relação ao descumprimento de alguma previsão deste Regulamento
não implicará novação ou renúncia de direitos, de modo que a parte tolerante poderá, a qualquer momento,
exigir
da
outra
o
fiel
cumprimento
das
disposições
deste
documento.
v) Alterações e cancelamentos de reservas com utilização de Pontos somente poderão ser feitas através
da central de atendimento TudoAzul (4003-1141 ou 0800 880 1141).
w) A Azul tem até 90 (noventa) dias de prazo, a partir do término das campanhas promocionais, para realizar
o crédito dos pontos na Conta TudoAzul em decorrência de promoção e da bonificação.
y) Este Regulamento é regido e deverá ser interpretado de acordo com a legislação brasileira.
O presente Regulamento terá vigência no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.
Este Regulamento foi registrado no 1º Cartório de Títulos e Documentos de Barueri/SP em 23 de junho de
2009 sob o número 559.638, aditado pela primeira vez em 29 de junho de 2009 sob o número em 559.979,
pela segunda vez em 11 de junho de 2010 sob o número 589.516, pela terceira vez em 08 de novembro de
2010 sob o número 597.826, pela quarta vez em 28 de abril de 2011 sob o nº 606.58 7, pela quinta vez
em 24 de agosto de 2011 sob nº 612.773, pela sexta vez em 01 de fevereiro de 2012 sob o nº 622.393,
pela sétima vez em 28 de março de 2012 sob o nº 642.399, pela oitava vez em 18 de maio de 2012 sob o
nº 658.989, pela nova vez em 17 de janeiro de 2013 sob o nº 755.564, pela décima vez em 24 de maio de

73
2013 sob o nº 807.494, pela décima primeira vez em 15 de outubro de 2013, sob o n.º 0862510,pela décima
segunda vez em 06 de maio de 2014, sob o n.º 939.747, pela décima terceira vez em 17 de setembro de
2014, sob o n.º 986.226, pela décima quarta vez em 16 de dezembro de 2014, sob o nº 1.025.305, pela
décima quinta vez em 06 de agosto de 2015, sob o nº 1.100.391 e pela décima sexta vez em 29 de janeiro
de
2016,
sob
o
nº
1159269.
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ANEXO B – Regulamento Programa Amigo

Regulamento
OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. "Avianca"
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE FIDELIDADE AMIGO
O Programa de Fidelidade Amigo "Programa Amigo", desenvolvido pela Oceanair
Linhas Aéreas S.A. "Avianca", de ora em diante, "AVIANCA", sociedade anônima,
com sede na Av. Washington Luis, nº 7.059, Campo Belo, São Paulo/SP, CEP
04627-006, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.575.829/0001-48, procura incentivar
e fidelizar seus passageiros na utilização frequente de seus serviços de transporte
aéreo regular, propiciando vantagens e benefícios ao Associado Amigo, considerando as
condições estabelecidas no presente Regulamento.
1. DAS DEFINIÇÕES
"Avianca": é a Oceanair Linhas Aéreas S.A., que utiliza a marca comercial "Avianca"
e opera sob o código O6.
"Cliente Amigo" ou "Associado Amigo":é a pessoa física cadastrada no Programa
Amigo e usuária dos serviços prestados pela Avianca, e/ou pelas Empresas Aéreas
Parceiras e/ou pelas Empresas Parceiras.
"Bilhete" ou "Passagem Aérea": é o documento emitido pela Avianca e/ou por
Empresas Aéreas Parceiras, como forma de comprovação da aquisição do serviço de
transporte aéreo, mediante pagamento pelo Associado Amigo, que, observada sua
regra tarifária, permite pontuação no Programa Amigo.
"Bilhete Amigo" ou "Passagem Aérea Amigo": é o documento emitido como forma de
comprovação da aquisição do serviço de transporte aéreo de pessoas com a Avianca
e/ou Empresas Aéreas Parceiras, através de resgate de Pontos do Programa Amigo,
que não permite nova pontuação no Programa Amigo.
"Cartão" ou "Cartão Amigo": é o cartão, a ser impresso pelo Sítio da Avianca, que
identifica o Associado Amigo como membro do Programa Amigo.
"Categoria de Cartão": são as qualificações do Associado Amigo, divididas em: Bronze,
Silver, Gold e Diamond, que agregam benefícios ao Associado Amigo, observada a
regra de cada categoria.
"Conta" ou "Conta Amigo": é a conta-corrente, administrada pela Avianca, na qual
ficam armazenados e registrados os Pontos adquiridos e resgatados pelo Associado
Amigo, observadas as disposições do presente Regulamento.
"Empresas Aéreas Parceiras": são as companhias aéreas que tenham firmado acordo
de parceria com o Programa Amigo, com as quais o Associado Amigo poderá acumular
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pontos e resgatar Passagem Aérea Amigo, de acordo com a regra vigente de cada
parceria.
"Empresas Parceiras" ou "Parceiro": é o estabelecimento, fornecedor de produtos
e/ou serviços, que mantém acordo firmado com o Programa Amigo, para fornecer
vantagens e/ou produtos ao Associado Amigo, bem como permitir o acúmulo de
pontos ou resgate de produtos e/ou serviços de acordo com a regra vigente de cada
parceria.
"Número Amigo": é o número de identificação do Associado Amigo no Programa
Amigo.
"Ponto" ou "Ponto Amigo": é a unidade acumulada no Programa Amigo, decorrente
da utilização de Passagem Aérea e/ou decorrentes da aquisição de serviços/produtos
de Empresas Parceiras.
"Pontos qualificáveis": é a unidade de ponto que se presta a qualificar o Associado
Amigo para fins de alteração e/ou manutenção da Categoria de Cartão.
"Programa" ou "Programa Amigo": é o programa de fidelidade da Avianca.
"Regulamento": é o presente Regulamento, que rege as regras do Programa Amigo,
devidamente registrado perante o 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos
da Comarca de São Paulo/SP.
"Sitio Avianca": é o site da Avianca, disponível através do seguinte
endereço: www.avianca.com.br.
"Taxas Oficiais": são as taxas que recaiam sobre a passagem aérea, sejam elas
governamentais ou não, incluindo, mas não se limitando, aos adicionais de emissão,
tarifas de embarque, entre outras.
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS
2.1. Poderão participar do Programa Amigo pessoas físicas, detentoras de inscrição
junto ao Cadastro das Pessoas Físicas da Receita Federal (CPF), com idade igual ou
superior a 2 (dois) anos de idade, devidamente cadastradas e aceitas no Programa
Amigo, que deverão concordar com as regras e condições do presente Regulamento e
formalizar sua adesão através do Sitio Avianca, ou, ainda, através de formulário de
inscrição, quando disponível nos aeroportos, a bordo das aeronaves ou por meio de
outras formas que a Avianca disponibilizar, tornando-se, desta forma, um Associado
Amigo.
2.2. Realizada a inscrição, o Associado Amigo declara conhecer e concordar com o
presente Regulamento, cujos termos devem ser cumpridos rigorosamente, para que
possa fazer jus às vantagens e benefícios que lhe são conferidos, o qual poderá ser
consultado, a qualquer tempo, através do Sitio Avianca.
2.3. Uma vez realizada a adesão ao Programa Amigo, o Associado Amigo autoriza a
Avianca fornecer seus dados à Empresas Parceiras e/ou à Empresa Aéreas Parceiras,
a fim de que possam ser-lhes conferidas vantagens e benefícios de outros parceiros
associados ao Programa Amigo.
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2.3.1. Para aquisição de produtos e/ou serviços de Empresas Parceiras e/ou
Empresas Aéreas Parceiras, o Associado Amigo deverá observar as regras instituídas
por aqueles, não havendo qualquer responsabilidade da Avianca sob tais produtos e/ou
serviços oferecidos por essas empresas.
2.3.2. A Avianca se reserva no direito de criar, modificar ou extinguir acordos com
Empresas Parceiras e/ou Empresas Aéreas Parceiras a qualquer tempo, cujas
alterações serão divulgadas ao Associado Amigo no Sitio Avianca e nos demais canais
de comunicação, se houver, cabendo ao Associado Amigo consultar eventuais
alterações, inclusive, nos canais de comunicação disponibilizados pelas Empresas
Parceiras e/ou Empresas Aéreas Parceiras.
2.3.2.1. Qualquer criação, modificação e/ou extinção de acordos com Empresas
Parceiras e/ou Empresas Aéreas Parceiras não afetará eventual benefício adquirido
pelo Associado Amigo, enquanto válidas aquelas condições.
2.4. Os Pontos, os prêmios e demais privilégios oriundos do Programa Amigo são
propriedade da Avianca e sua utilização somente poderá ocorrer em conformidade
com as condições estabelecidas neste Regulamento e/ou observadas as regras de cada
Empresa Parceira e/ou Empresas Aéreas Parceiras.
2.5. A Pontuação obtida na forma deste Regulamento é pessoal e intransferível,
sendo vedada sua transferência para terceiros, a qualquer título, inclusive por
sucessão ou herança. Desta forma, no caso de falecimento do Associado Amigo, a
Conta Amigo e respectiva pontuação, bem como, eventuais Passagens Aéreas Amigo
emitidas e não voadas serão canceladas automaticamente.
2.5.1. É vedado ao Associado Amigo praticar todo e qualquer tipo de comercialização
dos Pontos, benefícios, vantagens, bônus ou prêmios oriundos do Programa Amigo,
inclusive, mas não se limitando, a vendas, trocas ou permutas, sob pena de
responder civil e criminalmente por tais atos. A comprovação de tais práticas
ensejará o imediato cancelamento da Conta e respectivos Pontos existentes em favor
daquele Associado Amigo, bem como de eventuais Passagens Aéreas emitidas e não
voadas.
2.6. Os Pontos, vantagens, benefícios e prêmios do Programa Amigo poderão ser
divulgados pela Avianca através do Sitio Avianca e/ou através de todos os meios de
comunicação usualmente adotados pela Avianca, podendo, contudo, tais critérios
serem alterados e/ou extintos, a qualquer tempo, desde que divulgada a modificação
em referidos meios, observada a política setorial e financeira do mercado.
2.6.1. Qualquer alteração e/ou extinção não afetará qualquer benefício, vantagem ou
prêmio adquirido pelo Associado Amigo, enquanto válidas aquelas condições.
2.7. O Associado Amigo deverá, sempre, observar a regra tarifária aplicada à
Passagem Aérea adquirida, onde constará o total de Pontos que serão creditados na
Conta Amigo, depois de efetivamente utilizada a Passagem Aérea, estando certo que
a concessão dos mesmos está atrelada à política econômico-financeira da Avianca e
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poderá ser alterada a qualquer momento, sempre respeitando o direito já adquirido
pelo Associado Amigo.
2.8. De igual modo, cabe ao Associado Amigo, sempre, observar as regras
estabelecidas pelas Empresas Parceiras e/ou Empresas Aéreas Parceiras, para
concessão de Pontos ou resgate de Pontos em decorrência da aquisição de produtos
e/ou serviços das referidas empresas, cujas condições serão estabelecidas pelas
mesmas.
2.9. O Associado Amigo declara, para todos os fins de direito, que as informações
por ele prestadas são fieis e verdadeiras, respondendo administrativa, civil e
criminalmente, nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro, por qualquer
erro, inexatidão ou falsidade de suas declarações.
3. DA CONTA AMIGO
3.1. Efetivada a inscrição no Programa Amigo, o Associado Amigo será titular de
apenas uma única Conta, administrada pela Avianca, na qual serão creditados todos
os pontos adquiridos com a compra de Passagem Aérea e/ou serviços e produtos de
Empresa Parceira, observada as regras de cada aquisição.
3.1.1. Em caso de duplicidade de Contas, aquela que possui a menor Categoria de
Cartão ou a mais recente, caso as Contas tenham a mesma Categoria de Cartão,
será unificada e, havendo saldo de Pontos nesta Conta, estes serão transferidos para
a Conta que permanecer ativa.
3.2. A Conta existente em nome de menores incapazes será de responsabilidade dos
respectivos representantes legais, observada a legislação vigente.
3.3. Efetivada a inscrição do Associado Amigo, a Avianca disponibilizará, mediante
impressão no Sitio Avianca, o Cartão Amigo, onde constará o Número Amigo, que
deverá ser informado pelo Associado Amigo no momento da compra da Passagem
Aérea ou no ato do check-in.
3.4. Através do Sitio da Avianca, o Associado Amigo poderá acessar sua Conta, para
realizar consulta de saldo, resgate de pontos, entre outras funcionalidades, mediante
uso de seu login de acesso e senha pessoal e intransferível, pela qual, obriga-se o
Associado Amigo a zelar pela sua guarda e conservação, responsabilizando-se pelo uso
indevido da mesma por pessoas não autorizadas.
3.5. O Associado Amigo deverá comunicar à Avianca, através do Serviço de
Atendimento ao Consumidor ou através do Sitio Avianca, qualquer alteração de seus
dados cadastrais, sendo totalmente responsável pelas informações prestadas e
veracidade dos documentos apresentados. O Associado Amigo é responsável por
manter seus dados cadastrais atualizados, especialmente seu e-mail, endereço e
telefone para contato.
3.6. Ao critério da Avianca, poderão ser requeridos documentos que comprovem os
dados cadastrais informados pelo Associado Amigo, sob pena de suspensão imediata
de sua participação no Programa Amigo, até regularização.
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3.7. O Associado Amigo poderá, a qualquer tempo, solicitar o cancelamento de sua
Conta Amigo, mediante formalização escrita à Avianca, através de e-mail,
mencionando o motivo do cancelamento e enviando cópia dos documentos solicitados.
Uma vez cancelada a Conta Amigo, os Pontos também serão automaticamente
cancelados e não poderão ser reativados, tampouco transferidos a terceiros.
4. DO ACÚMULO DE PONTOS
4.1. O Associado Amigo fará jus aos Pontos atribuídos à Passagem Aérea, por ele
efetivamente voada, seja em voos da Avianca (operados sob o código O6) ou de
Empresas Aéreas Parceiras, observando-se, para tanto, a regra tarifária aplicada e/ou
a tabela de Pontos vigente e divulgada pelo Programa Amigo, quando da aquisição da
respectiva Passagem Aérea, assim como, também, poderão ser acumulados Pontos
por utilização de serviços e/ou compra de produtos de Empresas Parceiras,
observadas as regras estabelecidas para tanto, os quais serão creditados em sua
Conta Amigo.
4.1.1. O Associado Amigo terá direito a pontuação somente a partir da data efetiva
de seu cadastro no Programa Amigo.
4.2. Para acumular os pontos de voo, o Associado Amigo deverá informar no ato da
reserva e/ou aquisição da Passagem Aérea, com a Avianca e/ou Empresas Aéreas
Parceiras, e/ou quando da aquisição de produtos e/ou serviços de Empresas Parceiras,
seu Número Amigo, sob pena de não serem creditados referidos Pontos em sua
Conta Amigo.
4.2.1. O Associado Amigo poderá se identificar, ainda, no momento do check-in do
seu voo, através de seu Número Amigo.
4.2.2. Havendo qualquer discrepância entre as informações fornecidas pelo Associado
Amigo e aquelas cadastradas no Programa Amigo, a pontuação oriunda daquele voo
não será creditada na Conta Amigo
4.2.3. A Avianca se reserva o direito de estornar os Pontos já registrados na Conta
Amigo, caso o pagamento da Passagem Aérea não tenha sido efetuado em sua
totalidade ou em outras situações que atestem que o Associado Amigo não faz jus
aos Pontos de acordo com este Regulamento.
4.2.4. Para efeito de pontuação, será considerado local de origem e destino final,
independentemente de conexões e escalas que existam no percurso, considerando o
total de pontos constantes na regra tarifária.
4.3. Os Pontos adquiridos serão cumulativos e possuem validade de 24 (vinte e
quatro) meses e serão automaticamente cancelados depois de expirado o seu prazo
de validade.
4.4. É vedado ao Associado Amigo a transferência de Pontos para Conta de outro
Associado Amigo, bem como é vedada a transferência de Pontos para outro
programa de fidelidade.
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4.4.1. Os Pontos serão creditados apenas ao titular da Passagem Aérea, depois de
voada, não se admitindo, sob qualquer hipótese, que referido crédito seja efetuado
em favor de terceiros.
4.5. Em caso de reclamação quanto a eventuais Pontos não creditados na Conta
Amigo em decorrência da aquisição de Passagens Aéreas, o Associado Amigo deverá
informar à Avianca todos os dados necessários à localização de seu embarque, tais
como: empresa aérea, data, origem, destino, número do voo, horário, classe de
cabine, número do bilhete, localizador da reserva, tarifa e classe tarifária paga, e
caso solicitado pela Avianca, também apresentar o respectivo comprovante de
embarque do voo ou comprovante de aquisição dos produtos e/ou serviços adquiridos,
através do Serviço de Atendimento ao Consumidor da Avianca, a fim de que seja
verificada a procedência da reclamação.
4.5.1. A Avianca deverá verificar a procedência da reclamação, quando relativa à
Passagem Aérea de voos da Avianca (código O6), no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da solicitação, creditando eventuais Pontos na Conta Amigo, quando
procedente ou comunicando o Associado Amigo, em caso de improcedência da
reclamação.
4.5.2. Quando a reclamação se der em razão de Passagens Aéreas de Empresas
Aéreas Parceiras, o prazo para verificação da procedência da reclamação será aquele
informado pela referida empresa.
4.5.3. Em caso de reclamação quanto a eventuais Pontos não creditados na Conta
Amigo em decorrência da aquisição de produtos e/ou serviços de Empresas Parceiras,
o Associado Amigo deverá realizar a referida reclamação diretamente à Empresa
Parceira, a fim de esta verifique a procedência de sua reclamação e informe à
Avianca o necessário.
4.6. O Associado Amigo concorda que eventuais reclamações quanto à inserção de
Pontos em sua Conta Amigo, referentes a Passagens Aéreas deverão ser formalizadas
à Avianca após 15 dias e em até de 12 (doze) meses, contados da data de
embarque.
4.6.1. Quando a reclamação versar sobre a inserção de pontos decorrentes da
aquisição de produtos e/ou serviços de Empresas Parceiras, o prazo para reclamação
será aquele instituído pela referida empresa.
4.6.2. Decorridos os prazos para reclamação não serão aceitas qualquer outra
solicitação neste sentido.
5. DO RESGATE DE PONTOS
5.1. Os Pontos acumulados pelo Associado Amigo poderão ser resgatados para
emissão de Passagens Aéreas Amigo, observadas as regras existentes para tanto
neste Regulamento.
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5.1.1. A aquisição de Passagem Aérea Amigo poderá ser realizada pelo Associado
Amigo através do Sitio Avianca, nas Lojas Avianca ou através do Call Center Avianca,
mediante confirmação de dados do Associado Amigo.
5.1.1.1. No caso de aquisição de Passagem Aérea Amigo para voos em Empresas
Aéreas Parceiras, a aquisição poderá ser realizada pelo Associado Amigo nas Lojas
Avianca ou através do Call Center Avianca.
5.1.1.2. Em caso de transporte de crianças menores de 2 anos, o Associado Amigo
deverá informar à Avianca, no ato do resgate, e aplicar-se-ão as regras vigentes à
época, cuja Passagem Aérea Amigo, neste caso, apenas poderá ser emitida através do
Call Center Avianca ou nas Lojas Avianca.
5.2. A Passagem Aérea Amigo é intransferível e não endossável, podendo ser emitida
em nome do próprio Associado Amigo ou de terceiros por este indicado, observado o
disposto na Cláusula 2.5.1. acima.
5.2.1. No caso de emissão de Passagem Aérea Amigo em nome de terceiros, através
das Lojas Avianca, o Associado Amigo titular da Conta Amigo, da qual serão
resgatados os Pontos, deverá preencher um formulário autorizando a emissão da
Passagem Aérea Amigo em nome do terceiro, podendo ser requerido, ao critério da
Avianca, outros documentos que comprovem os dados do Associado Amigo e do
passageiro.
5.3. Os Pontos acumulados pelo Associado Amigo também poderão ser resgatados
para aquisição de produtos e/ou serviços de Empresas Parceiras, observadas as regras
de resgate estabelecidas entre o Programa Amigo e as Empresas Parceiras, as quais
serão divulgadas através do Sitio Avianca e demais canais de comunicação
disponibilizados pela Avianca e/ou pelas Empresas Parceiras.
5.4. A Avianca poderá disponibilizar Passagens Aéreas "Amigo & Money", cuja
aquisição se dará com resgate de Pontos e o pagamento da diferença de tarifa
praticada no momento da compra, observados os meios de pagamento disponibilizados
pela Avianca e, ainda, o disposto na regra tarifária vigente à época.
5.4.1. Para aquisição de Passagens Amigo&Money, o Associado Amigo deve utilizar
no mínimo de 5.000 pontos em múltiplos de 1.000.
5.4.2. A Passagem Amigo&Money não se destina a acumular Pontos no Programa
Amigo e apenas poderá ser emitida para voos Avianca (operados sob o código O6).
5.4.3. A aquisição de Passagem Amigo&Money poderá ser realizada pelo Associado
Amigo através do Call Center Avianca ou Lojas Avianca, mediante confirmação de
dados do Associado Amigo.
5.5. A Avianca compromete-se a disponibilizar o mínimo 01 (uma) Passagem Aérea
Amigo por voo operado sob código O6, para aquisição mediante resgate de Pontos,
que poderá ser disponibilizada para venda, caso, em até 72 (setenta e duas) horas
antes da data de embarque, não haja procura por qualquer Associado Amigo.
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5.6. Será de responsabilidade do Associado Amigo o pagamento de Taxas Oficiais que
incidam sobre a Passagem Aérea Amigo, que deverão ser pagas quando da aquisição
da mesma, observados os meios de pagamento disponibilizados para tanto.
5.7. O Associado Amigo poderá, dentro do prazo de validade da Passagem Aérea
Amigo, solicitar o reembolso da mesma, através das Lojas Avianca ou do Call Center
Avianca, mediante o pagamento das penalidades aplicadas e descritas na regra
tarifária, cujos Pontos serão restituídos à sua Conta Amigo, com o mesmo prazo de
validade existente à época de emissão da passagem.
5.7.1. O reembolso da Passagem Amigo&Money será permitido somente para bilhetes
não utilizados e dentro do prazo da sua validade, mediante pagamento das
penalidades, de acordo com regra tarifária, a qual poderá ser compensada com
eventual saldo credor em favor do Associado Amigo, mesmo que todos os Pontos
utilizados para o resgate da Passagem Amigo&Money já estejam expirados.
6. DAS CATEGORIAS DE CARTÕES
6.1. O Programa Amigo contempla 4 (quatro) Categorias de Cartões, quais sejam:
Bronze, Silver, Gold e Diamond.
6.2. Para classificação das Categorias de Cartões, serão adotados os seguintes
critérios:
a) Bronze: até 14.999 Pontos Qualificáveis ou 19 trechos voados;
b) Silver: entre 15.000 e 44.999 Pontos Qualificáveis ou entre 20 e 49 trechos
voados;
c) Gold: entre 45.000 pontos e 89.999 Pontos Qualificáveis ou entre 50 e 99
trechos voados; e
d) Diamond: a partir de 90.000 Pontos Qualificáveis ou 100 trechos voados.
6.2.1. Serão considerados para fins de computo dos trechos voados as Passagens
Aéreas Avianca (operadas sob o código O6), depois de efetivamente voada(s).
6.2.2. A pontuação acumulada pela aquisição de produtos e/ou serviços de Empresas
Parceiras e Pontos Bônus de Categoria de Cartão, bem como quaisquer outros
pontos promocionais ou bônus não são considerados Pontos Qualificáveis para o fim
do disposto na Cláusula 6.2. acima.
6.3. A partir de 30 de março de 2015, a avaliação para upgrade de Categoria de
Cartão, ou seja, aquela que avaliará a possibilidade de alteração para uma Categoria
de Cartão superior à estabelecida no momento, será feita diariamente, considerando
os Pontos Qualificáveis ou trechos voados acumulados, entre 1º de janeiro e qualquer
data dentro do mesmo ano-calendário.
6.4. Os benefícios oriundos da Categoria de Cartão adquirida serão válidos a partir
da data de entrada do Associado Amigo na Categoria de Cartão, acrescido de 12
meses e até março do ano subsequente
6.4.1. Para fins de elucidar a regra aqui estabelecida, têm-se, como exemplos:
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Data de entrada do Associado Amigo
na Categoria de Cartão

Período de utilização dos benefícios
oriundos da Categoria de Cartão
adquirida

30/03/2015

30/03/2015 até 31/03/2017

18/10/2015

18/10/2015 até 31/03/2017

22/12/2015

22/12/2015 até 31/03/2017

02/02/2016

02/02/2016 até 31/03/2018

6.5. A partir de 31 de março de 2017, anualmente, na mesma data, será realizada
uma reavaliação da Categoria de Cartão atribuída ao Associado Amigo naquele
momento, considerando os Pontos Qualificáveis e os trechos voados acumulados no
ano civil anterior, compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro ("Ano Civil"),
quando, então, poderá ocorrer a renovação ou o downgrade de Categoria de Cartão,
ou seja, observados os critérios estabelecidos na Cláusula 6.2. acima, o Associado
Amigo poderá ter mantida a sua Categoria de Cartão ou poderá ser reclassificado
para uma Categoria de Cartão inferior àquela estabelecida no momento
6.6. Sempre que houver a alteração de Categoria de Cartão ou, ainda, a renovação
da Categoria de Cartão, consoante do disposto acima, o Associado Amigo terá um
novo Cartão Amigo, que indicará o novo prazo de validade daquela Categoria de
Cartão alcançada.
6.7. A Avianca concederá benefícios e vantagens específicas ao Associado Amigo,
considerando cada Categoria de Cartão, como forma de incentivo ao Associado Amigo,
os quais serão divulgados através do Sitio Avianca
6.7.1. Cada Categoria de Cartão fará jus a Pontos Bônus, que serão somados na
Conta Amigo, contudo, não se prestam a compor a soma de Pontos Qualificáveis,
para fins do disposto na Cláusula 6.2. acima, observado o que segue:
a) Bronze: o Associado Amigo receberá o total de Pontos estabelecido na regra
tarifária aplicada à Passagem Aérea adquirida, depois de efetivamente voada;
b) Silver: o Associado Amigo receberá 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo
de Pontos atribuídos à Categoria Bronze;
c) Gold: o Associado Amigo receberá 50% (cinquenta por cento) de acréscimo de
Pontos atribuídos à Categoria Bronze; e
d) Diamond: o Associado Amigo receberá 100% (cem por cento) de acréscimo de
Pontos atribuídos à Categoria Bronze.
6.8. O Programa Amigo poderá, a qualquer momento, lançar novas modalidades e/ou
Categorias de Cartão, substituindo ou modificando as atuais, mediante prévia
divulgação no Sitio Avianca, sempre resguardando os benefícios e vantagens adquiridos
pelo Associado Amigo até a validade do Cartão Amigo.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

83
7.1. A Avianca se reserva o direito de estabelecer promoções e benefícios em caráter
eventual, por tempo determinado, podendo cancelá-los e/ou alterá-los a qualquer
momento, comunicando, para tanto, tais alterações no Sitio Avianca, mantendo-se
válidas, todavia, as vantagens adquiridas pelo Associado Amigo, enquanto vigente a
promoção.
7.2. As vantagens, benefícios, bônus e prêmios decorrentes do Programa Amigo, que
resultem no transporte aéreo, serão regulados pela Lei nº 7.565/86 (Código
Brasileiro de Aeronáutica) e demais normas emanadas pela Agência Nacional de
Aviação Civil - ANAC.
7.3. A Avianca se reserva o direito de suspender ou cancelar o Programa Amigo a
qualquer momento, bem como alterá-lo, comunicando previamente tais alterações no
Sitio Avianca, mantendo-se válidas, todavia, as vantagens adquiridas pelo Associado
Amigo, enquanto vigentes as condições.
7.4. Havendo qualquer imposição legal ou regulamentação oficial que implique na
alteração ou suspensão, total ou parcial, do Programa Amigo, a Avianca estará
isenta de qualquer responsabilidade perante o Associado Amigo.
7.5. Os casos omissos não previstos neste Regulamento serão tratados diretamente
entre o Associado Amigo e a Avianca.
7.6. No caso de não cumprimento deste regulamento por parte do Associado Amigo,
a "Avianca" se reserva no direito de suspender ou cancelar a respectiva Conta Amigo,
em caráter temporário ou definitivo, bem como cancelar a utilização de qualquer
vantagem, benefício, bônus ou prêmio por ele adquirido.
7.7. Este Regulamento terá vigência a partir de 30 de março de 2015 e será
registrado perante o 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Capital São Paulo e permanecerá válido por prazo indeterminado, substituindo e cancelando
os anteriores.
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ANEXO C – Regulamento Programa Multiplus
REGULAMENTO DO PROGRAMA LATAM FIDELIDADE Válido a partir de 1 de janeiro de 2017 O
PROGRAMA LATAM FIDELIDADE (“Programa”), desenvolvido pela empresa TAM LINHAS AÉREAS
S.A. (“TAM”), inscrita no CNPJ sob o nº 02.012.862/0001-60, procura incentivar a utilização de
seus serviços de transporte aéreo pelo Cliente (“Cliente”). 1. Condições Gerais: 1.1. Poderão
participar deste Programa todas as pessoas físicas que tiverem mais de 02 (dois) anos de idade
e tenham realizado o seu cadastro junto à TAM e Multiplus conforme previsto neste
Regulamento, do Cartão LATAM Fidelidade (“Cartão”) e/ou no Cartão de Crédito LATAM
Fidelidade (“Cartão de Crédito”), doravante denominado Cliente(s), sendo certo que a
participação no Programa dependerá de sua concordância plena e irrestrita com relação aos
termos deste Regulamento. 1.1.1. Caso o Cliente seja relativa (menor de 18 anos e maior de 16
anos) ou absolutamente incapaz (menor de 16 anos), nos termos na legislação civil brasileira,
declara que o seu cadastro para utilização do Programa, e consequente aceitação deste
Regulamento, se deu com acompanhamento de seus pais ou responsável, na qualidade de
assistentes ou representantes, conforme o caso, que assim, ficam responsáveis pelos seus atos
na utilização do Programa, no caso de qualquer conduta ilícita, na forma da legislação civil
vigente. 1.2. O Cliente é responsável pelo conhecimento deste Regulamento, bem como pelas
informações que forem por ele prestadas para a TAM, devendo manter atualizados seus dados
cadastrais, especialmente seu e-mail, endereço e telefone para contato. 1.3. Para aderir ao
Programa o Cliente poderá realizar sua inscrição por meio do site www.tam.com.br ou através
do site da Multiplus:www.pontosmultiplus.com.br, ou ainda de outras formas que a TAM vier a
divulgar. Será permitida somente uma inscrição por Cliente. 1.3.1. O número de participante do
Programa, passará a ser o CPF do cliente. Para clientes que não possuem CPF (estrangeiros e
menores de idade) será criado um número de 12 dígitos para o participante. Esse número será
entregue no momento do cadastro. 1.4. A alteração no cadastro do Cliente e/ou emissão de
nova senha poderão ser realizadas somente pelo próprio Cliente, com o envio da documentação
necessária através dos canais da Multiplus, a qualquer tempo, mediante solicitação por meio do
call center disponibilizado pela TAM ou por meio do Site. 1.5. Ao utilizar Cartão de Crédito TAM
Itaucard para acumular os Pontos (“Pontuação”) necessários para usufruir dos benefícios do
Programa, o Cliente estará aceitando todas as regras e condições estipuladas neste
Regulamento. 1.5.1. Para fins de demonstração da validade da aceitação deste documento pelo
Cliente, bem como de sua manifestação de vontade neste sentido, a TAM poderá armazenar
registros de logs de sua aceitação, no ato de seu cadastramento. 1.5.2. No caso de qualquer
discordância, total ou parcial, com os termos deste Regulamento, o Cliente deverá abster-se de
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efetuar o cadastro em qualquer portal TAM ou LATAM. 1.6. A Pontuação, passagens-prêmio e
Cartões são de propriedade da TAM e a utilização destes somente poderá ser realizada em
conformidade com o previsto neste Regulamento. 1.7. É expressamente vedado ao Cliente
praticar todo e qualquer tipo de comercialização dos benefícios, vantagens ou passagensprêmio obtidos por meio deste Programa, inclusive, mas não se limitando a compras, vendas,
cessões, doações ou permutas de Pontuação. A comprovação de tais práticas ensejará a
imediata exclusão do Cliente do Programa e o cancelamento de sua Pontuação, além da
aplicação das medidas judiciais cabíveis, sem que qualquer indenização seja devida ao Cliente
em razão de tal exclusão. 1.8. A Pontuação obtida na forma deste Regulamento é pessoal e
intransferível, sendo vedada sua transferência para terceiros, a qualquer título, inclusive por
sucessão ou herança, dessa forma, no caso de falecimento do Cliente titular do Programa, a
conta corrente será encerrada e a Pontuação existente e as Passagens-Prêmio emitidas serão
canceladas. 1.8.1. A TAM se reserva o direito de excluir o Cliente do Programa e de cancelar sua
Pontuação, independentemente de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis, no momento
em que tiver conhecimento, devidamente comprovado, da conduta irregular, falsidade ou de
má-fé empregadas pelo Cliente na utilização ou obtenção dos benefícios do Programa, podendo
impedir seu posterior regresso no Programa, sem quaisquer ressarcimentos. 1.9. A TAM se
reserva o direito de suspender temporariamente, a qualquer momento e mediante prévia
comunicação ao Cliente, com 90 (noventa) dias de antecedência de tal suspensão, a utilização
de Passagens-Prêmio ou resgate de Pontuações. 1.10. A TAM poderá cancelar ou alterar o
Programa, bem como efetuar qualquer alteração neste Regulamento, a qualquer momento e
mediante prévia comunicação ao Cliente. 1.11. Na hipótese deste Regulamento não poder ser
cumprido em parte ou em sua totalidade, por qualquer razão legal ou de regulamentação oficial
dos países onde a TAM ou as empresas por ela autorizadas operam, a TAM e as empresas por
ela autorizadas estarão isentas de responsabilidade. 1.12 Os Clientes podem acumular e/ou
resgatar pontos do Programa LATAM Fidelidade e pontuação diferenciada (Pontos Bônus) em
voos realizados com empresas aéreas parceiras, incluindo os membros da aliança global
oneworld. Estando condicionado o acúmulo e/ou resgate de pontos à existência de acordo de
parceria individual firmado entre a TAM e tais empresas. As informações sobre as parcerias
podem ser encontradas no Site e nos canais de atendimento da TAM. A Pontuação, nestes casos,
será concedida pela TAM aos Clientes em consonância com as parcerias firmadas entre a TAM e
as referidas empresas. 1.13 Os clientes podem acumular e/ou resgatar pontos, e também
adquirir uma pontuação diferenciada (“Pontos Bônus”) do Programa LATAM Fidelidade em voos
operados pela TAM ou pelas empresas TAM Airlines, LAN Airlines, LAN Peru, LAN Argentina, LAN
Ecuador e LAN Colombia, estando condicionado o acúmulo e/ou resgate de pontos à existência
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de acordo de parceria individual firmado entre a TAM e tais empresas. As informações sobre a
parceria podem ser encontradas no Site e nos canais de atendimento da TAM. A pontuação,
nestes casos, será concedida pela TAM aos Clientes em consonância com parceria entre a TAM
e as referidas empresas. 1.14 A Pontuação obtida pelos Clientes, de acordo com este
Regulamento, será computada para utilização não apenas no Programa LATAM Fidelidade, mas
também no programa de fidelização da rede Multiplus Fidelidade. Para informações adicionais
sobre a Multiplus, os Clientes deverão consultar o respectivo Regulamento no site
www.multiplusfidelidade.com.br. 1.15 A adesão do cliente ao programa LATAM Fidelidade
resulta em automática adesão à base Multiplus. 2. Formas de Pontuação: 2.1. Pontuação por
viagem aérea: considerando-se a origem e o destino final em um determinado trecho voado, o
Cliente titular, devidamente cadastrado e que tenha aderido ao Programa, na forma prevista
neste Regulamento, ganhará uma Pontuação a qual poderá sofrer variações em decorrência da
tarifa efetivamente paga e da modalidade da sua categoria, conforme regras e informações
disponibilizadas ao Cliente no ato da aquisição da passagem e no Site. 2.1.1. As Pontuações por
viagens são pessoais e intransferíveis, razão pela qual serão atribuídas exclusivamente aos
próprios Clientes que efetivamente realizaram a viagem e apresentaram seu número de
participante ou CPF no momento do Check-in, ou que já tenham informado o número do
participante no ato da realização da reserva da viagem junto à TAM, sendo certo que o Programa
não irá beneficiar a fonte pagadora da passagem aérea, mas sim o viajante, titular da passagem
aérea. 2.1.2. A Pontuação no Programa será realizada pelos voos regulares da TAM e de outras
empresas aéreas que tenham firmado acordos de parceria com o Programa, as quais estão
divulgadas no Site. 2.1.3. Os voos em codeshare com a TAM ou das empresas aéreas parceiras
da TAM, operados em aeronaves de outras empresas aéreas, não serão válidos para Pontuação
no Programa, salvo casos excepcionais que previamente serão divulgados pela TAM e
informados ao Cliente no ato da aquisição da passagem. 2.1.4. Os acordos de parceria poderão
ser alterados ou encerrados, a qualquer tempo, mediante comunicação prévia aos Clientes,
cabendo aos mesmos consultarem os canais de comunicação disponibilizados pela TAM e pelas
empresas parceiras para conhecer tais modificações. 2.2. Para todos os tickets comprados a
partir de 30 de Abril de 2016, as regras de acúmulo de pontos Multiplus adquiridas por meio de
voos da TAM e LAN* observarão as regras abaixo especificadas: 2.2.1.Acúmulo – Para voos
domésticos TAM, em território Brasileiro, a quantidade de pontos Multiplus a acumular será
atribuída com base no valor da tarifa (“Tarifa”) paga e trecho voado pelo Participante. O fator
de acúmulo de pontos será determinado pelas tarifas: (i) Tarifa básico – acúmulo de 2 pontos
por cada Real Gasto, (II) Tarifas: Flex, Top e Relax, serão acumulado 3 pontos por cada real gasto.
Informações disponíveis no fluxo de compra e site da empresa. Para compras realizadas em
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outras moedas, será convertida em dólar e, em seguida, em Real, de modo que o cálculo de
pontuação será de acordo com o valor da Tarifa Paga, conforme exposto acima. A conversão
para o Real ocorrerá mediante incidência do câmbio oficial do dia da compra (caso seja débito)
e do dia da cobrança de fatura (caso mediante cartão de crédito). Para os clientes das Categorias:
Black Signature, Black, Platinum e Gold, será considerado pontuação mínima de 500 pontos em
voos Domésticos TAM dentro do território Brasileiro. 2.2.2. Acúmulo - Para voos internacionais
TAM e LAN a quantidade de PONTOS Multiplus a acumular será atribuída com base na distância
entre a origem e o destino final, excetuadas conexões, e poderá variar em decorrência da tarifa
efetivamente paga, o país de residência do participante e modalidade da sua categoria,
conforme regras e informações disponibilizadas ao Cliente no ato da aquisição da passagem, de
acordo com a tabela disponibilizada no fluxo da compra e site, a qual poderá sofrer alterações
em decorrência dos itens previstos nesta cláusula. Por essa razão, o país de residência do
participante deve estar devidamente atualizado no cadastro do Programa. Para os clientes das
Categorias: Black Signature, Black, Platinum e Gold, será considerada uma quantidade de 5 mil
pontos para voos para os Brasil e EUA, vice –versa. 2.3. O lançamento da Pontuação na conta
corrente do Cliente por viagens aéreas realizadas em voos TAM será efetuado dentro do prazo
máximo de 7 dias uteis contados a partir da data do voo, desde que o Cliente tenha obedecido
aos procedimentos instituídos neste Regulamento. O prazo ora estabelecido poderá ser
prorrogado para que possam ser realizadas as devidas validações pela TAM. 2.4. Pontuação por
utilização do Cartão de Crédito TAM Itaucard: após o pagamento das despesas decorrentes de
compras de bens, produtos ou serviços, e, em alguns casos, da anuidade do Cartão de Crédito,
e mediante as informações validamente transmitidas pela administradora do referido Cartão de
Crédito, a TAM fará o lançamento da Pontuação obtida no período pelo Cliente. A data da
Pontuação será a data da compensação do pagamento pela administradora do Cartão de
Crédito. Não contarão para a Pontuação as despesas decorrentes de pagamento de
financiamentos de qualquer natureza. A Pontuação decorrente das despesas do Cartão de
Crédito Adicional será atribuída ao titular do referido Cartão de Crédito. 2.4.1. A TAM não tem
qualquer responsabilidade, direta, indireta, subsidiária ou solidária pela aprovação da
solicitação de contratação do Cartão de Crédito feita pelos Clientes, cabendo exclusivamente às
respectivas administradoras dos Cartões de Crédito a análise e aprovação das propostas
encaminhadas pelos Clientes. 2.5. Pontuação por compra de produtos da TAM VIAGENS: por
meio da parceria firmada pela TAM com a TAM VIAGENS, o Cliente poderá receber Pontos do
Programa na aquisição de roteiros turísticos completos e demais produtos oferecidos pela TAM
VIAGENS. A TAM não tem qualquer responsabilidade, direta, indireta, subsidiária ou solidária
pelos serviços ou produtos oferecidos pela TAM VIAGENS. 2.5.1. Compete à TAM VIAGENS
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prestar todas as informações e esclarecimentos sobre a parceria aos seus Clientes,
especialmente as relativas a prazos para crédito da Pontuação, condições para transferência de
pontos adquiridos na forma veiculada pela TAM VIAGENS, e a equivalência do valor dos produtos
ou serviços com os Pontos do Programa LATAM Fidelidade. 2.6. Na ocasião da apresentação no
Check-in para os voos TAM e LAN, o Cliente deve, obrigatoriamente, apresentar seu Cartão físico
ou virtual utilizando o aplicativo TAM Airlines, ou informar o número de participante no
programa LATAM Fidelidade, ou ainda seu CPF para o registro da Pontuação respectiva, sob
pena de perda do direito ao(s) mesmo(s). 2.6.1. Para controle e/ou solicitação de análise para a
inserção manual da Pontuação, o Cliente deve manter em seu poder uma via da passagem aérea
e os respectivos cartões de embarque, a documentação relativa ao pagamento das faturas do
Cartão de Crédito. Esses documentos deverão ser obrigatoriamente apresentados em casos de
reclamações sobre qualquer vantagem ou benefício do Programa. Na eventualidade da
Pontuação não ter sido lançada ou registrada no Programa, ou caso haja discordância, o Cliente
deverá encaminhar à TAM cópias dos documentos referidos acima, no prazo máximo de 06 (seis)
meses, contados a partir do evento em questão, para análise de sua solicitação. Decorrido este
prazo sem qualquer manifestação expressa, haverá a perda do direito ao(s) ponto(s). 2.7. A
Pontuação é cumulativa na conta Multiplus do Cliente, ficando a critério exclusivo da TAM
agregar promoções especiais, por períodos determinados, no decorrer da vigência do Programa,
tanto para o acúmulo quanto para a realização do resgate de PassagensPrêmio, sendo que
referidas promoções poderão ser divulgadas no site da TAM, bem como em campanhas de email marketing e, dependendo do caso, na mídia em geral. 2.8. Não serão pontuadas as
passagens aéreas emitidas: com tarifa promocional específica ou reduzida; em decorrência de
determinados acordos comerciais, financeiros ou judiciais; em voos não regulares; por cortesia;
por outras empresas aéreas, sem o devido endosso à TAM; em voos realizados por empresas
que não tenham acordo de parceria de programa de fidelização com a TAM; para funcionários
e/ou terceiros em viagem de serviços a serem prestados para a TAM, ou para empresas a ela
coligadas ou afiliadas, e nos demais casos determinados pela TAM. 2.9. A TAM se reserva o
direito de cancelar a Pontuação originada de passagens aéreas consideradas irregulares, bem
como de suspender o resgate da Pontuação de Clientes inadimplentes ou com algum outro tipo
de irregularidade com a TAM. 3. Resgate da Pontuação: 3.1. A Pontuação obtida pelo Cliente na
forma prevista neste Regulamento será lançada automaticamente na conta Multiplus do Cliente
e poderá ser resgatada pelo Cliente, da seguinte forma: (i) emissão de Passagem-Prêmio para
ser utilizada nos voos regulares TAM ou nas empresas aéreas parceiras, (ii) realizar a aquisição
de upgrade de classe de serviço quando a passagem for comprada por tarifa cheia, ou em tarifas
determinadas pela TAM, de acordo com as regras atuais, e (iii) efetuar pagamento de taxas
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administrativas relacionadas, exclusivamente, ao Programa, conforme item 3.9, não sendo
permitida a utilização de pontos para pagamento de taxas de embarque ou quaisquer outras
taxas governamentais. A TAM poderá, a qualquer momento, lançar novas finalidades de
resgates da Pontuação, substituir ou modificar as atuais. 3.1.1. A emissão da passagem-prêmio
poderá ser realizada nas lojas TAM e/ou LATAM, na central de Vendas ou mediante a utilização
da plataforma Multiplus acessível no site www.pontosmultiplus.com.br (“site da Multiplus”).
3.2. O resgate deverá ser realizado mediante a utilização de uma senha pessoal. A senha
cadastrada pelo Cliente é de seu uso pessoal, intransferível e de seu uso exclusivo e não deverá
ser compartilhada, por qualquer meio ou forma. A senha e os dados cadastrais do Participante
poderão ser alterados a qualquer momento pelo Cliente conforme instruções da Multiplus. O
resgate será realizado mediante a pontuação mínima necessária para a emissão de passagemprêmio, conforme informado por meios de comunicação do Programa. 3.2.1. No momento do
resgate, também poderá ser solicitada a inserção de um código de autorização, a ser enviado
para o telefone do Cliente mantido em seu cadastro. O Cliente compromete-se a manter seus
telefones de contato, endereço de residência (com país residente) e seu endereço de e-mail
devidamente atualizados, bem como, manter o código de autorização recebido sob estrito sigilo,
não o divulgando, fornecendo ou compartilhando, por qualquer meio ou forma. 3.2.2. O Cliente
é o responsável por todos os atos que sejam realizados com o uso de sua senha pessoal e do
código de autorização, o que inclui a responsabilidade por prejuízos em decorrência da utilização
indevida por terceiros, eximindo a TAM de responsabilidade por qualquer uso indevido de
senhas. 3.3. Para a emissão de uma Passagem-Prêmio a favor do titular do Cartão e/ou Cartão
de Crédito é obrigatório que a Pontuação tenha sido lançada a favor do Cliente, e que a mesma
esteja dentro do prazo de validade, qual seja, o período de 02 (dois) anos contados da data da
ocorrência da Pontuação mais antiga. 3.3.1. As cláusulas supra citadas, que preveem as regras
para emissão de passagens-premio, são aplicáveis também para a hipótese de emissão de
passagens-prêmio pelo Cliente para terceiros. 3.3.2. O Cliente deverá consultar a TAM ou a
Multiplus, através de seus canais de comunicação, para acompanhar seu saldo de pontos, além
de obter outras informações relativas ao presente Programa. 3.4. Com a antecedência aplicável,
o Cliente deverá efetuar e confirmar sua reserva no voo da TAM de seu interesse, informando,
obrigatoriamente, que irá utilizar Pontuação decorrente deste Programa e indicar a data e
horário do voo e classe de sua escolha na aeronave. A reserva será realizada exclusivamente nas
classes de reservas específicas para este tipo de utilização, ficando a mesma condicionada à
quantidade de pontos disponíveis na conta corrente do Cliente para emissão e/ou da
disponibilidade de assentos no voo e data escolhidos, dessa forma, caso o Cliente não possua
saldo suficiente para emissão ou a classe de reserva para utilização de Passagem-Prêmio não
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esteja disponível no voo escolhido pelo Cliente, a reserva não poderá ser realizada, mesmo
havendo disponibilidade de lugar em outras classes de reserva. Após a reserva, a emissão da
passagem-prêmio será imediata. 3.4.1 Desde 01 de junho de 2013, os destinos operados pela
TAM estão disponíveis para resgate com 365 dias de antecedência à data do voo. 3.5. O Cliente
tem conhecimento que a Pontuação necessária para obtenção das vantagens desse Programa
poderá variar em função de diversos fatores, tais como: os trechos, número de conexões
disponíveis no trecho escolhido, voos, datas, aeronaves, classes de serviço, tarifas, períodos de
baixa e alta estação, canais de vendas que vierem a ser por ele escolhidos, dentre outros,
cabendo ao Cliente se informar previamente nos canais de comunicação disponibilizados pela
TAM sobre as tabelas de Pontuação, conforme cláusula 3.5.2 abaixo. 3.5.1 Para resgate de
Passagens-Prêmios em voos TAM, três tipos de perfis de resgate estão disponíveis, quais sejam:
PROMO, CLÁSSICO e IRRESTRITO, estando as regras específicas para cada perfil disponíveis nos
canais de comunicação da TAM e no Site da Multiplus. 3.5.2. As tabelas de Pontuação
necessárias para a obtenção das vantagens e benefícios deste Programa e o lançamento de
promoções que envolvam o Programa serão divulgados pela TAM aos participantes por meio de
seu Site, do Site da Multiplus, de correspondência, propaganda ou dos demais meios de
comunicação de que a TAM e Multiplus dispuserem, podendo estas tabelas serem alteradas no
decorrer do Programa, mediante comunicação prévia ao Cliente com 90 (noventa) dias de
antecedência, salvo em relação às tabelas promocionais. 3.6. Tanto para resgates de Pontuação
realizados para voos operados pela própria TAM quanto para viagens operadas por outras
empresas aéreas parceiras da TAM, o Cliente poderá emitir a passagem nos trechos somente de
ida, somente de volta, ou ambos. 3.7. O Cliente poderá efetuar o pagamento da passagem em
uma classe e embarcar em classe imediatamente superior através do resgate de sua Pontuação.
Para tanto, a passagem original deverá ser comprada, através de formulário próprio da TAM,
pelo valor da tarifa cheia, ou em tarifas determinadas pela TAM, sendo exigida ainda uma
determinada Pontuação, dependendo das condições do trecho, da classe tarifária disponível e
data, escolhidos para a viagem. 3.8. Dentro do seu período de validade, os bilhetes de passagemprêmio permitirão: (i) a substituição do trecho, do vôo e da data mediante pagamento de taxa
administrativa aplicável ao perfil de resgate escolhido, a ser paga pelo Cliente quando da
emissão do novo bilhete.; e (ii) o cancelamento dos bilhetes de passagens válidos e não
utilizados, com o reembolso da Pontuação respectiva, desde que dentro da validade de 2 (dois)
anos, na conta Multiplus do Cliente, descontada a taxa administrativa aplicável ao perfil de
resgate escolhido. Para tanto, a Pontuação utilizada para a obtenção do bilhete a ser cancelado
deverá estar dentro de sua validade, nos termos desse Programa. 3.9. Em qualquer hipótese, a
Pontuação necessária para a obtenção das vantagens desse Programa deverá ter sido obtida por
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um único titular, que poderá ser o beneficiário da Passagem-Prêmio ou terceiro por ele indicado.
3.10. O Cliente deverá arcar com o pagamento da taxa de embarque, cuja cobrança é
determinada pelas autoridades aeronáuticas competentes, e com as demais taxas oficiais,
impostos e tributos de qualquer natureza que porventura venham a ser instituídas por
autoridades nacionais e/ou internacionais, bem como, com o pagamento de valores adicionais
de emissão decorrentes de serviços prestados por canais disponibilizados pela TAM para
emissão da Passagem-Prêmio. 4. Trechos: 4.1. Para o cálculo de trechos doméstico ou nacional
entende-se por voos com origem e destino dentro do território brasileiro, ou seja, voo partindo
de uma cidade brasileira e chegando a outra cidade brasileira conta-se somente as conexões
existentes percurso. Um novo check-in em um aeroporto durante o percurso faz com que este
aeroporto seja considerado como nova origem, logo, um novo trecho. 4.2. Trecho regional ou
short haul: entende-se por voos com origem e destino dentro da América do Sul, exceto trechos
domésticos ou nacionais, ou seja, voo partindo de uma cidade e chegando a outra cidade, ambas
localizadas na América do Sul, independentemente de conexões que existam no percurso. Um
novo check-in em um aeroporto durante o percurso faz com que este aeroporto seja
considerado como nova origem, logo, um novo trecho. 4.3. Trecho internacional ou long haul:
entende-se por voos com origem e/ou destino internacional, exceto para a América do Sul,
viagem com saída de um país e chegada a outro país, em um mesmo dia do calendário ou que
chegue no próximo dia em decorrência do tempo de voo. Check-ins somente são permitidos,
sem que se considere um novo trecho, se (i) feitos no mesmo dia da chegada do voo no
aeroporto estrangeiro de conexão, (ii) se houver necessidade de um novo check-in em trecho
com conexão operado pela LATAM, ou (iii) se tal check-in for exigido pelo governo do país
estrangeiro, apenas como procedimento de alfândega e controle de imigração. 4.4. Não serão
considerados novos trechos/voos os casos que não estiverem previstos nas hipóteses acima
discriminadas. 4.5. Passagens prêmio emitidas mediante resgate da Pontuação para voos nos
trechos domésticos ou nacionais (Brasil), nos trechos regionais ou short haul (dentro da América
do Sul) e nos trechos internacionais ou long haul (demais países, exceto Brasil e os situados na
América do Sul) deverão ser utilizadas no prazo máximo e improrrogável de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, contados da data da sua emissão. A não utilização do bilhete de passagem
nos prazos estipulados implicará a perda da validade do mesmo e, consequentemente, perda
da respectiva pontuação. Passagens emitidas entre 1º de junho de 2013 a 11 de julho de 2014
tem o prazo de utilização de 360 dias. 5. Modalidades dos Cartões: 5.1. Existem 05 (cinco)
modalidades de Cartão LATAM Fidelidade (“CARTÃO”), são eles: LATAM, GOLD, PLATINUM,
BLACK e BLACK SIGNATURE. A TAM poderá, a qualquer momento, lançar novas modalidades
e/ou categorias de Cartão, substituindo ou modificando as atuais, mediante prévia comunicação
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aos Clientes. 5.1.1 Fica estabelecido que, em razão da adesão da TAM à aliança global de
empresas aéreas oneworld, as modalidades BLACK SIGNATURE e BLACK serão equiparadas à
categoria “Emerald” da oneworld, a modalidade PLATINUM será equiparada à categoria
“Sapphire” da oneworld, e a modalidade GOLD será equiparada à categoria “Ruby” da oneworld.
5.2. Até 29 de abril de 2016, para ser promovido ou para manter-se na mesma modalidade de
CARTÃO, o CLIENTE deverá ter acumulado nos últimos 12 (doze) meses, contados da data da
avaliação, no mínimo, a seguinte Pontuação exclusivamente em voos TAM ou oneworld: (i)
15.000 Pontos para o AZUL; (ii) 50.000 Pontos para o VERMELHO; (iii) 100.000 Pontos para o
VERMELHO PLUS; e (iv) 150.000 pontos acumulados somente em voos TAM e LAN para o Black.
5.2.1. Até 29 de abril de 2016, caso o cliente não atinja a pontuação em voos necessária para ser
promovido ou para manter-se na mesma modalidade de CARTÃO, um segundo critério de
avaliação será considerado: a quantidade de trechos (pagantes) TAM e LAN realizados nos
últimos 12 (doze) meses, contados da data da avaliação, sendo, no mínimo: (i) 15 trechos em
voos TAM para o AZUL; (ii) 50 trechos em voos TAM para o VERMELHO; (iii) 100 trechos em voos
TAM para o VERMELHO PLUS; e (iv) 125 trechos em voos TAM para o Black. 5.2.2. A partir de 30
de abril de 2016 até 31 de dezembro de 2016, para ser promovido ou para manter-se na mesma
modalidade de CARTÃO, o CLIENTE deverá ter acumulado nos últimos 12 (doze) meses do ano
calendário, contados, no mínimo, a seguinte Pontuação exclusivamente em voos TAM, LAN e
oneworld: (i) 10.000 Pontos para o GOLD; (ii) 40.000 Pontos para o PLATINUM; (iii) 100.000
Pontos para o BLACK; e (iv) 150.000 pontos acumulados somente em voos TAM e LAN para o
Black Signature. 5.2.3. A partir de 30 de abril de 2016 até 31 de dezembro de 2016, caso o cliente
não atinja a pontuação em voos necessária para ser promovido ou para manter-se na mesma
modalidade de CARTÃO, um segundo critério de avaliação será considerado: a quantidade de
trechos (pagantes) TAM e LAN realizados nos últimos 12 (doze) meses do mesmo ano calendário,
sendo, no mínimo: (i) 10 trechos em voos TAM para o GOLD; (ii) 40 trechos em voos TAM para
o PLATINUM; (iii) 100 trechos em voos TAM para o BLACK; e (iv) 125 trechos em voos TAM para
o Black SIGNATURE. 5.2.4. A partir de 30 de abril de 2016 até 31 de dezembro de 2016, caso o
cliente não atinja a pontuação em voos necessária para ser promovido ou para manter-se na
mesma modalidade de CARTÃO, ou não atingir a quantidade de trechos necessária, um terceiro
critério de avaliação será considerado: o CLIENTE deverá ter acumulado nos 12 (doze) meses do
ano Civil, no mínimo a seguinte pontuação exclusivamente em voos TAM, LAN ou oneworld,
acrescido da quantidade de trechos (pagantes) TAM e LAN realizados, sendo, no mínimo: (i)
60.000 Pontos mais 6 trechos em cabine superior TAM e LAN (Premium Economy ou Premium
Business) para o BLACK; e (ii) 120.000 Pontos mais 12 trechos em cabine superior* TAM e LAN
(Premium Economy ou Premium Business) para o BLACK SIGNATURE. 5.3 A partir de 01 de
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janeiro de 2017, os pontos válidos para mudança de categoria serão denominados de pontos
Elite. Os Pontos Elite para subir ou se manter em sua categoria Elite serão diferenciados de seus
pontos Multiplus acumulados em voos ou com as lojas parceiras da rede Multiplus. Para o
calculo de seus pontos Elite acumulados em cada viagem, você deverá multiplicar a distância
percorrida em milhas pelo percentual da tarifa escolhida. Informações disponíveis no site da
empresa. 5.3.1 A partir de 01 de janeiro de 2017, para ser promovido ou para manter-se na
mesma modalidade de CARTÃO, o CLIENTE deverá ter acumulado nos últimos 12 (doze) meses
do ano calendário, contados, no mínimo, a seguinte Pontuação exclusivamente em voos TAM,
LAN e oneworld: (i) 10.000 Pontos Elite para o GOLD; (ii) 40.000 Pontos Elite para o PLATINUM;
(iii) 100.000 Pontos Elite para o BLACK; e (iv) 150.000 Pontos Elite acumulados somente em voos
TAM e LAN para o Black Signature. 5.3.2 A partir de 01 de janeiro de 2017, caso o cliente não
atinja a pontuação em voos necessária para ser promovido ou para manter-se na mesma
modalidade de CARTÃO, um segundo critério de avaliação será considerado: a quantidade de
trechos (pagantes) TAM e LAN realizados nos últimos 12 (doze) meses do mesmo ano calendário,
sendo, no mínimo: (i) 10 trechos em voos TAM para o GOLD; (ii) 40 trechos em voos TAM para
o PLATINUM; (iii) 100 trechos em voos TAM para o BLACK; e (iv) 125 trechos em voos TAM para
o Black SIGNATURE. 5.3.3 A partir de 01 de janeiro de 2017, caso o cliente não atinja a pontuação
em voos necessária para ser promovido ou para manter-se na mesma modalidade de CARTÃO,
ou não atingir a quantidade de trechos necessária, um terceiro critério de avaliação será
considerado: o CLIENTE deverá ter acumulado nos 12 (doze) meses do ano Civil, no mínimo a
seguinte pontuação exclusivamente em voos TAM, LAN ou oneworld, acrescido da quantidade
de trechos (pagantes) TAM e LAN realizados, sendo, no mínimo: (i) 60.000 Pontos Elite mais 6
trechos em cabine superior TAM e LAN (Premium Economy ou Premium Business) para o BLACK;
e (ii) 120.000 Pontos Elite mais 12 trechos em cabine superior* TAM e LAN (Premium Economy
ou Premium Business) para o BLACK SIGNATURE. *Para Premium Economy serão considerados
voos com distância superior a 1.000 milhas partindo do Brasil. 5.3.4 A partir de 01 de janeiro de
2017, para ser promovido ou para manter-se na mesma modalidade de CARTÃO, o CLIENTE
deverá ter acumulado nos últimos 12 (doze) meses do ano calendário, contados, no mínimo, a
seguinte Pontuação exclusivamente em voos TAM, LAN e oneworld: (i) 10.000 Pontos Elite para
o GOLD; (ii) 40.000 Pontos Elite para o PLATINUM; (iii) 100.000 Pontos Elite para o BLACK; e (iv)
150.000 Pontos Elite acumulados somente em voos TAM e LAN para o Black Signature. 5.3.5 As
cláusulas supra citadas, que preveem as regras para ser promovido ou para manterse na mesma
modalidade de CARTÃO, são aplicáveis somente para os clientes residentes do Brasil. Para
demais países de residência, exceto o Brasil, as regras vigentes estão disponíveis no site local da
empresa, na sessão de regras do programa Fidelidade. 5.4. O Programa poderá oferecer serviços
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exclusivos para cada modalidade de Cartão, que serão comunicadas aos Clientes nos materiais
distribuídos juntamente com os novos Cartões, e em quaisquer outras oportunidades, sempre
que necessário. 5.5. A TAM se reserva o direito de, por acordos comerciais, disponibilizar cartões
do Programa LATAM Fidelidade para determinados participantes, respeitando critérios
comerciais previamente negociados. 5.6. Poderá ocorrer o rebaixamento de modalidades
(“downgrade”), que se dará sempre de uma modalidade superior para a imediatamente inferior,
de acordo com uma avaliação a ser feita anualmente pela TAM, considerando-se a Pontuação
acumulada durante 01 (um) ano civil, compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro (“Ano
Civil”). 5.6.1. Anualmente, no mês de março, uma avaliação para a renovação das modalidades
é realizada, considerando o ano civil. Caso os critérios descritos nas cláusulas 5.2.1 e 5.2.2
tenham sido alcançados pelo Cliente, a modalidade será renovada por mais 12 (doze) meses,
até março do ano seguinte, data em que será realizada uma nova avaliação. Caso os critérios
para Upgrade ou manutenção não tenham sido alcançados pelo cliente, ocorrerá o
rebaixamento da modalidade (“downgrade”). 5.7. Os Clientes das categorias LATAM e GOLD
terão acesso aos benefícios do Programa: (i) por meio do respectivo número do participante ou;
(ii) número do CPF, ou; (iii) através da apresentação do cartão virtual disponibilizado pelo
Aplicativo TAM Airlines ou; (iv) ou traves do site www.tam.com.br ou; (v) pela Central de
Atendimento telefone 4002-5700 (capitais) e 0300 570 5700 (todo o Brasil); não havendo a
possibilidade de impressão de cartão físico. 5.7.1 Para as categorias GOLD, PLATINUM, BLACK e
BLACK SIGNATURE serão válidos até o mês de março do ano subsequente ao ano de sua primeira
entrada na categoria. 6. Validade do Programa: 6.1. Por meio da aceitação ao presente
Regulamento, o Cliente consente, de forma livre, expressa e informada, com os procedimentos
de coleta, uso, armazenamento, tratamento e exclusão dos seus dados, nos exatos termos
abaixo informados. 6.2. A TAM coletará todas as informações fornecidas pelo Cliente quando de
seu cadastro no Programa, tais como, mas não se limitando a, nome, endereço, telefone,
endereço de email, bem como qualquer outra informação pelo Cliente disponibilizada quando
de seu cadastro no Programa e durante a utilização do mesmo. 6.3. A TAM poderá, ainda, ter
acesso a outras informações acerca do Cliente, relacionadas ao Programa, como, por exemplo,
dados disponibilizados por operadores de cartões de crédito e empresas aéreas parceiras, para
os fins de computo de pontos na conta do Cliente. 6.4 As informações coletadas serão utilizadas
para a prestação dos serviços fornecidos pela TAM por meio do Programa, bem como para
operar, manter, prover e aprimorar o Programa e outros serviços fornecidos pela TAM. Além
disso, a TAM poderá utilizar as informações coletadas para fins publicitários referentes à
divulgação de seus serviços aos Clientes do Programa, com o que o Cliente concorda e autoriza.
6.5. O Usuário poderá manifestar seu interesse em não receber newsletters e outros materiais
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publicitários remetidos pela TAM a qualquer momento, bastando, para isso, clicar no link de
cancelamento contido no corpo da própria newsletter. 6.5. Assim, por meio deste Regulamento,
o Usuário concede seu consentimento livre, expresso e informado de que as informações
coletadas poderão ser compartilhadas e utilizadas e armazenadas por terceiros, nas seguintes
hipóteses: (i) necessidade de compartilhamento de dados com empresas parceiras, tais como a
Multiplus, operadoras de cartões de credito e companhias aéreas, para fins de cômputo da
Pontuação do Cliente no Programa; (ii) para a proteção dos interesses da TAM em qualquer tipo
de conflito; (iii) no caso de transações e alterações societárias envolvendo a TAM, hipótese em
que a transferência das informações será necessária para a continuidade dos serviços; e (iv)
mediante ordem judicial ou pelo requerimento de autoridades administrativas que detenham
competência legal para sua requisição. 6.6. Mediante solicitação do Cliente, os dados de
cadastro por ele fornecidos poderão ser excluídos pela TAM. Tal exclusão, no entanto,
acarretará no fim da adesão do Cliente ao Programa, bem como na exclusão de todos os pontos
acumulados, sem que nenhuma indenização seja devida ao Cliente. Ainda, após a exclusão, a
TAM armazenará os dados coletados pelo tempo de guarda exigido pela legislação brasileira. 7.
Validade do Programa: 7.1. O Programa permanecerá válido indeterminadamente, podendo ser
alterado a critério da TAM, mediante comunicação prévia aos clientes. No caso de alteração, a
Pontuação lançada a favor do titular do Cartão e/ou Cartão de Crédito, as Passagens-Prêmio já
emitidas, bem como as Passagens-Prêmio emitidas em nome daquele ou de pessoas por ele
indicadas, durante a vigência deste Regulamento, permanecerão válidos pelos respectivos
prazos já indicados neste Regulamento. 7.2. Este Regulamento será regido e interpretado de
acordo com a legislação brasileira. 7.3. O Transporte Aéreo decorrente da utilização de
passagem-prêmio ou do resgate da Pontuação é regulado pelo Código Brasileiro de Aeronáutica
(Lei nº. 7.565/86), pela Convenção de Montreal (Decreto nº. 5.910/06), pelas Portarias e
Resoluções da Agencia Nacional de Aviação Civil e demais legislações aplicáveis. 7.4. O presente
Regulamento encontra-se devidamente registrado no 1º Oficio de Registro de Títulos e
Documentos da Cidade de São Paulo, substituindo e cancelando os anteriores registrados. São
Paulo, 01 de janeiro de 2017 TAM Linhas Aéreas S/A
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ANEXO D – Regulamento Programa Smiles
REGULAMENTO DO PROGRAMA SMILES - 26/06/2017
O Programa Smiles, mantido pela Smiles S.A., é um programa próprio de coalizão para fidelização
de clientes, constituído de uma plataforma de acúmulo e resgate de Milhas, por meio de uma ampla
rede de Parceiras Aéreas, Comerciais e Parceiros Financeiros, observados os termos e condições
deste Regulamento.
1. DEFINIÇÕES E CONCEITOS
1.1. Neste Regulamento, as seguintes palavras e expressões, quando escritas em letra maiúscula,
possuem o significado abaixo indicado:
“Ato Gerador de Milhas Smiles”: é a ação que permite acumular Milhas Smiles pelo Participante do
Programa Smiles;
“Bilhete Aéreo”: é a passagem aérea prêmio, passível de emissão com Milhas Smiles;
“Cartão Smiles”: é o cartão de identificação virtual, emitido para todo Participante Smiles,
disponível para impressão no site www.smiles.com.br, em ambiente logado e mediante utilização
dos Dados de Acesso Smiles;
“Categoria Smiles”: são as classificações existentes do Cartão Smiles no Programa Smiles: Smiles,
Prata, Ouro ou Diamante, ou outras que poderão vir a ser criadas;
“Clube Smiles” é um clube de vantagens e benefícios exclusivos, administrado pela Smiles, onde o
Participante do Programa Smiles poderá associar-se, observando os seus termos e condições, para
usufruir de tais benefícios, independente de sua Categoria de Cartão no Programa Smiles, e obter
promoções excepcionais.
“Conta Smiles”: é a conta única do Participante do Programa Smiles, onde são registrados os
acúmulos e resgates de Milhas Smiles, o prazo de expiração das Milhas Smiles, e os dados cadastrais
do Participante, dentre outras;
“Dados de Acesso Smiles”: é o conjunto formado pelo Número Smiles e pela Senha Smiles, que
identifica o Participante e permite acesso e movimentação da Conta Smiles;
“Loja Virtual”: site na rede mundial de computadores, de propriedade da Smiles, onde é permitido o
resgate de Milhas Smiles na troca por produtos e/ou serviços ofertados pelas Parceiras Aéreas,
Comerciais e Parceiros Financeiros, acessado por meio do endereço eletrônico www.smiles.com.br;
“Milha Club”: é a unidade do Programa Smiles, que confere direito ao Participante à mudança na
Categoria Smiles no Programa Smiles vigente até 31.12.2016;
“Milha Qualificável”: é a unidade do Programa Smiles, que confere direito ao Participante à
mudança na Categoria Smiles no Programa Smiles vigente a partir de 01.01.2017;
“Milha Smiles”: é a unidade do Programa Smiles que pode ser trocada por Prêmios Smiles;
“Número Smiles”: é o número de identificação do Participante no Programa Smiles;
“Parceiras Aéreas”: são as empresas de transporte aéreo que ofertam produtos ou serviços de
transporte aéreo no Programa Smiles, responsabilizando-se exclusivamente sobre os produtos e
serviços resgatados no site da Smiles perante a Smiles e ao Participante;
“Parceiras Comerciais”: são as empresas parcerias da Smiles que podem ofertar seus produtos e
serviços na Loja Virtual, bem como conceder Milhas Smiles aos Participantes e/ou oferecer produtos
e serviços para troca “in loco”, responsabilizando-se exclusivamente sobre os produtos e serviços
resgatados no site da Smiles perante a Smiles ao Participante;
“Parceiros Financeiros”: são as instituições financeiras que concedem Milhas Smiles aos seus
usuários de cartões de crédito e demais produtos financeiros, conforme regras específicas
estabelecidas pelo respectivo parceiro;
“Parceiros(as)”: quando referido, em conjunto, as Parceiras Aéreas, Parceiras Comerciais e Parceiros
Financeiros;
“Participante”: é a pessoa física cadastrada no Programa Smiles;
“Prêmio Smiles”: é qualquer produto, serviço, vantagem e/ou benefício resgatado com Milhas
Smiles pelo Participante nos Parceiros da Smiles;
“Processamento do Acúmulo”: Efetivo acúmulo de Milhas na Conta Smiles do Participante;
“Programa Smiles”: é o programa de coalizão mantido pela Smiles, constituído de uma plataforma
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virtual para o acúmulo e resgate de Milhas Smiles, para obtenção de prêmios, vantagens ou
benefícios pelos Participantes nos Parceiros da Smiles;
“Programa Parceiro”: é o programa de relacionamento ou de incentivo comercial mantido pela
própria Parceira Aérea, Comercial ou Parceiro Financeiro;
“Regulamento”: é o presente documento, que estabelece as regras, termos e condições de
funcionamento do Programa Smiles;
“Requalificação”: é o ato realizado em 31 de março de cada ano civil, onde é verificado se o
Participante atingiu a quantidade de Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos necessários para sua
permanência na Categoria Smiles que se encontra ou se deverá ser reclassificado na Categoria
Smiles imediatamente inferior.
“Senha Smiles: é a senha de uso pessoal e intransferível, para acesso à Conta Smiles; e
“Smiles”: é a empresa Smiles S.A., administradora do Programa Smiles, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 15.912.764/0001-20 com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, Bloco B, 2º andar, Barueri, SP,
CEP 06454-000;
“Segmento Aéreo”: Será considerado 01 (um) Segmento Aéreo as conexões/escalas que um Trecho
possui até o destino final, ou seja, a cada parada será contabilizado um Segmento Aéreo até o destino
final como, por exemplo, um Trecho com partida no aeroporto A, conexão em aeroporto B e destino
final em aeroporto C. Neste caso será contabilizado 02 (dois) Segmentos Aéreos (de “A” à “B” e de
“B” à “C”). Os Segmentos Aéreos deverão ser oriundos de tarifas que permitem acúmulo de Milhas
para serem contabilizados, exceto nos voos operados pela Parceira Aérea GOL Linhas Aéreas.
“Trecho”: Será considerado 01(um) Trecho, para voos realizados com a Parceira Aérea, a primeira
cidade de origem de um bilhete aéreo com a realização de check-in, e a cidade de chegada ao destino
deste mesmo bilhete, independentemente de escalas ou conexões que existam no percurso. Se
envolver um novo check-in em um aeroporto durante o percurso, este aeroporto será considerado
uma nova origem, caracterizando outro Trecho.
2. ADESÃO AO PROGRAMA SMILES
2.1. Poderão se cadastrar no Programa Smiles somente as pessoas físicas, maiores de 18 anos ou
menores assistidos por seus respectivos responsáveis, quando autorizado pela Smiles, inscritos no
Cadastro de Pessoas Físicas, junto ao Ministério da Fazenda ou documento de identificação válido
no país de sua residência.
2.1.1. Caso o Participante for relativa ou absolutamente incapaz, nos termos na legislação civil
brasileira, declara que o seu cadastro para utilização do Programa Smiles, e consequente aceitação
deste Regulamento, se deu com acompanhamento de seus responsáveis legais, na qualidade de
assistentes ou representantes, conforme o caso, que assim, ficam responsáveis pelos seus atos na
utilização do Programa Smiles, no caso de qualquer conduta ilícita, na forma da legislação civil
vigente.
2.2. Antes de se inscrever no Programa Smiles, o interessado deverá ler integralmente este
Regulamento e seus Anexos, incluindo eventuais alterações. Ao solicitar o cadastramento no
Programa Smiles, o interessado confirma sua adesão espontânea ao Programa, assim como expressa
sua concordância com todas as regras, termos e condições previstos neste Regulamento. Em caso de
discordância, não será possível a inscrição do interessado no Programa Smiles.
2.3. A inscrição no Programa Smiles deverá ser feita pelo interessado no site www.smiles.com.br ou
em outros canais de atendimento eventualmente disponibilizados pela Smiles. Para inscrição serão
solicitados dados pessoais do interessado, incluindo, mas não se limitando, ao nome completo,
nacionalidade, sexo, data de nascimento, documento de identidade, número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, documento reconhecidamente válido para
residentes e domiciliados no exterior, endereço para comunicação, telefone residencial, celular e
endereço de correio eletrônico, não se admitindo que um mesmo endereço de correio eletrônico seja
utilizado em mais de uma Conta Smiles.
2.3.1. É de responsabilidade do Participante manter todas as informações cadastrais completas e
devidamente atualizadas, sob pena de não poder usufruir de todos os prêmios, vantagens e benefícios
oferecidos pelo pelos Parceiros na plataforma do Programa Smiles. A Smiles não se responsabiliza,
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em hipótese alguma, por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de informações incorretas
apresentadas pelo Participante.
2.4. Ao solicitar sua inscrição no Programa Smiles, o interessado declara que as informações
prestadas são fiéis e verdadeiras, para todos os fins de direito, sob as penas da lei, em especial
aquelas previstas na Lei Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal
(Falsidade Ideológica).

2.4.1. Se comprovadamente falsa a informação prestada ao Programa Smiles, o interessado estará
sujeito às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável, bem como
poderá o Participante ser excluído do Programa Smiles.
3. ANÁLISE DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA SMILES
3.1. A análise do pedido de inscrição no Programa Smiles será efetuada pela Smiles, segundo
critérios de análise próprios, a quem caberá deferir ou indeferir a solicitação.
3.2. São motivos para o indeferimento do pedido de inscrição no Programa Smiles, dentre outros:
a) a apresentação de informação ou documentação falsa, irregular ou insuficiente pelo interessado;
b) a identificação de qualquer indício ou prova de vício, fraude ou irregularidade no cadastro; e
c) a tentativa de reingresso no Programa Smiles de Participante que dele tenha sido excluído, nas
hipóteses previstas neste Regulamento.
3.3. Para a análise do pedido de inscrição, a Smiles poderá solicitar a apresentação de documentos
que comprovem a identidade do interessado, bem como as demais informações por ele fornecidas.
4. CONTA SMILES
4.1. Após a aprovação do pedido de inscrição, será criada uma Conta Smiles para o Participante, na
qual são registradas as Milhas Smiles, seus acúmulos e resgates, prazo de expiração das Milhas e os
dados cadastrais do Participante, dentre outros.
4.1.1. Será fornecido a todo Participante um cartão de identificação virtual, denominado Cartão
Smiles, disponível para impressão no site www.smiles.com.br, na área exclusiva do Participante.
4.1.2. Após ter sua inscrição no Programa Smiles aprovada, o Participante receberá, no endereço de
correio eletrônico por ele cadastrado, seu Número Smiles.
4.2. O Participante poderá ter somente uma única Conta Smiles ativa. Caso seja identificada a
existência de mais de uma Conta Smiles para o mesmo Participante, a Smiles se reserva o direito de
cancelar e excluir a conta em duplicidade no cadastro, mantendo ativa a Conta Smiles que possuir o
maior saldo de Milhas Smiles. As Milhas Smiles existentes na conta cancelada serão objeto de
análise interna da Smiles e, não sendo o cancelamento decorrente de suspeita de fraude ou de
cadastro contendo informações inverídicas, as Milhas Smiles serão transferidas para a conta que
permanecer ativa.
5. CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E EXCLUSÃO DO PROGRAMA SMILES
5.1 ESTE CONTRATO PODERÁ SER RESILIDO PELAS PARTES, A QUALQUER TEMPO,
MEDIANTE PRÉVIO AVISO, POR ESCRITO.
5.2. É direito do Participante, a qualquer tempo e sem necessidade de justificativa prévia, solicitar o
cancelamento de sua participação no Programa Smiles, mediante comunicação expressa à Central de
Atendimento Smiles ou diretamente no sítio da internet.
5.2.1. A solicitação de cancelamento somente poderá ser realizada pelo próprio Participante, ou seu
responsável legal, caso aplicável, conforme item 2.1., sendo facultado à Smiles solicitar a
apresentação de documentos que comprovem a identidade do solicitante.
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5.2.2. A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ACARRETARÁ O CANCELAMENTO DA
CONTA SMILES E DAS MILHAS SMILES NELA REGISTRADAS. OS BILHETES AÉREOS
JÁ EMITIDOS E AINDA NÃO UTILIZADOS PERMANECERÃO VÁLIDOS E O
PARTICIPANTE PODERÁ CONSULTAR OS DADOS DO VOO E DEMAIS INFORMAÇÕES
DIRETAMENTE COM A PARCEIRA AÉREA RESPONSÁVEL OU NA CENTRAL DE
ATENDIMENTO DA SMILES.
5.2.3. O PARTICIPANTE QUE SOLICITAR O CANCELAMENTO DE SUA PARTICIPAÇÃO
NO PROGRAMA SMILES NÃO TERÁ DIREITO A NENHUM TIPO DE INDENIZAÇÃO OU
REPARAÇÃO PELO CANCELAMENTO DAS MILHAS SMILES.
5.2.4. Caso o Participante solicite o cancelamento do Programa Smiles, a Smiles procederá de forma
eficiente e cordial, sem prejuízo da cobrança das obrigações eventualmente existentes. A Smiles
providenciará o cancelamento solicitado pelo Participante com efeitos imediatos, sem opor qualquer
dificuldade ou obstáculo para o cancelamento.
5.3. SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES CIVIS, ADMINISTRATIVAS E CRIMINAIS CABÍVEIS,
A SMILES PODERÁ EXCLUIR OU SUSPENDER DO PROGRAMA SMILES O
PARTICIPANTE QUE:
a) negociar, sob qualquer forma, suas Milhas Smiles com terceiros, fora das regras previstas neste
Regulamento, incluindo, mas não se limitando, aos casos de compra e venda irregular de Bilhetes
Aéreos ou de produtos e serviços disponibilizados na Loja Virtual;
b) empregar qualquer tipo de fraude, artifício ou ardil na utilização, acumulação ou resgate de
Milhas ou Prêmios Smiles;
c) praticar qualquer conduta ilegal, irregular ou contrária ao disposto neste Regulamento ou nos
regulamentos dos Programas Parceiros, bem como condutas contrárias à moral e aos bons costumes;
d) quando o Participante fizer uso irregular, inadequado ou suspeito de sua Conta Smiles ou, de
qualquer forma, contribuir para o uso irregular do Programa, ou causar prejuízos à Smiles ou às suas
Parceiras Aéreas, Comerciais e seus Parceiros Financeiros;
e) quando o Participante, de qualquer forma, contribuir para a ocorrência de fraudes ao Programa
Smiles, incluindo, mas não se limitando, ao fornecimento de informações falsas ou inexatas para a
inscrição no Programa; ao fornecimento de informações falsas ou inexatas para a realização de
transação com Milhas Smiles; ou à comunicação fraudulenta ou irregular do extravio, furto ou roubo
do Cartão Smiles ou da senha de acesso ao sistema.
f) quando o Participante, após o conhecimento do fato, deixar de comunicar imediatamente à Smiles
sobre a ocorrência ou suspeita de extravio, furto, roubo ou violação de sua senha de acesso ao
sistema, inclusive quando deixar de requerer o bloqueio da Conta Smiles ou a substituição da senha;
g) quando o Participante fornecer seu Número e/ou senha de acesso à Conta Smiles para terceiros.
5.3.1. EM CASO DE SUSPEITA, INDÍCIO OU COMPROVAÇÃO DE USO FRAUDULENTO
OU IRREGULAR DA CONTA SMILES, DO PROGRAMA SMILES OU DA SENHA DE
ACESSO DA CONTA SMILES, A SMILES PODERÁ SUSPENDER TEMPORARIAMENTE O
USO DA CONTA SMILES, BEM COMO SOLICITAR AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA O
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À
ELUCIDAÇÃO DOS FATOS.
5.3.2. Ao Participante que for suspenso ou excluído do Programa Smiles, pela prática das condutas
previstas no item 5.3, aplicam-se as regras previstas nos itens 5.2.2. e 5.2.3.
5.4. A prática das condutas previstas no item 5.3 poderá ainda acarretar, a critério exclusivo da
Smiles:
A) O ESTORNO NA CONTA SMILES DAS MILHAS SMILES OBTIDAS IRREGULARMENTE
OU MEDIANTE FRAUDE, ARTIFÍCIO OU ARDIL;
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B) O CANCELAMENTO DOS PRÊMIOS SMILES DO PARTICIPANTE QUE COMETEU OU
CORROBOROU COM A IRREGULARIDADE, FRAUDE, ARTIFÍCIO OU ARDIL; E
C) A SUSPENSÃO DO ACESSO DO PARTICIPANTE INFRATOR AO PROGRAMA SMILES,
POR TEMPO INDETERMINADO.
5.5. A CONTA SMILES CUJO SALDO FOR IGUAL A ZERO E QUE NÃO SEJA
MOVIMENTADA POR UM PERÍODO SUPERIOR A 12 (DOZE) MESES, PODERÁ SER
CANCELADA PELA SMILES, QUE COMUNICARÁ, PREFERENCIALMENTE POR EMMAIL, O PARTICIPANTE DO CANCELAMENTO, COM 30 (TRINTA) DIAS DE
ANTECEDÊNCIA.
5.6. NO CASO DE FALECIMENTO DO PARTICIPANTE DO PROGRAMA SMILES, A CONTA
SMILES DE TITULARIDADE DO FALECIDO SERÁ IMEDIATAMENTE ENCERRADA,
ASSIM COMO AS MILHAS SMILES CANCELADAS. OS RESGATES REALIZADOS NA
CONTA SMILES DO FALECIDO PERMANECERÃO VÁLIDOS. A UTILIZAÇÃO INDEVIDA
DE MILHAS SMILES DO PARTICIPANTE FALECIDO SUJEITARÁ O INFRATOR À
EXCLUSÃO DO PROGRAMA SMILES, CASO CADASTRADO, ALÉM DAS SANÇÕES
CIVIS, ADMINISTRATIVAS E CRIMINAIS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
6. POLÍTICA DE USO E PRIVACIDADE
6.1. A Smiles tem o compromisso de respeitar a privacidade e o sigilo das informações pessoais,
cadastrais, financeiras e dos demais dados acessados ou compartilhados pelo Participante do
Programa Smiles, inclusive por meio do site www.smiles.com.br ou da Loja Virtual, nos termos
deste Regulamento.
6.1.1. Ao solicitar o cadastramento no Programa Smiles, o Participante expressamente concorda que
as informações referidas no item 6.1 possam ser armazenadas e utilizadas pela Smiles e suas
Parceiras Aéreas, Comerciais e Parceiros Financeiros, com vistas ao oferecimento de produtos ou
serviços, ao desenvolvimento de campanhas promocionais, à análise e processamento de dados e
estatísticas, à detecção e tratamento de fraudes e outras atividades ilegais, inclusive como parte de
investigações.
6.1.2. A autorização constante do item 6.1.1. alcança as subsidiárias, coligadas, escritórios de
representação e terceiros selecionados pela Smiles e suas Parceiras Aéreas, Comerciais e Parceiros
Financeiros, no Brasil ou no exterior.
6.1.3. As informações referidas no item 6.1 poderão ser acessadas, retidas ou compartilhadas em
resposta a uma solicitação de órgão judicial, administrativo ou regulador, ou, ainda, para uso em
processo legal ou administrativo, no Brasil ou no exterior.
6.2. O Número e a Senha Smiles são de uso pessoal e exclusivo do Participante, que deve mantê-los
em segurança, sigilo e confidencialidade, não os revelando, divulgando ou fornecendo a terceiros.
6.3. A Smiles expressamente recomenda que o Participante não acesse sua Conta Smiles por meio de
computadores, celulares, tablets e demais equipamentos eletrônicos em ambientes eletrônicos não
seguros, suspeitos, abertos, compartilhados ou que de qualquer forma possam representar riscos à
transação ou facilitar a ocorrência de fraudes.
6.3.1. A Smiles também recomenda expressamente que o Participante adote medidas de segurança
nos computadores, celulares, tablets e demais equipamentos eletrônicos utilizados para acesso ao
Programa Smiles, tais como, mas não se limitando, a instalação e uso de programas antivírus, antispywares e adwares.
6.4. A Smiles não será responsável pelo mau uso do Número e Senha Smiles do Participante,
incluindo, mas não se limitando, às hipóteses de perda, furto ou extravio, por qualquer meio ou
forma. O uso indevido dos dados de acesso Smiles será de exclusiva responsabilidade do
Participante, incluindo a responsabilidade por prejuízos em decorrência da utilização indevida por
terceiros, eximindo a Smiles de qualquer responsabilidade por tais atos.
6.5. O PARTICIPANTE DO PROGRAMA SMILES COMPROMETE-SE, AINDA, A:
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A) NÃO SOLICITAR O NÚMERO E/OU SENHA SMILES DE OUTRO PARTICIPANTE E NEM
ACESSAR A CONTA SMILES QUE PERTENÇA A OUTRO PARTICIPANTE;
B) NÃO UTILIZAR O PROGRAMA SMILES PARA A PRÁTICA DE QUALQUER ATO
ILEGAL, IRREGULAR OU FRAUDULENTO;
C) NÃO COMPARTILHAR SEUS DADOS DE ACESSO SMILES, INCLUSIVE O NÚMERO
SMILES E/OU SENHA SMILES, COM QUALQUER OUTRA PESSOA, MESMO QUE
PARTICIPANTE DO PROGRAMA SMILES, E NEM DEIXAR QUE OUTRA PESSOA ACESSE
SUA CONTA SMILES;
D) NÃO CRIAR UMA CONTA SMILES PARA QUALQUER OUTRA PESSOA ALÉM DELE
PRÓPRIO, EXCETO QUANDO AUTORIZADO PELA SMILES;
E) NÃO CRIAR MAIS DE UMA CONTA SMILES PARA SI PRÓPRIO;
F) NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO OU EXCLUSÃO DO PROGRAMA SMILES, NÃO
SOLICITAR NOVA INSCRIÇÃO SEM PERMISSÃO EXPRESSA DA SMILES;
G) NÃO PRATICAR QUALQUER ATO QUE POSSA COMPROMETER A SEGURANÇA DA
SUA CONTA SMILES;
H) NÃO TRANSFERIR A ADMINISTRAÇÃO OU GESTÃO DE SUA CONTA SMILES PARA
TERCEIROS; e
I) NO CASO DE ACESSO AO PROGRAMA SMILES POR DISPOSITIVO MÓVEL CELULAR,
TABLET OU EQUIVALENTE, ATENTAR-SE AOS CUSTOS, TAXAS E IMPOSTOS
COBRADOS POR SUA OPERADORA DE TELEFONIA E INTERNET.
6.6. A Smiles enviará mensagens por correio eletrônico aos Participantes do Programa Smiles acerca
das movimentações realizadas na Conta Smiles. As mensagens, novidades e comunicações
promocionais da Smiles e suas Parceiras Aéreas, Comerciais e Parceiros Financeiros serão enviadas
aos Participantes e, caso o Participante não queira recebê-las, poderá solicitar à Smiles que deixe de
encaminhá-las.
6.6.1. A Smiles e suas Parceiras Aéreas, Comerciais e Parceiros Financeiros jamais enviam
mensagens por correio eletrônico aos Participantes do Programa Smiles solicitando o fornecimento
dos Dados de Acesso Smiles ou de qualquer outro dado ou informação sigilosa ou confidencial.
Caso o Participante tenha qualquer tipo de dúvida sobre a autenticidade das mensagens recebidas em
seu correio eletrônico deverá entrar em contato imediato com a Central de Atendimento Smiles.
7. MILHAS SMILES
7.1. A Milha Smiles é a unidade de medida utilizada pela Smiles para contabilizar o acúmulo e
resgate de prêmios, vantagens e benefícios concedidos pelos Parceiros na plataforma do Programa
Smiles.
7.2. AS MILHAS SMILES SÃO DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, SENDO VEDADA
SUA TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS, A QUALQUER TÍTULO, TAIS COMO, MAS NÃO SE
LIMITANDO, ÀS HIPÓTESES DE VENDA, COMPRA, DOAÇÃO, PERMUTA, CESSÃO,
SUCESSÃO, HERANÇA OU QUALQUER OUTRA FORMA DE TRANSFERÊNCIA
GRATUITA OU ONEROSA. AS MILHAS SMILES NÃO PODERÃO SER CONVERTIDAS EM
DINHEIRO, TOTAL OU PARCIALMENTE, EM NENHUMA HIPÓTESE.
7.2.1. A vedação constante do item 7.2 deste Regulamento poderá ser pontualmente excepcionada,
no caso de produtos ou serviços desenvolvidos pela Smiles e suas Parceiras Aéreas, Comerciais e
seus Parceiros Financeiros, quando então serão observadas as regras específicas dos referidos
produtos ou serviços.
7.3. São Atos Geradores de Milhas Smiles (Acúmulo):
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a) a realização de voos domésticos ou internacionais com as Parceiras Aéreas, desde que os voos das
Parceiras Aéreas sejam elegíveis para acúmulo de Milhas Smiles e observado o disposto no item
7.8;
b) a aquisição de Produtos ou Serviços das Parceiras Comerciais do Programa Smiles, desde que os
Produtos e Serviços das Parceiras Comerciais sejam elegíveis à concessão de Milhas Smiles para
Acúmulo; e
c) a transferência de pontos dos Parceiros Financeiros ou Comerciais para conversão em Milhas
Smiles no Programa Smiles.
7.3.1. As regras para acúmulo de Milhas Smiles em voos das Parceiras Aéreas são definidas por cada
Parceira Aérea e estão disponíveis para consulta no site www.smiles.com.br.
7.3.2. Com relação ao Ato Gerador de Milhas Smiles previsto na alínea “b” do item 7.3:
a) as Parceiras Comerciais do Programa Smiles definirão previamente a quantidade de Milhas
Smiles atribuídas a cada produto ou serviço adquirido pelo Participante, devendo o Participante do
Programa se informar sobre referidas regras antes da aquisição do produto ou serviço; e
b) o acúmulo de Milhas Smiles somente será realizado quando a aquisição do produto ou serviço
estiver completa, paga e regularmente efetuada junto ao Parceiro Comercial e/ou Financeiro.
7.4. Para acumular Milhas Smiles, o Participante deverá estar regularmente inscrito no Programa
Smiles e fornecer o número de sua Conta Smiles ou CPF, conforme aplicável, quando da realização
de qualquer Ato Gerador de Milhas Smiles junto aos Parceiros.
7.5. Cada um dos Atos Geradores de Milhas Smiles possui prazo específico para crédito na Conta
Smiles do Participante. A Smiles tem até 60 (sessenta) dias de prazo, a partir da solicitação da
Parceira Aérea, Comercial ou Parceiro Financeiro, para realizar o crédito das Milhas Smiles na
Conta Smiles. O Participante deverá possuir os documentos comprobatórios da operação para
garantir seu direito ao acúmulo de Milhas Smiles.
7.6. O Participante deverá atentar-se ao prazo para requerimento do crédito das Milhas Smiles em
sua Conta Smiles, observando as regras estipuladas por cada Parceiro. Eventualmente, o
requerimento do crédito das Milhas Smiles somente poderá ser realizado no momento da prática do
Ato Gerador de Milhas Smiles, sob pena de decadência do direito.
7.7. As Milhas Smiles somente poderão ser creditadas uma única vez na Conta Smiles do
Participante que praticou o Ato Gerador de Milhas Smiles. Caso o Ato Gerador de Milhas possibilite
o acúmulo de benefícios em mais de um programa de fidelidade, o Participante deverá escolher em
qual programa de fidelidade deseja pontuar, renunciando ao acúmulo no(s) outro(s) programa(s). As
Milhas acumuladas em duplicidade de programas são passíveis de estorno por parte da Smiles e/ou
do(s) outro(s) programa(s) de fidelidade.
7.7.1. O Acúmulo de Milhas Smiles decorrente de voos domésticos ou internacionais com as
Parceiras Aéreas serão registradas na Conta Smiles do passageiro que efetivamente voar, por meio
de seu Número Smiles ou CPF, independente de terceiro ter suportado o custo de aquisição do
bilhete aéreo.
7.8. Conforme políticas estabelecidas pelas Parceiras Aéreas, não são Atos Geradores de Milhas
Smiles, dentre outros que poderão ser estipulados por estas:
a) a realização de voo charter (fretado), doméstico ou internacional;
b) a realização de voo doméstico ou internacional com o uso de Bilhete Aéreo concedido por
cortesia ou em premiações e sorteios das Parceiras Aéreas, Comerciais ou Parceiros Financeiros,
incluindo Bilhete Aéreo resgatado com Milhas Smiles;
c) a realização de voo doméstico ou internacional com o uso de Bilhete promocional sujeito a
condições específicas de tarifa; e
d) a realização de voo doméstico ou internacional com o uso de Bilhete Aéreo de tarifa não regular,
tais como as tarifas de grupo e negociadas.
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7.9. A Smiles poderá realizar o estorno das Milhas Smiles creditadas na Conta Smiles do
Participante, bem como cancelamento de eventuais transações realizadas pelo Participante, caso:
a) o Ato Gerador de Milhas Smiles não seja devidamente efetivado, incluindo o respectivo
pagamento, caso aplicável;
b) seja identificado que as Milhas Smiles foram adquiridas de forma ilícita, irregular ou fraudulenta;
e
c) seja identificado que o resgate do Prêmio Smiles ocorreu de forma ilícita, irregular ou
fraudulenta.
7.9.1. Nas hipóteses previstas no item 7.9, os Bilhetes Aéreos poderão ser cancelados pelas Parceiras
Aéreas, assim como os demais Prêmios Smiles poderão ter sua entrega suspensa, caso a entrega já
tenha ocorrido, o Participante deverá devolvê-los intactos ou reembolsar o Parceiro Comercial.
8. VALIDADE DAS MILHAS SMILES
8.1. A validade das Milhas Smiles acumuladas variará de acordo com a categoria do Cartão Smiles
do Participante, na seguinte conformidade:
a) 36 (trinta e seis) meses, para as categorias SMILES e PRATA;
b) 48 (quarenta e oito) meses, para a categoria OURO;
c) 120 (cento e vinte) meses, para a categoria DIAMANTE.
8.1.1. A validade será computada a partir da data e hora do crédito das Milhas Smiles na Conta
Smiles baseado na categoria vigente antes do referido acúmulo. Os débitos em Milhas Smiles serão
realizados pelas datas de vencimento mais próximas para as mais distantes. O Participante deverá
acompanhar o prazo de validade e expiração de suas Milhas Smiles, por meio de informações
disponíveis em sua Conta Smiles, no site ww/w.smiles.com.br.
8.2. As Milhas Smiles poderão ter validade diversa da prevista no item 8.1., nos casos de:
a) promoções;
b) bonificações; e
c) adesão a determinado produto e/ou serviço da Smiles (exemplo: Clube Smiles).
8.2.1. Informações sobre a validade diferenciada das Milhas Smiles serão divulgadas no site
www.smiles.com.br; nos termos e condições das promoções, bonificações e/ou de produtos ou
serviços da Smiles, bem como nos outros canais de divulgação disponibilizados pela Smiles e
observarão, no que couber, o disposto na Cláusula 9 deste Regulamento.
9. PRODUTOS SMILES
9.1. A Smiles pode desenvolver produtos específicos para possibilitar aos Participantes do Programa
Smiles maiores possibilidades de acúmulo ou resgate de Milhas Smiles junto aos Parceiros.
9.1.1. Os produtos mencionados na cláusula 9.1 possuem, cada um, seu Regulamento ou Termo e
Condições de Uso próprios, elaborados em sintonia com o presente Regulamento, e disponibilizados
para consulta dos interessados no site www.smiles.com.br.
9.1.2. Os produtos mencionados na cláusula 9.1 podem ser sazonais, periódicos ou permanentes,
sendo certo que poderão ser extintos pela Smiles a qualquer momento, sem prévio aviso.
10. CATEGORIAS DE CARTÃO SMILES – REGRA VIGENTE ATÉ 02 DE JANEIRO DE 2017
10.1. O Programa Smiles oferece 04 (quatro) Categorias Smiles de Cartão Smiles para os
Participantes do Programa, na seguinte conformidade:
a) CATEGORIA SMILES: destinada ao Participante que acumulou entre 0 (zero) e 9.999 (nove mil,
novecentas e noventa e nove) Milhas Club, num período de até 12 (doze) meses consecutivos;
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b) CATEGORIA PRATA: destinada ao Participante que acumulou entre 10.000 (dez mil) e 19.999
(dezenove mil, novecentas e noventa e nove) Milhas Club, num período de até 12 (doze) meses
consecutivos;
c) CATEGORIA OURO: destinada ao Participante que acumulou entre 20.000 (vinte mil) e 34.999
(trinta e quatro mil, novecentas e noventa e nove) Milhas Club, num período de até 12 (doze) meses
consecutivos; e
d) CATEGORIA DIAMANTE: destinada ao Participante que acumulou 35.000 (trinta e cinco mil)
Milhas Club ou mais, num período de até 12 (doze) meses consecutivos.
10.2. A categoria do Cartão Smiles será definida de acordo com a quantidade de Milhas Club
acumulada pelo Participante, na seguinte proporção ora vigente:
a) 15 (quinze) Milhas Smiles obtidas com Parceiras Comerciais ou Parceiros Financeiros dão direito
a 01 (uma) Milha Club, exceto milhas distribuídas a título de bônus, ou seja, emitidas não em
decorrência da efetiva prática de um Ato Gerador de Milhas;
b) 01 (uma) Milha Smiles proveniente de Parceiras Aéreas dá direito a 01 (uma) Milha Club, exceto
milhas distribuídas a título de bônus, ou seja, não em decorrência da efetiva prática de um Ato
Gerador de Milhas.
10.2.1. A Smiles, as Parceiras Aéreas, Comerciais e os Parceiros Financeiros poderão alterar a
proporção de troca de Milhas Smiles em Milhas Club, haja vista as condições comerciais negociadas
entre as Partes. Poderão, ainda, estabelecer por meio de campanhas promocionais, alterações na
proporção de troca por período determinado. Ambas as hipóteses aqui dispostas serão sempre
amplamente divulgadas aos Participantes.
10.2.2. As Milhas Club serão calculadas a cada transação de acumulo (Ato Gerador de Milhas),
aplicando-se a proporção prevista no item 10.1.2 e arredondando-se, para cima ou para baixo, o
resultado obtido.
10.3. Os Cartões Smiles das categorias PRATA, OURO e DIAMANTE serão válidos a partir da data
em que forem conquistados até o final do ano civil e por um período adicional de 15 (quinze) meses.
10.4. O Participante que não acumular o número de Milhas Club necessário para a permanência na
sua atual categoria, dentro dos 12 (doze) meses que antecedem o vencimento da validade do Cartão
Smiles da respectiva categoria, será reclassificado na categoria imediatamente inferior por mais 01
(um) ano. Tal regra não se aplica à categoria SMILES, na qual o Participante permanecerá até que
seja promovido. O Participante Smiles que acumular Milhas Club para manter sua categoria atual no
citado período terá seu cartão prorrogado por um período adicional de 01 (um) ano.
10.5. As Milhas Club acumuladas até 02 de janeiro de 2017 manterão a validade de 01 (um) ano
(trezentos e sessenta e cinco dias) a partir da data do acúmulo, com vencimento ao longo do ano de
2017 e 2018, na sua respectiva data de vencimento.
10.5.1. As Milhas Club não serão contabilizadas ao final do ano civil de 2017 para Requalificação
no Programa realizada em 31.03.2018, ou seja, somente serão válidas Milhas Qualificáveis na
contagem para Requalificação no ano de 2018, conforme descrição constante na Cláusula 11. deste
Regulamento.
11. CATEGORIAS DE CARTÃO SMILES

A) REGRA VIGENTE A PARTIR DE 03 DE JANEIRO 2017 ATÉ 11 DE JUNHO DE 2017.
11.1. O Programa Smiles oferece 04 (quatro) tipos de Categorias Smiles para os Participantes do
Programa Smiles que acumularem Milhas Smiles ou voarem com as Parceiras Aéreas.
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11.1.1. Para efeito do disposto no item 11.1., serão considerados os acúmulos de Milhas Smiles
oriundos das demais Parceiras na proporção descrita no item 11.4..
11.1.2. Para efeito do disposto no item 11.1, somente serão considerados os Segmentos Aéreos
acumuláveis, ou seja, cuja emissão foi feita por tarifa que possibilita acúmulo de Milhas Smiles. Para
ter ciência de tarifas acumuláveis, o Participante deverá consultar junto às Parceiras Aéreas nos
canais disponíveis.
11.2. No âmbito do presente Regulamento, o Participante deverá informar seu número Smiles ou
CPF válido para acumular Milhas Smiles e contabilizar Milhas Qualificáveis e Segmentos Aéreos.
11.2.1. Caso o interessado não esteja cadastrado no Programa Smiles quando da solicitação do
acúmulo junto à Parceira, este ficará momentaneamente impossibilitado de acumular Milhas Smiles
e contabilizar Milhas Qualificáveis e Segmentos Aéreos. Para que possa acumular, o interessado
deverá observar as regras e prazos de cada Parceira.
11.3. Serão consideradas as Milhas Qualificáveis e Segmentos Aéreos voados para mudança de
Categoria Smiles, na seguinte conformidade:
a) CATEGORIA SMILES: destinada ao Participante que acumulou entre 0 (zero) e 9.999 (nove mil,
novecentas e noventa e nove) Milhas Qualificáveis ou voou de 0 (zero) à 09 (nove) Segmentos
Aéreos com as Parceiras Aéreas durante o ano civil (janeiro a dezembro), aplicando-se as regras
previstas no presente Regulamento;
b) CATEGORIA PRATA: destinada ao Participante que acumulou 10.000 (dez mil) Milhas
Qualificáveis ou voou 10 (dez) Segmentos Aéreos com as Parceiras Aéreas, durante o ano civil
(janeiro a dezembro), aplicando-se a regras previstas no presente Regulamento. Caso o Participante
supere a quantidade de Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos voados na quantidade acima
descrita, as Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos excedentes serão considerados para a
Requalificação ou upgrade de categoria no ano civil subsequente;
c) CATEGORIA OURO: destinada ao Participante que acumulou 18.000 (dezoito mil) e Milhas
Qualificáveis ou voou 18 (dezoito) Segmentos Aéreos com as Parceiras Aéreas , durante o ano civil
(janeiro a dezembro), aplicando-se a regras previstas no presente Regulamento. Caso o Participante
supere a quantidade de Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos voados na quantidade acima
descrita, as Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos excedentes serão considerados para a
Requalificação ou upgrade de categoria no ano civil subsequente; e
d) CATEGORIA DIAMANTE: destinada ao Participante que acumulou 30.000 (trinta mil) Milhas
Qualificáveis ou voou 30 (trinta) Segmentos Aéreos com as Parceiras Aéreas , durante o ano civil
(janeiro a dezembro), aplicando-se as regras previstas no presente Regulamento. Caso o Participante
supere a quantidade de Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos voados na quantidade acima
descrita, as Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos excedentes serão considerados para a
Requalificação no ano civil subsequente.
11.4. A categoria do Participante no Programa Smiles será definida de acordo com a quantidade de
Milhas Qualificáveis acumuladas ou pela quantidade de Segmentos Aéreos voados com as Parceiras
Aéreas nas hipóteses apresentadas a seguir e na seguinte proporção ora vigente:
a) 10 (dez) Milhas Smiles obtidas com Parceiras Comerciais ou Parceiros Financeiros dão direito a
01 (uma) Milha Qualificável, exceto milhas distribuídas a título de bônus, ou seja, emitidas não em
decorrência da efetiva prática de um Ato Gerador de Milhas;
b) 01 (uma) Milha Smiles proveniente de Parceiras Aéreas dá direito a 01 (uma) Milha Qualificável,
exceto milhas distribuídas a título de bônus, ou seja, não em decorrência da efetiva prática de um
Ato Gerador de Milhas.
c) 01 (um) Segmento Aéreo voado com as Parceiras Aéreas será contabilizado para atribuição do
Participante na Categoria Smiles correspondente à quantidade de Segmentos Aéreos voados dentro
do ano civil (janeiro à dezembro).
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11.4.1. A Smiles, as Parceiras Aéreas, Comerciais e os Parceiros Financeiros poderão alterar a
proporção de troca de Milhas Smiles em Milhas Qualificáveis, haja vista as condições comerciais
negociadas entre as Partes. Poderão, ainda, estabelecer por meio de campanhas promocionais,
alterações na proporção de troca por período determinado. Ambas as hipóteses aqui dispostas serão
sempre amplamente divulgadas aos Participantes.
11.4.2. As Milhas Qualificáveis serão calculadas a cada transação de acúmulo, aplicando-se a
proporção prevista no item 11.03 e arredondando-se, para cima ou para baixo, o resultado obtido.
11.5. Os Cartões Smiles das categorias PRATA, OURO e DIAMANTE serão válidos a partir da data
em que forem conquistados até o final do ano civil corrente e por um período adicional de 15
(quinze) meses.
11.6. O Participante que não acumular o número de Milhas Qualificáveis necessário para a
permanência na sua atual categoria ou não voar Segmentos Aéreos com as Parceiras Aéreas da
Smiles na quantidade necessária para sua permanência na categoria atual, dentro do ano civil
anterior (janeiro a dezembro), será reclassificado na categoria imediatamente inferior, com validade
de 12 (doze) meses. Tal regra não se aplica à categoria SMILES, na qual o Participante permanecerá
até que seja promovido. O Participante Smiles que acumular Milhas Qualificáveis para manter sua
categoria atual no citado período terá seu cartão prorrogado, por um período adicional de 12 (doze)
meses.
11.6.1. As Milhas Qualificáveis e os Segmentos Aéreos voados, contabilizados durante o ano civil
(janeiro a dezembro), serão válidos até 31 de dezembro deste ano civil. A partir do dia 01 de Janeiro
do ano civil subsequente, um novo ciclo se inicia, zerando a contagem de Milhas Qualificáveis e a
contagem dos Segmentos Aéreos voados na Conta Smiles do Participante, exceto nas hipóteses
previstas no item 11.3. alínea: b, c e d.
11.7. A SMILES PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR AS REGRAS
RELATIVAS ÀS CATEGORIAS DE CARTÕES SMILES, INCLUSIVE MEDIANTE O
LANÇAMENTO DE NOVAS CATEGORIAS OU SEGMENTOS AÉREOS, SUBSTITUINDO OU
NÃO AS ATUAIS, COMUNICANDO PREVIAMENTE A ALTERAÇÃO AOS PARTICIPANTES
DO PROGRAMA SMILES.
B) REGRA VIGENTE A PARTIR DE 12 DE JUNHO DE 2017 ATÉ 25 DE JUNHO DE 2017.
11.8 O Programa Smiles oferece 04 (quatro) tipos de Categorias Smiles para os Participantes do
Programa Smiles que acumularem Milhas Smiles ou voarem com as Parceiras Aéreas.
11.8.1. Para efeito do disposto no item 11.8., serão considerados os acúmulos de Milhas Smiles
oriundos das demais Parceiras na proporção descrita no item 11.11.
11.8.2 Para efeito do disposto no item 11.8, somente serão considerados os Segmentos Aéreos
acumuláveis, ou seja, cuja emissão foi feita por tarifa que possibilita acúmulo de Milhas Smiles. Para
ter ciência de tarifas acumuláveis, o Participante deverá previamente consultar junto às Parceiras
Aéreas nos canais disponíveis.
11.9. No âmbito do presente Regulamento, o Participante deverá informar seu número Smiles ou
CPF válido para acumular Milhas Smiles e contabilizar Milhas Qualificáveis e Segmentos Aéreos.
11.9.1 Caso o interessado não esteja cadastrado no Programa Smiles quando da solicitação do
acúmulo junto à Parceira, este ficará momentaneamente impossibilitado de acumular Milhas Smiles
e contabilizar Milhas Qualificáveis e Segmentos Aéreos. Para que possa acumular, o interessado
deverá observar as regras e prazos de cada Parceira.
11.10 Serão consideradas as Milhas Qualificáveis e Segmentos Aéreos voados para mudança de
Categoria Smiles, na seguinte conformidade:
a) CATEGORIA SMILES: destinada ao Participante que acumulou entre 0 (zero) e 9.999 (nove mil,
novecentas e noventa e nove) Milhas Qualificáveis ou voou de 0 (zero) à 09 (nove) Segmentos
Aéreos com as Parceiras Aéreas durante o ano civil (janeiro a dezembro), aplicando-se as regras
previstas no presente Regulamento;
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b) CATEGORIA PRATA: destinada ao Participante que acumulou 10.000 (dez mil) Milhas
Qualificáveis ou voou 10 (dez) Segmentos Aéreos com as Parceiras Aéreas , durante o ano civil
(janeiro a dezembro), aplicando-se a regras previstas no presente Regulamento. Caso o Participante
supere a quantidade de Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos voados na quantidade acima
descrita, as Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos excedentes serão considerados para a
Requalificação ou upgrade de categoria no ano civil subsequente;
c) CATEGORIA OURO: destinada ao Participante que acumulou 18.000 (dezoito mil) e Milhas
Qualificáveis ou voou 18 (dezoito) Segmentos Aéreos com as Parceiras Aéreas , durante o ano civil
(janeiro a dezembro), aplicando-se a regras previstas no presente Regulamento. Caso o Participante
supere a quantidade de Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos voados na quantidade acima
descrita, as Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos excedentes serão considerados para a
Requalificação ou upgrade de categoria no ano civil subsequente; e
d) CATEGORIA DIAMANTE: destinada ao Participante que acumulou 30.000 (trinta mil) Milhas
Qualificáveis ou voou 30 (trinta) Segmentos Aéreos com as Parceiras Aéreas , durante o ano civil
(janeiro a dezembro), aplicando-se as regras previstas no presente Regulamento. Caso o Participante
supere a quantidade de Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos voados na quantidade acima
descrita, as Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos excedentes serão considerados para a
Requalificação no ano civil subsequente.
11.11. A categoria do Participante no Programa Smiles será definida de acordo com a quantidade de
Milhas Qualificáveis acumuladas ou pela quantidade de Segmentos Aéreos voados com as Parceiras
Aéreas nas hipóteses apresentadas a seguir e na seguinte proporção ora vigente:
a) 10 (dez) Milhas Smiles obtidas com Parceiras Comerciais, Parceiros Financeiros ou por meio do
plano do Clube Smiles ativo ou produto que permita tal acúmulo nos termos do regulamento do
produto e à critério da Smiles, dão direito a 01 (uma) Milha Qualificável, exceto milhas distribuídas
a título de bônus, ou seja, emitidas não em decorrência da efetiva prática de um Ato Gerador de
Milhas;
b) 01 (uma) Milha Smiles proveniente de Parceiras Aéreas dá direito a 01 (uma) Milha Qualificável,
exceto milhas distribuídas a título de bônus, ou seja, não em decorrência da efetiva prática de um
Ato Gerador de Milhas.
c) 01 (um) Segmento Aéreo voado com as Parceiras Aéreas será contabilizado para atribuição do
Participante na Categoria Smiles correspondente à quantidade de Segmentos Aéreos voados dentro
do ano civil (janeiro à dezembro).
11.11.1 A Smiles, as Parceiras Aéreas, Comerciais e os Parceiros Financeiros poderão alterar a
proporção de troca de Milhas Smiles em Milhas Qualificáveis, haja vista as condições comerciais
negociadas entre as Partes. Poderão, ainda, estabelecer por meio de campanhas promocionais,
alterações na proporção de troca por período determinado. Ambas as hipóteses aqui dispostas serão
sempre amplamente divulgadas aos Participantes.
11.11.2. As Milhas Qualificáveis serão calculadas a cada transação de acúmulo, aplicando-se a
proporção prevista no item 11.10 e arredondando-se, para cima ou para baixo, o resultado obtido.
11.12. Os Cartões Smiles das categorias PRATA, OURO e DIAMANTE serão válidos a partir da
data em que forem conquistados até o final do ano civil corrente e por um período adicional de 15
(quinze) meses.
11.13 O Participante que não acumular o número de Milhas Qualificáveis necessário para a
permanência na sua atual categoria ou não voar Segmentos Aéreos com as Parceiras Aéreas da
Smiles na quantidade necessária para sua permanência na categoria atual, dentro do ano civil
anterior (janeiro a dezembro), será reclassificado na categoria imediatamente inferior, com validade
de 12 (doze) meses. Tal regra não se aplica à categoria SMILES, na qual o Participante permanecerá
até que seja promovido. O Participante Smiles que acumular Milhas Qualificáveis para manter sua
categoria atual no citado período terá seu cartão prorrogado, por um período adicional de 12 (doze)
meses.
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11.13.1 As Milhas Qualificáveis e os Segmentos Aéreos voados, contabilizados durante o ano civil
(janeiro a dezembro), serão válidos até 31 de dezembro deste ano civil. A partir do dia 01 de Janeiro
do ano civil subsequente, um novo ciclo se inicia, zerando a contagem de Milhas Qualificáveis e a
contagem dos Segmentos Aéreos voados na Conta Smiles do Participante, exceto nas hipóteses
previstas no item 11.10 alínea: b, c e d.
11.14 A SMILES PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR AS REGRAS
RELATIVAS ÀS CATEGORIAS DE CARTÕES SMILES, INCLUSIVE MEDIANTE O
LANÇAMENTO DE NOVAS CATEGORIAS OU SEGMENTOS AÉREOS, SUBSTITUINDO OU
NÃO AS ATUAIS, COMUNICANDO PREVIAMENTE A ALTERAÇÃO AOS PARTICIPANTES
DO PROGRAMA SMILES.
C) REGRA VIGENTE A PARTIR DE 26 DE JUNHO DE 2017
11.15 O Programa Smiles oferece 04 (quatro) tipos de Categorias Smiles para os Participantes do
Programa Smiles que acumularem Milhas Smiles ou voarem com as Parceiras Aéreas.
11.15.1. Para efeito do disposto no item 11.15., serão considerados os acúmulos de Milhas Smiles
oriundos das demais Parceiras na proporção descrita no item 11.17.
11.15.2 Para efeito do disposto no item 11.15, somente serão considerados os Segmentos Aéreos
acumuláveis, ou seja, cuja emissão foi feita por tarifa que possibilita acúmulo de Milhas Smiles. Para
ter ciência de tarifas acumuláveis, o Participante deverá previamente consultar junto às Parceiras
Aéreas nos canais disponíveis.
11.16. No âmbito do presente Regulamento, o Participante deverá informar seu número Smiles ou
CPF válido para acumular Milhas Smiles e contabilizar Milhas Qualificáveis e Segmentos Aéreos.
11.16.1 Caso o interessado não esteja cadastrado no Programa Smiles quando da solicitação do
acúmulo junto à Parceira, este ficará momentaneamente impossibilitado de acumular Milhas Smiles
e contabilizar Milhas Qualificáveis e Segmentos Aéreos. Para que possa acumular, o interessado
deverá observar as regras e prazos de cada Parceira.
11.17 Serão consideradas as Milhas Qualificáveis e Segmentos Aéreos voados para mudança de
Categoria Smiles, na seguinte conformidade:
a) CATEGORIA SMILES: destinada ao Participante que acumulou entre 0 (zero) e 9.999 (nove mil,
novecentas e noventa e nove) Milhas Qualificáveis ou voou de 0 (zero) à 09 (nove) Segmentos
Aéreos com as Parceiras Aéreas durante o ano civil (janeiro a dezembro), aplicando-se as regras
previstas no presente Regulamento;
b) CATEGORIA PRATA: destinada ao Participante que acumulou 10.000 (dez mil) Milhas
Qualificáveis ou voou 10 (dez) Segmentos Aéreos com as Parceiras Aéreas , durante o ano civil
(janeiro a dezembro), aplicando-se a regras previstas no presente Regulamento. Caso o Participante
supere a quantidade de Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos voados na quantidade acima
descrita, as Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos excedentes serão considerados para a
Requalificação ou upgrade de categoria no ano civil subsequente;
c) CATEGORIA OURO: destinada ao Participante que acumulou 18.000 (dezoito mil) e Milhas
Qualificáveis ou voou 18 (dezoito) Segmentos Aéreos com as Parceiras Aéreas , durante o ano civil
(janeiro a dezembro), aplicando-se a regras previstas no presente Regulamento. Caso o Participante
supere a quantidade de Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos voados na quantidade acima
descrita, as Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos excedentes serão considerados para a
Requalificação ou upgrade de categoria no ano civil subsequente; e
d) CATEGORIA DIAMANTE: destinada ao Participante que acumulou 30.000 (trinta mil) Milhas
Qualificáveis ou voou 30 (trinta) Segmentos Aéreos com as Parceiras Aéreas, durante o ano civil
(janeiro a dezembro), aplicando-se as regras previstas no presente Regulamento. Caso o Participante
supere a quantidade de Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos voados na quantidade acima
descrita, as Milhas Qualificáveis ou Segmentos Aéreos voados excedentes serão considerados para a
Requalificação no ano civil subsequente.
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11.18. A categoria do Participante no Programa Smiles será definida de acordo com a quantidade de
Milhas Qualificáveis acumuladas ou pela quantidade de Segmentos Aéreos voados durante o ano
civil (janeiro a dezembro)com as Parceiras Aéreas nas hipóteses apresentadas a seguir e na seguinte
proporção ora vigente:
a) 10 (dez) Milhas Smiles obtidas com Parceiras Comerciais, Parceiros Financeiros ou por meio do
plano do Clube Smiles ativo ou produto que permita tal acúmulo nos termos do regulamento do
produto e à critério da Smiles, dão direito a 01 (uma) Milha Qualificável, exceto milhas distribuídas
a título de bônus, ou seja, emitidas não em decorrência da efetiva prática de um Ato Gerador de
Milhas;
b) 01 (uma) Milha Smiles proveniente de Parceiras Aéreas dá direito a 01 (uma) Milha Qualificável,
exceto milhas distribuídas a título de bônus, ou seja, não em decorrência da efetiva prática de um
Ato Gerador de Milhas.
c) 01 (um) Segmento Aéreo voado com as Parceiras Aéreas será contabilizado para atribuição do
Participante na Categoria Smiles correspondente à quantidade de Segmentos Aéreos voados dentro
do ano civil (janeiro à dezembro).
11.18.1 A Smiles, as Parceiras Aéreas, Comerciais e os Parceiros Financeiros poderão alterar a
proporção de troca de Milhas Smiles em Milhas Qualificáveis, haja vista as condições comerciais
negociadas entre as Partes. Poderão, ainda, estabelecer por meio de campanhas promocionais,
alterações na proporção de troca por período determinado. Ambas as hipóteses aqui dispostas serão
sempre amplamente divulgadas aos Participantes.
11.18.2. As Milhas Qualificáveis serão calculadas a cada transação de acúmulo, aplicando-se a
proporção prevista no item 11.10 e arredondando-se, para cima ou para baixo, o resultado obtido.
11.19. Os Cartões Smiles das categorias PRATA, OURO e DIAMANTE serão válidos a partir da
data em que forem conquistados até o final do ano civil corrente e por um período adicional de 15
(quinze) meses.
11.20 O Participante que não acumular o número de Milhas Qualificáveis necessário para a
permanência na sua atual categoria ou não voar Segmentos Aéreos com as Parceiras Aéreas da
Smiles na quantidade necessária para sua permanência na categoria atual, dentro do ano civil
anterior (janeiro a dezembro), será reclassificado na categoria imediatamente inferior, com validade
de 12 (doze) meses. Tal regra não se aplica à categoria SMILES, na qual o Participante permanecerá
até que seja promovido. O Participante Smiles que acumular Milhas Qualificáveis para manter sua
categoria atual no citado período terá seu cartão prorrogado, por um período adicional de 12 (doze)
meses.
11.20.1 As Milhas Qualificáveis e os Segmentos Aéreos voados, contabilizados durante o ano civil
(janeiro a dezembro), serão válidos até 31 de dezembro deste ano civil. A partir do dia 01 de Janeiro
do ano civil subsequente, um novo ciclo se inicia, zerando a contagem de Milhas Qualificáveis e a
contagem dos Segmentos Aéreos voados na Conta Smiles do Participante, exceto nas hipóteses
previstas no item 11.10 alínea: b, c e d.
11.21 A SMILES PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR AS REGRAS
RELATIVAS ÀS CATEGORIAS DE CARTÕES SMILES, INCLUSIVE MEDIANTE O
LANÇAMENTO DE NOVAS CATEGORIAS OU SEGMENTOS AÉREOS, SUBSTITUINDO OU
NÃO AS ATUAIS, COMUNICANDO PREVIAMENTE A ALTERAÇÃO AOS PARTICIPANTES
DO PROGRAMA SMILES.
12. RESGATE DE PRÊMIOS SMILES
REGRA GERAL
12.1. O Participante poderá trocar suas Milhas Smiles por Prêmios Smiles, diretamente no site
www.smiles.com.br, mediante o uso de seus Dados de Acesso Smiles, seguindo as regras constantes
deste Regulamento e do próprio site.
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12.1.1. Todas as informações necessárias para a emissão dos Bilhetes Aéreos, tais como quantidade
necessária de Milhas Smiles, os destinos nacionais e internacionais disponíveis, as datas e horários
dos voos e a disponibilidade de assentos, estão disponíveis no site www.smiles.com.br para consulta
on line pelos Participantes quando da busca pelo(s) voo(s). A quantidade de Milhas Smiles
necessária para a emissão do Bilhete Aéreo poderá variar de acordo com a Parceira Aérea, a classe e
destino escolhidos pelo Participante, além dos demais fatores especificados neste Regulamento.
12.1.2. O Participante declara que tem conhecimento de que a Smiles não pratica preços prédeterminados para os Bilhetes Aéreos ou outros Prêmios. Os preços praticados serão aqueles
disponíveis e informados no site www.smiles.com.br, mediante consulta prévia, e consideram, entre
outros fatores, a disponibilidade do Prêmio pela Parceira Aérea, Comercial e/ou Parceiro Financeiro;
as condições de oferta; demanda; disponibilidade de assentos no mercado à vista e de milhas; o
preço vigente dos assentos no mercado à vista e de milhas; a antecedência da compra; períodos de
alta demanda, tais como feriados e datas comemorativas; bem como o custo de aquisição do Prêmio
e as condições e índices macroeconômicos.
12.1.3 A Smiles declara que não atua como empresa aérea, fabricante de produtos e/ou varejista, não
controlando o estoque e quantidade de Prêmios dos Parceiros, incluindo Bilhetes Aéreos, produtos e
ou serviços, não podendo garantir as condições de preços disponibilizados no site
www.smiles.com.br até que a operação desejada pelo Participante seja autorizada, confirmada e
concluída pelas suas Parceiras Aéreas, Comerciais e seus Parceiros Financeiros.
BILHETES AÉREOS
12.2. O resgate de Bilhetes Aéreos está condicionado à existência de assentos disponíveis para
emissão com Milhas Smiles, de acordo com as regras de disponibilidade definidas pelas Parceiras
Aéreas. O Participante do Programa Smiles deve estar ciente de que os assentos podem estar
esgotados no momento em que ele desejar efetuar o resgate do Bilhete Aéreo.
12.2.1. É de responsabilidade exclusiva do Participante tomar conhecimento das regras tarifárias e
do conteúdo do contrato de transporte aéreo, que lhe será disponibilizado pela Parceira Aérea no
momento da emissão do Bilhete Aéreo. Em caso de dúvidas, o Participante poderá obter informações
no site www.smiles.com.br ou entrar em contato com a Central de Atendimento Smiles.
PRODUTOS E SERVIÇOS DE PARCEIRAS COMERCIAIS
12.3. O Participante poderá também utilizar suas Milhas Smiles para resgatar produtos ou serviços
de Parceiras Comerciais na Loja Virtual. A relação dos produtos ou serviços ofertados, a quantidade
de Milhas Smiles necessárias para o resgate, assim como as regras e condições específicas de
funcionamento da Loja Virtual podem ser encontradas no site www.smiles.com.br.
12.3.1. A rede de Parceiras Comerciais do Programa Smiles poderá sofrer alterações ao longo do
tempo. A Smiles se compromete a manter atualizada a relação das Parceiras Comerciais divulgada
no site www.smiles.com.br.

12.4. Os produtos ou serviços ofertados na Loja Virtual são de responsabilidade exclusiva das
Parceiras Comerciais. Quaisquer informações ou esclarecimentos relativos aos produtos ou serviços
comercializados na Loja Virtual devem ser obtidos pelo participante diretamente com as Parceiras
Comerciais. Eventuais atrasos na entrega do produto ou serviço, vícios, ainda que ocultos, defeitos,
trocas, cancelamentos ou reclamações devem ser tratados diretamente com as Parceiras Comerciais,
assim como o exercício do direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor.
12.4.1. Sem prejuízo do disposto no item 12.4., a Smiles disponibilizará, por meio de sua Central de
Atendimento, canal para atender às necessidades dos Participantes.
12.5. Poderão ser cobradas tarifas de resgate, emissão, cancelamento, reembolso de Milhas Smiles
ou retirada de Prêmios Smiles, de transferência de Milhas Smiles, dentre outras, conforme estipulado
pelo Smiles ou pelas Parceiras Aéreas, Comerciais ou Parceiros Financeiros, ou outras tarifas,
sempre amplamente divulgadas aos Participantes.
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13. EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS
13.1. Para emitir Bilhetes Aéreos o Participante deverá estar com sua Conta Smiles regular, bem
como deverá: i) acessar a área pertinente no site da Smiles; ii) ler atentamente as informações
referentes a cada Bilhete Aéreo; iii) possuir a quantidade de Milhas Smiles necessárias para a
emissão dos Bilhetes Aéreos; iv) haver os Bilhetes disponíveis para emissão no momento de
realização da busca; e v) ter o pagamento das demais taxas e valores aprovados pela sua
administradora de cartão de crédito.
13.2. A emissão dos Bilhetes Aéreos se efetiva com o débito das Milhas Smiles da Conta Smiles do
Participante, bem como com o pagamento das taxas aeroportuárias e de demais serviços, caso
aplicável. É de responsabilidade do Participante verificar se a emissão de seu Bilhete Aéreo foi
devidamente concluída com o correto débito das Milhas no Site da Smiles, em sua área logada, bem
como o efetivo pagamento das taxas via cartão de crédito utilizado.
13.2.1. A Smiles não poderá ser responsabilizada no caso da conclusão incorreta da emissão, sem
que o Participante acompanhe todo o procedimento até sua efetiva conclusão, que é comunicada via
envio de email pela Smiles ao Participante, bem como pela disponibilização da informação adequada
e correta na Conta Smiles do Participante.
13.3. Os Bilhetes Aéreos poderão ser emitidos em nome do Participante ou de outra pessoa, no
limite determinado pela Companhia Aérea à época do resgate, entretanto, a responsabilidade sobre a
movimentação da Conta Smiles é exclusiva do Participante, assim como é de sua exclusiva
responsabilidade o indevido fornecimento de Número Smiles e/ou senha a terceiros, o que é vedado
expressamente por este Regulamento.
13.4. Os Bilhetes Aéreos poderão ser emitidos de forma independente, ou seja, o Participante poderá
emitir trechos de ida e/ou ida e volta. Cada país estabelece regras para entrada e saída no país,
portanto, é de responsabilidade do Participante observar a obrigatoriedade de emissão do Bilhete
Aéreo de volta ao país de origem do voo de ida.
13.5. O BILHETE AÉREO, UMA VEZ EMITIDO, NÃO PODERÁ SER ALTERADO EM
NENHUM ASPECTO PELA SMILES, PORTANTO, NO MOMENTO DA EMISSÃO, O
PARTICIPANTE DEVERÁ OBSERVAR ATENTAMENTE TODOS OS CRITÉRIOS E DADOS
PARA A CORRETA EMISSÃO DO BILHETE AÉREO, TAIS COMO INFORMAÇÕES
PESSOAIS, NOME, CPF, DENTRE OUTRAS.
13.6. O Bilhete Aéreo poderá ser cancelado e as Milhas Smiles válidas reembolsadas, mediante o
pagamento das taxa cabíveis, e o Participante poderá efetuar nova emissão a seu critério. As Milhas
Smiles reembolsadas em virtude do cancelamento terão seu prazo de validade mantido de acordo
com o prazo que estava em vigor quando da emissão do Bilhete cancelado. As Milhas Smiles
reembolsadas, cujo prazo de vencimento houver expirado, não serão restituídas.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. O Participante expressamente reconhece a propriedade exclusiva da Smiles S.A. em relação à
marca Smiles e demais marcas, produtos e serviços a elas relacionados. A adesão ao Programa
Smiles não faz presumir, muito menos acarreta qualquer forma de licença ou autorização para que o
Participante faça uso, gratuito ou remunerado, das marcas da Smiles. Todo e qualquer uso das
marcas da Smiles sempre reverterão em benefício exclusivo da Smiles S.A.
14.2. O Participante reconhece o direito da Smiles, a qualquer tempo e por ato unilateral, de aditar,
modificar ou atualizar as regras, termos e condições deste Regulamento. Qualquer aditamento,
modificação ou atualização serão previamente comunicados aos Participantes, por meio do site
www.smiles.com.br ou por correio eletrônico. Caso o Participante continue a usar o Programa
Smiles depois do aviso de aditamento, modificação ou atualização deste Regulamento, isso
caracterizará a aceitação das alterações implementadas.
14.3. O Regulamento do Programa Smiles, assim como eventuais aditamentos, modificações ou
atualizações, é público e encontra-se Registrado no Oficial de Registro de Títulos e Documentos da
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, sob o no. 1.104.392, e averbado sob o no. 1301728, em
sessão de 23.06.2017. Tais documentos também estão disponíveis no site www.smiles.com.br.
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14.3.1. Este instrumento passará a vigorar, a partir de 26 de junho de 2017, por prazo indeterminado,
cancelando e substituindo os contratos e respectivas averbações anteriores.
14.4. O Programa Smiles poderá, a qualquer tempo e por ato unilateral da Smiles, ser suspenso,
extinto ou modificado, ou ter sua gestão transferida, mediante prévia comunicação aos Participantes,
por meio do site www.smiles.com.br ou por correio eletrônico. Em qualquer hipótese, será
resguardado o direito do Participante em relação às Milhas Smiles por ele já acumuladas até a data
da suspensão, extinção ou modificação.
14.5. Os casos omissos neste Regulamento serão tratados diretamente entre o Participante e a
administração do Programa Smiles. Qualquer tolerância a descumprimento ou omissão na execução
de seus direitos por parte da Smiles, não constituirá renúncia, ineficácia ou novação dos direitos e
obrigações ora pactuados, nem impedirá que a Smiles, ainda que extemporaneamente, requeira o
cumprimento de tais direitos e obrigações.
14.6. Quaisquer exceções às regras, termos e condições deste Regulamento só valerão se constarem
em documento escrito e assinado pelos representantes legais da Smiles.
14.7. A Smiles não será considerada em mora ou inadimplente em relação a qualquer direito ou
obrigação previstos neste Regulamento se o motivo do descumprimento decorrer de caso fortuito ou
força maior, na forma estabelecida pelo Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002.
14.8. Todas as regras, termos, condições previstos neste Regulamento são independentes. Desta
forma, na hipótese de qualquer de suas regras, termos ou condições ser considerado, por qualquer
motivo, por juízo ou árbitro competente, inválido, inexequível ou ilegal, no todo ou em parte, a
validade e exequibilidade das demais regras, termos e condições, ou de partes deles, não serão
afetadas.
14.9. A Smiles disponibiliza o Serviço de Atendimento ao Cliente por diversos meios, conforme
disposto neste Regulamento.
14.10. Este Regulamento será regido, interpretado e executado de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil, independentemente dos conflitos dessas leis com leis de outros estados ou
países, sendo competente o Foro do local que o Participante entender mais pertinente, no Brasil, para
dirimir qualquer dúvida decorrente deste instrumento. O Participante consente, expressamente, com
a competência desse juízo, e renuncia, neste ato, à competência de qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

