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Passagens aéreas promocionais: saiba como conseguir
Se você também não abre mão da comodidade de uma viagem de avião, conﬁra algumas ideias essenciais para conseguir
passagens com valores acessíveis!

De acordo com um levantamento feito em 2016 pelo Ministério do Turismo, os brasileiros estão cada vez mais optando por
fazer viagens de avião, priorizando o conforto e a praticidade oferecidos por elas.
No entanto, o preço ainda é um grande problema na hora de decidir por esse meio de transporte. Por isso, as buscas por
passagens aéreas promocionais se tornaram uma verdadeira competição.
Com a alta procura por esse serviço, as companhias aéreas e os sites de viagem tendem a oferecer cada vez mais
passagens e promoções quando menos se espera, exigindo que o consumidor esteja sempre atento para encontrar os
melhores preços.
Como começar a procurar passagens?
O primeiro passo para encontrar passagens baratas é ter paciência e investir tempo nas pesquisas. Esse pode ser
um processo longo, mas que no ﬁnal com certeza trará retornos. Com a internet, essa busca é automatizada e simples,
exigindo apenas um pouco mais de persistência.
Desse modo, é essencial vasculhar os sites de viagem, dando prioridade às companhias aéreas e buscadores conﬁáveis.
Algumas maneiras de conseguir passagens promocionais:
- Melhor dia para comprar passagens
Fator importante e que poucas pessoas têm conhecimento é que há um dia e horário da semana em que as passagens
aéreas estão disponíveis com preços melhores. Isso porque, geralmente, as companhias costumam renovar as ofertas e
promoções às terças-feiras de meia-noite às seis horas da manhã.
Dessa forma, o período da madrugada das terças foi eleito o ideal para comprar passagens. Compensa perder algumas

horas de sono para pesquisar e fazer um bom negócio, certo?

- Assinar a newsletter das companhias aéreas
Se você é do tipo de pessoa que não gosta de perder as promoções e quer estar atualizado o tempo todo, fazendo isso é
possível ter acesso aos conteúdos e posts promocionais em primeira mão. Sendo assim, entre nos sites das companhias e
ofereça o e-mail que você veriﬁca com frequência, para receber as melhores notícias de promoções.
Com essa prática, além de economizar tempo, você pode considerar realizar uma viagem diferente daquela que estava
planejando, pois com a variedade de destinos disponíveis, aparecerão promoções para onde menos se espera.
- Opte por voos com escala
Principalmente em voos mais longos, os custos da viagem direta para uma empresa serão maiores do que se houver uma
conexão no caminho. Desse modo, na maioria dos casos, o preço de uma passagem aérea com escala é menor.
Para o viajante que tem disponibilidade e tempo, é importante considerar essa possibilidade, uma vez que voos
diretos podem ser também muito cansativos — em especial os internacionais.

- Participe de programas de ﬁdelidade das empresas
Um dos maiores benefícios para quem viaja com frequência são os programas de acúmulo de milhas por cartões de crédito
ou cartão ﬁdelidade feitos pelas empresas.
Esta é uma maneira que as companhias encontraram para ﬁdelizar clientes: elas estabelecem um método de pontuação
para que o viajante sempre utilize aquela empresa e ganhe descontos (ou até gratuidade!) em passagens.
Logo, esses programas são vantajosos principalmente para quem tem costume de viajar ― seja a lazer ou a trabalho. Para
participar, é preciso se inscrever nos programas das companhias, pois cada uma tem suas regras e seus métodos de
pontuação.
Dessa maneira, antes de optar por participar de um programa de milhas, pesquise qual empresa oferece os serviços de
melhor qualidade e com preços acessíveis. Aﬁnal, quanto mais descontos, melhor para o cliente.

- Compre com antecedência
Um problema comum de muitos viajantes que passam meses pesquisando é evitar a compra mesmo após acharem um valor
acessível, pois pensam que pode aparecer uma oportunidade melhor a qualquer momento.
De fato, é possível encontrar um preço excelente inesperadamente, mas quanto mais tempo se espera para adquirir a
passagem, maiores são as chances de os valores subirem.
Assim, comece as pesquisas o quanto antes, até mesmo para ter noção de valores. Quando encontrar passagens aéreas em
promoção, não deixe para depois e leve em consideração todas as referências anteriores.
Normalmente, quando algum serviço desse tipo é adquirido em cima da hora, os custos para sua realização tendem a subir.
Logo, as empresas precisam aumentar os preços e muitos clientes se veem obrigados a fazer a compra devido à urgência.
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