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Milhas: Viaje por menos da metade do valor. 
Saiba o que não te contam sobre isto. 

 

Vamos tentar juntos desvendar este complicado 

mundo das milhas de viagens e mostrar o caminho, 

que na minha opinião está valendo à pena (2018), 

pois a concorrência é muito grande neste segmento 

e sempre tudo pode mudar. Vamos viajar mais? 

Pagando menos? 

  

Eu sempre utilizei o Clube Smiles para juntar minhas milhas. Pagava R$150,00 (atualmente é R$ 
162,00) mensais, o que me dava 5.000 milhas por mês, sendo que nos três primeiros meses você 
ganhava um bônus de 5.000 milhas adicionais por três meses (ou seja 10.000 por mês totalizando 
30.000 nos 3 meses). E ao final de 1 ano você acumularia um total de 75.000 milhas para viajar e 
estas mesmas milhas teriam validade de 4 anos. Atualmente este limite subiu para 10 anos. E um 
total de R$ 1800,00 gastos (que foram pagos em 12 parcelas, como se fosse uma poupança). 

Você deve estar se perguntando: Ok, e que tipo de viagem eu faço com 75.000 milhas? 

Em 2015 eu fui para Buenos Aires por 25.000 milhas (ida e volta), comprei para duas pessoas por 
50.000 milhas. 



Em 2017 voltei a Buenos Aires por 34.000 milhas (ida e volta), e neste mesmo ano fui para os 
Estados Unidos (ida, vôo direto para Nova Iorque e volta por Miami) por 70.000 milhas. 

Veja abaixo fotos do resgate destas passagens de 2017. Lembrando que uma passagem de classe 
econômica em preço cheio para Nova Iorque pode oscilar entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 



O jeito mais difícil de juntar pontos (para serem convertidos em milhas) é através das compras do 
cartão de crédito, pois tem uma taxa de conversão de dinheiro gasto x milhas mais desfavorável de 
todos os métodos (e isso melhora ou piora de acordo com o tipo de cartão que possui. Cartões Visa 
Infinite e Mastercard Black possuem as melhores taxas de conversão, tipo 1,8 reais gastos por 
dólar (alguns podem chegar a 2,2). 

Porém possuem anuidades mais caras que os demais, por isso veja as taxas do seu cartão. Todos os 
pontos são creditados 1:1 de valores em dólares, mesmo que sua compra tenha sido feita em reais. 

Exemplo: Vamos supor que o dólar esteja R$ 4,00, então você gastou R$ 4.000 reais no cartão de 
crédito e seu cartão é um Mastercard Black com uma conversão de 1,8. Seus R$ 4.000,00 serão 
convertidos para US$ 1.000,00 (cotação do dólar hipotético) e estes US$ 1.000,00 dólares vão 
virar 1.000 pontos e ai então será aplicado o fator de conversão do cartão de crédito de 1,8 (que 
varia de cartão para cartão) te creditando um total de 1.800 pontos no seu sistema de pontos de 
fidelidade do seu cartão. 

Ao transferir para um programa de milhas de uma companhia aérea (se a conversão for de 1:1, 
sempre verificar) você terá gasto R$ 4.000 que vão virar 1.800 milhas (não estou levando em 
consideração os bens adquiridos com estes R$ 4.000,00 gastos, apenas pontos x milhas). Estas 
milhas vão ter custado  R$ 0,45 reais cada milha (guarde este valor). 
Comparando com o Clube Smiles (5000 milhas por mês , que era o que que eu tinha), eu pagava 
R$ 1800,00 por ano (parcelado em 12 vezes) e tinha ao final deste ano 75.000 milhas, o que me 
custava R$ 0,024 reais cada milha (compare com os R$ 0,45 do gasto com o cartão), a diferença é 
muito grande. 

Porém estes valores mudaram de R$ 150,00 por mês, e agora é R$ 162,00. Mesmo assim ainda 
muito mais vantajoso que o cartão de crédito. Dando um valor de R$ 0,025 reais por milha! 
Então eu estou dizendo para não usar o cartão? 

Claro que não estou dizendo isso, mas estou dizendo que o cartão precisa ser algo auxiliar no 
acúmulo de pontos/milhas e não a principal maneira de juntar milhas! O uso de um clube de 
milhas se faz muito necessário para que tudo fique mais interessante. A Gol tem o Smiles, a Latam 
tem o Multiplus e a Azul tem o Tudo Azul. 

Então qual usar ? Qual o melhor? Existem vários planos (e valores) com vantagens diferentes. 
Compare e veja qual é o melhor para você. Eu usei o da Gol (Clube Smiles 5000) por 2 anos e 
fiquei satisfeito. 

Só 1 minuto, não escolha ainda! Há pouquíssimo tempo o Banco do Brasil em conjunto como 
Bradesco lançaram a plataforma Livelo. Todos os seus correntistas tiveram o sistema de pontos de 
cartões do crédito migrados para esta nova plataforma, e a mesma abriu um clube de acúmulo de 
pontos que podem ser convertidos em milhas. 

 

 

 

 

 



Abaixo a tabela de planos da Livelo. 

 

 

Fazendo uma conta básica o plano de 7.000 pontos por mês (que se tornam 7.000 milhas na 
transferência) sai R$ 2.750,00 por ano (pagos em 12 parcelas) e ao final deste ano você terá 
100.000 pontos (ou milhas), te dando um custo de R$ 0,27 reais por cada milha. 
Agora vem a grande vantagem (independente do preço de cada plano da Livelo). 

 

 

 

 



Poderá transferir para a maioria dos programas de milhagens das companhia aéreas mais 
utilizadas (que possuem parcerias com várias outras internacionais). Sem ficar preso a nenhum 
deles, até o momento que for realizar a compra da passagem. 

 

 

 

Agora vem o pulo do gato, imagina que ao final de 1 ano você esteja com 100.000 pontos e aparece 
uma promoção de 100% de bônus para transferir para algum sistema de fidelidade para uma das 
companhias aéreas? Estamos falando em simplesmente DOBRAR as milhas! 

Se você já tiver acumulando em um destes sistemas das companhias aéreas, não poderá se 
beneficiar destas promoções pois suas milhas já estão lá.  Se acumular pelo Livelo e aguardar o 
momento certo, o seu investimento terá sido a metade ou se preferir o retorno terá sido o dobro! 
No caso do plano de 7.000 pontos, como dobrou as milhas, seria como se as 200.000 milhas 
tivessem saído pela metade do valor, ficando o custo da milha a R$ 0,013 reais. 
 

 

 



 

 

Então é preciso saber o momento exato e ter paciência para fazer com que seu investimento 
duplique, podendo dobrar o seu número de viagens pelo mesmo valor, que já será mais barato. 

IMPORTANTE – Leia as regras da promoção, pois pode ter pegadinhas, e muitas vezes exige um 
pré cadastro no site da promoção, normalmente colocando apenas seu CPF, e se não fizer isso, vai 
fazer a transferência e não será beneficiado pela promoção e terá perdido a oportunidade, pois as 
milhas serão transferidas e ficaram presas junto ao sistema de fidelidade da companhia aérea 
escolhida anteriormente. 

Sempre, antes de comprar a passagem, veja se existe uma promoção em andamento, seja com 
milhas ou em dinheiro, e faça a conta do seu custo com milhas multiplicando pelo valor da 
passagem em milhas e compare com o valor em dinheiro da promoção (que em empresas 
brasileiras), que poderá pagar em parcelas sem juros. Neste caso pode ser mais interessante 
guardar as milhas para um momento mais oportuno. 

Uma última dica para quem utiliza o Multiplus (Latam) ou deseja transferir para o mesmo: 
Abastecendo com combustível (normalmente entre 200km e 250 km por abastecimento de um 
tanque cheio, que já teria que abastecer de qualquer maneira) e trocas de óleo e etc… (deverá 
informar ao frentista que possui o sistema e quando estiver pagando a maquina que seu cartão 
estará inserido solicitará seu CPF para creditar seu pontos, poderá acumular pontos, que são 
chamados de Kilômetros de vantagem), que podem ser trocados por milhas no Muliplus. 
Lembrando que esta troca vem sempre acompanhada de um valor em dinheiro, variando de 
acordo com o plano de troca. 



O mais interessante é trocar 10.000 km por 10.000 milhas por R$ 139,00 (no cartão de crédito) 
gerando um custo de R$ 0,013 por milha, mas esta troca só pode ser efetuada uma única vez por 
ano (por CPF). 

Existe também o plano que poderá trocar 2.000 km por 10.000 milhas por uma taxa de R$ 309,96 
(que será parcelado em 12 de R$ 25,83) te dando um valor de R$ 0,030 reais por milha. Este tipo de 
transação poderá ser repetido 50 vezes ao mês se desejar. 
Mesmo assim muito melhor que os R$ 0,45 que faria com compras no cartão (se tiver um cartão 
de excelente conversão). 

 


	Pagina 1

