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INTRODUÇÃO
A viagem dos seus sonhos, diferentemente do que você pode imaginar, começa
meses antes do embarque no avião. É
preciso muito planejamento, pensar nos
menores detalhes para que a viagem seja
um sucesso.
Após decidir o destino é que o desafio começa: correr atrás da documentação
exigida pelo país, realizar os exames e vacinas quando necessários, ter tempo para
encontrar uma passagem aérea barata ou
em promoção, reservar a hospedagem,
pensar na necessidade de um carro e muitas outras coisas.
Produzimos um conteúdo especial reunindo tudo o que você precisa lembrar e fazer
para chegar, com sucesso, ao destino
escolhido.
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DOCUMENTOS
Viajar de avião, até para quem não é
iniciante, pode ser complicado. Os documentos necessários para embarcar em um
avião variam de destino para destino e, se
você é passageiro de primeira viagem, prepare-se com antecedência - especialmente
em viagens internacionais. Talvez você
precise fazer algum(ns) documento(s).
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VOOS NACIONAIS

VOOS INTERNACIONAIS

É simples: para embarcar em um voo nacional, você precisa de um
documento de identificação com foto. Pode ser RG, passaporte,
carteira de motorista e de trabalho. Em caso de roubo, furto ou
perda de alguma documentação, aceita-se Boletim de Ocorrência
emitido há menos de 60 dias.

Caso vá fazer uma viagem internacional, você precisa se planejar com maior antecedência. Para voos no Mercosul (Argentina,
Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Guiana,
Suriname e Venezuela), basta levar a carteira de identidade original
- com foto atualizada e menos de 10 anos de emissão - ou passaporte válido. Atenção caso tenha a intenção de visitar a Venezuela,
pois, atualmente, ela está suspensa do bloco (ou seja, você precisará de passaporte).

Menores de 12 anos, com os pais, devem estar com RG, passaporte ou certidão de nascimento. Caso esteja com tios ou avós, é
necessária a certidão de nascimento. Se o acompanhante não for
parente da criança, é preciso autorização do pais com firma reconhecida.
Se a criança ela estiver desacompanhada, é necessário tirar uma
autorização judicial, autorização do juizado de menores, documento de identificação pessoal e Protocolo de Autorização de Viagem
para Menor Desacompanhado preenchido.

Para outros destinos fora do Mercosul (demais países das Américas, Europa, Ásia, África e Oceania), é necessário checar se o país
de destino exige visto, se alguma de suas conexões exige visto de
trânsito e, como sempre, passaporte válido.
Crianças acompanhadas por terceiros precisam de autorização
judicial ou autorização de ambos os pais com firma reconhecida e
em duas vias originais.
Se desacompanhadas, as crianças precisam apresentar expressa
autorização de viagem de ambos os pais - com firma reconhecida
por autenticidade ou semelhança, e deve ser apresentada em duas
vias originais (pois uma delas ficará retida na Polícia Federal no aeroporto de embarque), ou autorização judicial e um documento de
identificação válido. A autorização judicial deverá ser apresentada
em única via original.
Mais informações sobre:
›› Regras para crianças e adolescente em aviões
›› Menores desacompanhados
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VISTO
Preparamos uma lista de países que exigem visto para turistas
brasileiros, em ordem alfabética:
Afeganistão, Angola, Arábia
A Saudita, Argélia, Austrália e
Azerbaijão.

Gabão, Gâmbia, Gana, Guiana
G Francesa, Guiné, Guiné Bissau e
Guiné Equatorial.

Bahrein, Bangladesh, Belize,
B Benin, Bielorrússia, Brunei,
Burkina Fasso, Burundi e Butão.

Iêmen, Ilhas Cook, Ilha Kiribati,
Ilhas Marianas, Ilhas Marshall,
I
Ilhas Maurício, Ilhas Salomão,
Índia, Indonésia, Irã e Iraque.

Cabo Verde, Camarões, Camboja,
Canadá*, Catar, Chade, China,
C
Comores, Coréia do Norte,
Costa do Marfim, Costa Rica e Cuba.

K Kuwait.

D Djibuti.

L Laos, Lesoto, Líbano, Libéria e Líbia.

Egito, Emirados Árabes Unidos,

E Eritréia, Estados Unidos da América

e Etiópia.

J

Japão e Jordânia.

Madagascar, Malawi, Mali,
AM Mauritânia, Mianmar, Moçambique
e Moldávia.
N Nepal, Níger e Nigéria.

P Papua Nova Guiné e Paquistão.
Q Quênia, Quirguistão e Quiribati.

República de Belarus, República

R Centro Africana, República

Democrática do Congo e Ruanda.
São Tomé e Príncipe, Senegal,

A
S Serra Leoa, Síria, Somália, Sri Lanka,

Sudão e Sudão do Sul.

T

Tadjiquistão, Taiwan, Tanzânia,
Timor Leste, Togo e Turcomenistão.

AU Uganda e Uzbequistão.
AV Vanuatu e Vietnã.
Z Zâmbia e Zimbábue.

AO Omã.

*O Canadá permite que brasileiros que já tenham tido o visto canadense nos últimos dez anos ou que possuam o visto americano
válido não precisem solicitar novamente para um visto canadense.
Basta se cadastrar no eTA - Autorização Eletrônica de Viagem (Electronic Travel Authorization).
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SAÚDE
E VACINAS
É possível viajar de avião doente? Alguns
países indicam vacinas, para que o turista ou imigrante não corra nenhum risco
durante sua viagem. Separamos aqui as
informações mais importantes sobre saúde, medicação e vacinas durante a viagem
de avião. Para mais informações sobre
riscos e precauções desse tipo, acesse o
site do Centro de Informação em Saúde
para Viajantes (Cives).
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FALE COM O SEU MÉDICO

INFECÇÕES PULMONARES

SINUSITE, RINITE E OTITE

Primeira e mais importante dica: fale com
seu médico, antes de tudo. Ele explicará
se é necessário avisar à companhia aérea
(pois algumas são bastante exigentes) e
as principais consequências e mal-estares
que sua enfermidade por causar.

Tuberculose e pneumonia e são bastante
contraindicadas. Além de risco de agravamento e complicações durante e após o
voo, há grandes chances disseminação.

Na teoria, é permitido viajar com crises
de sinusite. Entretanto, uma sinusite
crônica ou aguda pode causar alguns
problemas e incômodos, sendo uma contraindicação. Se realmente precisar voar,
existe a possibilidade de sofrer com uma
enxaqueca severa, dor facial, orbital ou em
sistema nervoso central, e sangramento
nasal. Para a rinite, não chega a haver
uma contraindicação, mas, como qualquer pessoa que sofre desse mal sabe,
rinite pode ser um grande incômodo.
Poeira e alteração drástica de temperatura
(comum em aviões) causam crises alérgicas. Já na otite, há uma contraindicação
caso a infecção esteja ativa ou se a cirurgia
ainda for recente.

SOLICITAR ASSISTÊNCIA
Em 2013, a ANAC definiu que os seguintes passageiros podem pedir assistência:
gestantes, lactantes, pessoas com criança
de colo, idosos (mais de 60 anos), pessoas
com mobilidade reduzida, com deficiência
e qualquer um que, por alguma condição
específica, tenha limitação na sua autonomia. Acompanhante ou algum equipamento necessário deve ser solicitado à
companhia, no mínimo, 72 horas antes
do voo.

MARCA-PASSOS E DESFIBRILADORES IMPLANTÁVEIS
Não há contraindicação alguma.

GESSO E FRATURAS
Algumas companhias aéreas exigem que
passageiros com gesso em membro inferior, indo até acima do joelho, viagem de
maca. Fraturas instáveis ou não tratadas
são contraindicações de voo.

ASMA
A asma brônquica é incapacitante para
voo em casos graves ou de hospitalização
recente. Para os outros asmáticos: levem
sempre seus medicamentos - especialmente a bombinha, que é permitida na
bagagem de mão.
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FEBRE AMARELA

MEDICAMENTOS

A vacinação antes de viajar é especialmente recomendada às
pessoas que planejam visitar países tropicais, especialmente os
que passaram por epidemias de doenças como febre amarela.
Isso acontece no Brasil, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal - além
das regiões Norte e Nordeste (onde a vacina já era obrigatória). É
importante se lembrar da necessidade da vacinação também em
países como Benin, Bolívia, Burkina Faso, Gana, Guiana, Camarões,
Congo, Libéria, Mali, Níger, República Centro-Africana, Ruanda,
Senegal, Togo, Costa do Marfim, Zaire. Na América do Sul, o risco
ocorre em locais como Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador,
Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Para saber
como emitir seu Certificado Internacional de Vacinação, necessário para entrar nesses países, clique aqui.

Medicamentos líquidos com receita médica podem ser transportados em quantidades superiores a 100 ml, caso forem indispensáveis ao passageiro por razões de saúde durante a viagem. Esses
medicamentos devem ser apresentados separadamente ao agente que executa o controle de segurança. Remédios de uso contínuo
também podem ser levados, sem problemas – é mais seguro se
você levar a receita.

A vacinação deve ser realizada preferencialmente de seis a oito
semanas antes da partida e, pelo menos, quatro semanas antes
da viagem para locais com risco de epidemia. Mantenha-se informado (a) sobre a obrigatoriedade de vacinação e sobre os locais de
epidemia, já que as informações mudam de tempos em tempos.
Cuide-se, e não deixe que sua viagem seja o início dos seus problemas. Importante: existem algumas contraindicações para vacina
de febre amarela - crianças com menos de quatro anos, gestantes,
pessoas com alguma imunodeficiência e alérgicos a ovo, eritromicina e gelatina não podem tomar a vacina contra febre amarela.

Você também pode levar aquela famosa farmacinha, com remédio
para dor de cabeça, dor de estômago, gripe... enfim, os medicamentos básicos. Agora, se forem líquidos, lembre-se do limite de
100 ml por frasco.

Para outras doenças e informações, acesse o manual “Doutor,
posso viajar?”, elaborado pela professora Vânia Elizabeth Ramos
Melhado e pelos alunos integrantes da Liga de Medicina Aeroespacial da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São
Paulo. Outra opção para quem quer informações mais completas ainda, é dar uma olhada no “Manual Médico da IATA” (aqui
ele está em inglês).
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PASSAGENS
AÉREAS MAIS
BARATAS:
como encontrá-las

Existe melhor dia na semana para viajar?
Com qual antecedência deve se comprar
as passagens para economizar? Há algo
científico sobre isso? Ou o conhecimento no assunto é baseado em suposições
e expectativas? Aqui você terá um guia
completo sobre quando e como comprar
passagens aéreas baratas, sem regras
complicadas, nem mitos infundados.
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PROMOÇÕES

VIAJAR EM QUAL DIA DA SEMANA?

O mais importante para economizar nessa hora é acompanhar
as promoções: observá-las com grande antecedência, mas não
se deixando cair em tentação e comprando as passagens aéreas
muito antes da data de sua viagem. Uma ótima opção é assinar
nossa newsletter e baixar nosso app, para receber notificações
dos destinos mais baratos do momento e, assim, aguardar
quando o seu aparecer.

Basicamente, dias úteis. Sexta, por ser o início do final de semana,
e domingo, por ser o fim, são os dias mais procurados. Em específico, nas terças-feiras. Segundo pesquisa, as terças-feiras são os
dias mais baratos e os sábados são os mais caros, chegando a 11%
de diferença na comparação de valores entre esses dois dias.

Se estiver organizando uma viagem de férias mais longa, tente
encontrar a promoção primeiro. A dica principal é: se for possível, compre durante a baixa temporada do destino. Após comprar as passagens, marque suas férias. Começar a procura já com
os dias limitados pode ser um grande complicador e causar um
grande gasto. Uma dica sobre promoções: no Brasil, elas costumam ocorrer nos finais de semana.

ANTECEDÊNCIA
Uma pesquisa afirma que a antecedência ideal para se comprar
uma passagem aérea com destino nacional é de 56 dias, podendo
gerar uma economia de até 28% no seu bolso. O dia mais caro,
como pode se imaginar, é o do embarque.

HORÁRIO
Procure voo noturnos. Final da noite, madrugada e início de manhã. Horários das 7h-10h e 17h-20h costumam ser mais caros.

RESERVA
Finais de semana costumam ter o ATP (Average Ticket Price - Preço médio do ticket) mais baixo. Domingo costuma ser o dia das
ofertas mais baratas, e sexta-feira tem passagens aéreas mais
caras. Esses números são causados pela grande busca de passagens aéreas por empresários no final da semana.

Repare que esse período de tempo se localiza entre os números
- de alta e baixa temporada - que normalmente são divulgados,
o dito senso comum, sobre a antecedência ideal. Costuma-se
afirmar que, para baixa temporada, deve-se comprar o ticket
entre 30 e 45 dias e 45 a 60 na alta (em voos domésticos). Em
voos internacionais, a compra deve ser de 30 a 60 dias na baixa
temporada e 60 a 120 na alta temporada.

11

COMO RESERVAR HOTÉIS
BARATOS
A lógica com hospedagem é parecida
com a das passagens, mas dois fatores
tem uma influência maior no valor: a época e a localização. Hotéis mais distantes
do circuito turístico da cidade costumam
ser mais baratos. Um hotel na semana do
carnaval no Rio de Janeiro, estará com sua
diária lá em cima. E, é claro, existem os
hostels (ou albergues), sempre mais em
conta do que hotéis.
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LOCALIZAÇÃO

RESERVA

Um hotel mais afastado, numa região metropolitana, por exemplo, provavelmente terá sua diária com preço mais acessível, mas
você precisa ter cuidado ao tomar essa decisão. Sim, na hora de
pagar a hospedagem, o valor será mais baixo, entretanto, estude
se a cidade que você vai tem um transporte público minimamente organizado e acessível. Calcule as distâncias e os gastos
com locomoção, para não economizar em algo gastando mais em
outra coisa.

Você precisa levar tudo isso em conta, traçar seus limites de gasto
com hospedagem, sua exigência mínima de luxo e entrar nesse
link aqui.
Digite seu destino, coloque a data de check-in e check out, quantas pessoas estarão na hospedagem e quartos você pretende
reservar. Depois da página carregar, atente para os filtros: você
poderá escolher quantas estrelas terá a hospedagem, como é
avaliada por hóspedes no TripAdvisor, como você deseja pagar,
o tipo de acomodação (hotel, hostel, apart hotel, resort, etc.),
pontos de referência próximos (como, por exemplo, “centro da
cidade”, “praia”, etc.) e os “luxos” do quarto, desde básicos como
internet, até cozinha e piscina.
13

BAIXA
TEMPORADA
Baixa temporada é um termo muito
comum e utilizado, mas você sabe o que
ele significa? Qual é sua época e como ela
é definida? Falamos muito disso na hora
de te ajudar a comprar passagens aéreas
baratas e conseguir uma hospedagem
acessível. Veja aqui como ela funciona.
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O QUE É E COMO É DEFINIDA?
No Brasil, a alta temporada, basicamente, está nos meses de julho, dezembro e janeiro (período de férias escolares). Na Europa, por exemplo, a alta temporada costuma ser durante o verão
(de meados de junho até setembro). Entretanto, o conceito
não é tão simples assim. O clima afeta muito os valores da rede
hoteleira e as passagens aéreas e feriados costumam aumentar
os valores, por exemplo: uma viagem para uma praia em pleno
inverno ou uma viagem para a serra gaúcha em janeiro podem
significar valores mais baixos.

Baixa temporada no Brasil costuma ser nos meses letivos (março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro)
e, nos Estados Unidos, os meses de março, abril, maio, setembro, outubro e novembro. Já na Europa, a baixa temporada vai
de novembro até a semana que precede o Natal, e de 25 de
dezembro até março.

DESTINOS POPULARES E A BAIXA TEMPORADA

Nordeste brasileiro

Fernando de Noronha

Em qualquer época do ano, seja em pleno verão ou no mais rigoroso inverno (caso você seja da região Sul), estará fazendo sol
no Nordeste. Entre agosto e novembro, por exemplo, você foge
do frio e das chuvas e tem a oportunidade de conhecer estados e
praias maravilhosas, como a Bahia, Pernambuco, Rio Grande do
Norte, etc.

Na teoria a ilha faz parte do Nordeste, mas ela merece uma citação. Mais uma opção de praia com um clima sempre agradável.
Aproveite a baixa temporada para encontrar passagens e pousadas muito mais baratas do que em meses como dezembro e
janeiro.
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Foz do Iguaçu

Serra Gaúcha

Opção para fugir de praias. Uma viagem mais zen, com paisagens
maravilhosas, cachoeiras para se visitar e, até mesmo, um templo
budista para se visitar. Entre março e junho, os preços para lá
costumam cair bastante.

Opção para quem não gosta das praias lotadas durante o verão.
De fevereiro a maio os preços costumam ser mais acessíveis as
lindas cidades de Gramado, Canela, Bento Gonçalves e várias outras.
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Orlando

Cancun

Lisboa

A opção “infantil”. Lugar ideal para levar os
filhos e apresentá-los ao mundo mágico
que é o Parque de Diversões da Disney. É
difícil encontrar a baixa temporada de lá,
mas se você puder tirar uma folga e o filho
puder dar uma escapa nas aulas, entre
março e maio, agosto e novembro é a
época mais adequada para se economizar
indo para lá.

O Caribe é um dos lugares que apresenta
maior discrepância de preços entre alta e
baixa temporada. Aproveite o primeiro semestre e vá para Cancún. Mas lembre-se:
evite proximidade dos spring breaks caso
você esteja procurando descansar.

Os preços mais acessíveis acontecem
quando já está frio na capital lusitana,
entre dezembro e fevereiro. Lisboa é uma
cidade linda, é onde a maior árvore de
Natal da Europa é montada e, além disso,
seu carnaval é bem animado.
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SEGURO
VIAGEM:

para quê?

Não se costuma pensar em imprevistos,
acidentes e semelhantes durante o planejamento de uma viagem, e isso é um
grandioso erro. Você pode se encontrar
em uma situação desfavorável, tentando
encontrar auxílio em um país estrangeiro, com uma conta imensa de hospital
e sem saber para quem recorrer. Um
clichê “o barato pode sair caro” se encaixa
perfeitamente na hora de contratar ou
não o seguro viagem.
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O QUE É SEGURO VIAGEM?
A contratação do seguro viagem dá a
garantia de que, se algum imprevisto acorrer, você será imediatamente amparado
(a). O seguro cobre problemas com a sua
saúde, acidentes e acasos relacionados à
viagem (cancelamentos, atrasos, perda de
bagagem).

O QUE ELE COBRE E QUANTO
CUSTA?
O seguro viagem cobre acidentes e decorrentes (morte, invalidez, injúria), custos
com internação e medicamentos em caso
de doença. Também é possível acionar o
seguro viagem quando há atraso e cancelamento de voo por parte da companhia
aérea (apenas por motivos de greve, problemas com equipamentos ou clima), cancelamento de voo por parte do segurado
(doença ou morte de parente de primeiro
grau – mãe, pai, cônjuge ou filho), atraso e
perda de bagagem e vários outros possíveis problemas. Veja todos aqui.
Há variações, é claro, dependendo da
região de cobertura. Os nomes são bem
simples e claros: nacional, internacional e
Europa. O valor da diária varia de acordo
com o plano e a duração da viagem. Veja
nos links o que eles cobrem e seus valores.

É OBRIGATÓRIO?
Os países mais conhecidos em que o seguro viagem é obrigatório são os que fazem
parte do Tratado de Schengen. Ao todo,
são 25 nações europeias:
Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca,
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia,
Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos,
Polônia, Portugal, República Tcheca,
Suécia e Suiça.
E se for até lá sem seguro viagem? Você
não entra no país!
Além dos europeus, Cuba, Emirados
Árabes Unidos, Qatar e Turquia exigem
seguro viagem. A Austrália solicita que

estudantes estrangeiros tenham seguro
viagem, mas não é obrigatório para turista. Entretanto, é importante contratar o seguro viagem até quando viajar para algum
local que não tenha essa exigência.

COMO E QUE DOCUMENTAÇÃO PRECISO TER PARA
ACIONÁ-LO?
Para acioná-lo, basta estar com seus
documentos pessoais e a apólice do seguro, que conterá informações como seu
número e o número de telefone para contatar no país onde você se encontra. Cada
caso específico exige uma documentação,
saiba o que reunir em cada situação.
19

ALUGUEL
DE CARRO
Nem sempre a ideia de alugar um carro
passa pela cabeça do viajante. Se você
pretende passear por mais de uma
cidade (ou, até mesmo, passear por
uma cidade grande), se tiver pressa em
seus deslocamentos ou se mais de uma
pessoa precisar de transporte, estude a
possibilidade, a diferença é grande.
20

Um dos pontos positivos é o conforto,
mas o grande diferencial é a praticidade.
Em vez de ficar dependente de condições
e pessoas alheias, você mesmo (a) pode
ser seu guia – além de ser, também, uma
ótima opção para viagens de negócios,
para chegar a uma reunião no horário, ter
autonomia e mobilidade. E, no final das
contas, o aluguel pode ser mais barato
do que gastar com outros tipos de locomoção no lugar de destino.

COMO ALUGAR UM CARRO
A documentação que você precisará para
alugar e retirar o carro é muito simples:
›› Um cartão de crédito válido no nome do
condutor principal;
›› Sua carteira de habilitação.
É mais fácil do que você imagina. O primeiro passo é entrar no site, escolher,
alugar o carro e decidir onde você vai retirá-lo. Para ver como fazer isso, entre aqui.
Atenção para um aspecto:
›› O tanque é entregue cheio e, por isso,
deve ser devolvido da mesma forma, é
a “política de combustível de cheio para
cheio”. Você será informado (a) como proceder em relação ao combustível durante
a retirada do automóvel.

O aluguel do carro inclui gratuitamente:
››
››
››
››
››
››

Alterações
Proteção de roubo
Cobertura de danos de colisão
Sobretaxa de aeroporto
Impostos locais
Quilometragem livre

Além de tudo isso, você ainda pode segurar o carro com a “Proteção Total”, para
uma viagem sem estresse. Com o seguro
você terá direito a:
›› Reembolso de Franquia em Caso de
Danos Completo
›› Janelas, espelhos, rodas e pneus
›› Tarifa de Administração e Dano
›› Franquia de Roubo
Existem opções-extra, para facilitar e aprimorar seu aluguel, como: condutor adicional, GPS, assento elevatório, cadeira de
criança, cadeira de bebê e Wi-Fi roteador.
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COMO
ESCOLHER
SEU ASSENTO
Marcar seu assento é um dos procedimentos mais importantes durante todo
período pré-viagem/voo. Dois exemplos
básicos sobre o assunto: você precisa
pensar no tipo de passageiro que é, para
decidir se vai na janela ou no corredor
(essa decisão pode mudar completamente sua experiência) e você também deve
ficar atento se deseja reservar seu assento (ou pré-reservar), pois isso é diferente
de marcar e, talvez, exista alguma taxa
para tal serviço.
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COMO MARCAR OU RESERVAR MEU ASSENTO?

QUAL ASSENTO DEVO ESCOLHER?

Marcar o assento é bem simples: em todas as companhias você
tem essa opção na hora do check-in, seja online, em algum totem
no aeroporto ou direto no guichê. Quando se fala em “reservar o
assento”, normalmente, é uma referência aos assentos que a empresa cobra uma taxa por serem considerados melhores (em fileiras
mais espaçosas, como nas saídas de emergência e nas primeiras
poltronas da cabine) ou a marcação de assentos com grande antecedência.

Primeiro: indicamos dois sites. O Seat Guru, que analisa o avião
utilizado pela companhia em determinado voo e indica os melhores lugares, e o Seat Expert, que oferece um serviço semelhante, mas avalia os aviões utilizados pelas empresas, não o avião
de determinado voo.
Dicas importantes (especialmente se você for alto):
›› Costumeiramente, as poltronas na primeira fileira têm mais
espaço para as pernas. Entretanto, isso não é uma certeza e, além
disso, o espaço para colocar bagagens no chão é menor.
›› Os assentos dos corredores facilitam sua circulação durante o
voo.
›› Os assentos localizados nas saídas de emergência são mais
espaçosos, porém, normalmente, essas poltronas têm um custo
adicional.
Para quem não tem problemas com enjoo e busca um voo
tranquilo, indica-se as poltronas entre as fileiras 5 e 9. Elas ficam
longe da cozinha e dos banheiros, o que diminui a movimentação
de pessoas e carrinhos na sua volta, e os bebês e crianças sozinhas
costumam ir nas primeiras fileiras. Para maior comodidade, escolha uma poltrona na janela, assim, você estará livre de pessoas se
levantando e pedindo licença.
As pessoas que sofrem com turbulências ou enjoos devem escolher as poltronas no meio do avião (próximas as asas), pois são
as mais estáveis. Janela ou corredor é uma decisão muito particular
- alguns se sentem mais tranquilos vendo a paisagem, outros se
sentem mais enjoados. O principal: evite o fundo do avião. Nele, os
movimentos da aeronave são mais intensos, além de ser a região
mais barulhenta.
Os friorentos devem fugir dos locais na frente, pois, normalmente, o ar condicionado funciona de frente para trás.
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CHECK-IN
O seu número de reserva é primordial
para seu check-in, seja online, no totem ou no balcão da companhia aérea.
Munido (a) do número de reserva e de um
documento com foto, você pode realizar o
check-in de qualquer uma das três formas.
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CHECK-IN NO BALCÃO OU TOTEM DA
COMPANHIA AÉREA
Na chegada ao aeroporto, você encontrará informações sobre o
lugar exato para o check-in do seu voo em placas informativas
especiais. Se precisar de ajuda, vá até um balcão de informação.
1. Localize o balcão de check-in adequado para o seu voo.
2. Prepare seus documentos - o passaporte, RG ou carteira de
motorista, o código de reserva ou uma passagem de papel (se
tiver).
3. No check-in serão solicitados os documentos mencionados e
você entregará a bagagem para ser pesada e despachada para
o porão da aeronave (se você tiver bagagem para despachar, é
claro).
4. Após a verificação dos documentos e a entrega da bagagem,
você receberá o seu cartão de embarque, que autoriza a entrada a bordo do avião.
5. Após o check-in, vá para a entrada dos portões, onde cada
passageiro passa pelo controle de segurança (check-in pessoal).
6. Depois, pode ir para a porta correspondente (gate), onde se
embarca no avião. O horário de embarque na aeronave é indicado no seu cartão de embarque.

O CHECK-IN ONLINE
1. O check-in online é feito no site da companhia aérea.
2. Vá para o site da linha aérea e clique no link correspondente
ao check-in online ou web check-in. A companhia pedirá que
digite o código da reserva, o nome, cidade de partida e de chegada ou outros dados, tais como o seu e-mail ou o número do
cartão de crédito.
3. Após a digitação dos dados, será mostrado o cartão de embarque que deve ser impresso e levado até o aeroporto. Algumas companhias não disponibilizam o cartão de embarque para
impressão no ato do check-in online, sendo necessário o comparecimento do viajante ao guichê da empresa, no aeroporto.

Para fazer check-in no totem da companhia aérea, basta encontrar
o totem da linha aérea com a qual viajará (ele fica no aeroporto,
geralmente na frente do balcão da companhia). Você mesmo (a)
informa seu código de reserva, documentação e imprime seu
cartão de embarque - uma ótima estratégia caso você não precise
despachar bagagem.
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BAGAGEM
DE MÃO E
DESPACHADA
A bagagem de mão sempre está incluída
na passagem, e o limite de peso permitido
é de 10kg. O tamanho costuma ficar entre
115 e 120 cm, somadas as três dimensões.
Bolsa de mão, uma mochila, uma pasta de
notebook ou um casaco podem ser levados sem custo. A bagagem despachada, ou
de porão, precisa estar dentro dos 158 cm
(somando altura, largura e comprimento) e
ter 23 kg. Caso esse limite seja ultrapassado, uma taxa (salgada) é cobrada. Para todas as informações sobre bagagem, acesse
nosso e-Book – Tudo sobre bagagem de
avião. Veja a seguir dicas de como como
arrumar sua mala.
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MALA DE MÃO? OU ALGO MAIOR?
Essa é a primeira pergunta importante que deve ser respondida.
Se decidirmos levar uma mala extra, também haverá uma taxa
adicional. No entanto, no caso da bagagem de mão, devemos
ser extremamente bem organizados e saber exatamente o que
queremos levar e o que vamos precisar. Viajando apenas com a
bagagem de mão, há economia de dinheiro (por não ter que pagar
taxas adicionais), tempo (não precisaremos esperar que a nossa
bagagem seja retirada da aeronave) e nervos (não vamos temer
que a nossa bagagem seja extraviada ou danificada). Veja neste
post do nosso blog as melhores dicas para fazer sua mala de mão.

QUANDO FAZER A MALA?
Aqui, a maioria das pessoas vai dizer: “no último minuto, pois
ainda poderei precisar de algo”. Porém, isso, com certeza, fará com
que esqueçamos o que é essencial, e levemos um monte de coisas
desnecessárias. Faça a mala cerca de dois dias antes da viagem assim, dá tempo de você lembrar do que mais precisará.

A LISTA
Mesmo que você não seja a pessoa mais organizada do mundo, é
prático fazer uma lista antes de colocar tudo na mala. Uma dica é
fazer a lista pensando na programação da viagem e no cotidiano
normal. Exemplo:
›› Acordei, vou tomar banho (shampoo, condicionador, sabonete,
desodorante, hidratante, maquiagem, roupa de baixo);
›› Programação do primeiro dia: ir à praia (roupa de banho, toalha,
protetor solar, chinelo, saída de banho, óculos escuros, chapéu);
›› ...e assim sucessivamente.

TUDO EM SEU LUGAR
Produtos de higiene, beleza, cosméticos e líquidos em geral devem
ficar em nécessaires ou sacos plásticos bem fechados. Procure
colocar na mala tudo bem esticado, e com o mínimo de dobras
possível. Camisas abotoadas, calças e jaquetas com zíper fechado –
assim, a roupa não perde seu formato e caimento. Sapatos sempre
dentro de um saquinho, assim como as roupas íntimas.
Um macete para vestidos: coloque o vestido metade dentro da
mala e metade fora, ponha todas as roupas esticadas em cima e,
depois, puxe a outra metade por cima das roupas dobradas. O
mesmo serve para calças sociais. Depois de todas as roupas dobradas e colocadas da maneira certa, é hora do mosaico. Encaixe
nécessaires e saquinhos, nos espaços vazios.
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COMO SE
VESTIR PARA
VIAJAR DE
AVIÃO?
Mesmo em viajantes mais experientes, essa
é uma dúvida comum. Existe algum tipo de
roupa mais adequado? Ou cor? E sapato?
Aqui, tentaremos dar algumas dicas para
tornar sua viagem mais agradável.
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CALÇA CONFORTÁVEL
Aquele jeans antigo e folgado pode ser o mais adequado para
usar durante uma viagem. Uma calça de moletom também é
indicada. Evite ao máximo alguma calça apertada, pois, quando
ficamos muito tempo parados, o corpo costuma inchar e ela ficará
ainda mais desconfortável.

PREVENÇÃO CONTRA O FRIO
Leve sempre aquela blusa ou casaco contra o frio. Aeroportos
e aviões são imprevisíveis, e todos que já viajaram algumas vezes
já tiveram a experiência de quase congelar dentro de um avião.
Outra dica importante contra o frio: caso esteja de chinelo, leve
uma meia. Manter os pés quentinhos é muito importante para o
seu conforto.

OLHO NA TEMPERATURA
Saiba a temperatura do seu destino, pois sair do frio para o
calor - ou vice-versa - pode causar confusão. Nessas horas, a dica
é a bagagem de mão com algumas opções para salvá-lo nessas
situações, como uma flanela ou cachecol (que são leves, fáceis de
guardar e quentinhos).

TONS NEUTROS
Escuros e neutros são os mais indicados, como preto, azul marinho, bege e semelhantes. Roupas mais escuras disfarçam melhor
qualquer sujeira ou bebida que possa cair durante o voo.

SAPATOS
A regra básica para as meninas é nada de salto alto. Conforto em
primeiro lugar. Tênis, sandália e sapatilhas são os sapatos mais
indicados.

SEM EXAGEROS
Passe longe dos anéis, colares, cintos, relógios, pulseiras. Para
entrar no avião, você precisará tirar todos os objetos de metal, o
que pode ser tornar um grande incômodo. Além disso, se o voo for
longo, pode ser desconfortável.
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CHECKLIST
ANTES DE
SAIR DE CASA
Antes de sair de casa para sua viagem,
é imprescindível que você tenha a certeza de estar com tudo o que necessita
para embarcar e fazer uma boa viagem.
Quer saber se está pronto (a) para viajar?
Confira os itens da lista a seguir.
30

Documento de identificação (passaporte em caso de viagens internacionais, identidade ou carteira de motorista para trechos nacionais);
Código de confirmação da passagem eletrônica ou passagem aérea impressa;
Cartões de embarque (caso tenha feito o check-in online);

Em casos de perdas durante a viagem ou a
sua estadia no exterior, entre em contato
com a embaixada ou consulado brasileiro
adequado (para assuntos relacionados a
documentos de identidade e outros tipos
de documentos), ou com a companhia
aérea que realiza o seu transporte (no caso
de perda da passagem aérea ou cartão de
embarque).

Itinerário com horas e números dos voos que você fará;
Visto, quando necessário;
Meios de pagamento adequados (dinheiro, cartões de crédito ou débito);
Medicamentos indispensáveis;
Atestados médicos e veterinários (caso sejam necessários);
Dados de contato de embaixadas/consulados brasileiros no
país de destino e nos países de trânsito.

Lembre-se!
O único tipo de documento de identificação que poderá confirmar a sua identidade fora do Brasil será o passaporte. Os
viajantes a países em que o passaporte
não é documento obrigatório para passar
as fronteiras (países do Mercosul), devem,
se possível, levá-lo consigo. Além disso,
a maioria dos países do Mercosul exige
identificação emitida há menos de cinco
anos.
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O EMBARQUE
O processo de embarque na aeronave (o
chamado “boarding”) pode ser realizado
de várias maneiras, dependendo das soluções técnicas implementadas no aeroporto. O portão de embarque pode ser
ligado ao avião com uma ponte especial
ou conduzir à pista do aeroporto. Os passageiros são transportados de ônibus até
as proximidades da aeronave, ou entram a
bordo por escadas.
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PRIORIDADE DE EMBARQUE
Na maioria dos casos, as companhias aéreas respeitam a regra de receber primeiro no embarque as pessoas que viajam
com crianças pequenas, idosos, mulheres
grávidas e pessoas com deficiência, além
de pessoas que compraram o serviço de
embarque prioritário no momento da
reserva da passagem aérea ou durante
o check-in, e as pessoas com cartões dos
programas de fidelidade. Mesmo assim,
as companhias aéreas não garantem que
o passageiro que passa pelo portão de
embarque primeiro também entre em
primeiro lugar na aeronave.
Ao entrar no avião, encontre sua poltrona (que estará indicada no cartão de
embarque), acomode seus pertences no
compartimento de bagagem, sente-se e
afivele os cintos. Depois disso, é só aguardar as instruções da equipe de bordo.
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VOOS COM
CONEXÃO
Na hora de comprar sua passagem aérea, você percebeu que seu voo tem uma
conexão. O que isso quer dizer? Como proceder? O que fazer com check-in e bagagem despachada? Não se preocupe, aqui
você encontra tudo o que você precisa
saber sobre voos com conexão.
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O QUE É UM VOO COM CONEXÃO?
Quando o caminho a percorrer é longo, e não há voos diretos entre sua cidade de saída e sua cidade de chegada, é necessário fazer
conexão: uma parada em um aeroporto intermediário.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE ESCALA,
CONEXÃO E STOPOVER?
A escala é uma breve parada em um aeroporto intermediário,
seja para algumas pessoas embarcarem ou desembarcarem, ou
para abastecimento do avião. Em uma escala, você não troca de
avião, apenas permanece cerca de 30 minutos em solo até que o
novo voo comece.
No caso da conexão, há troca de avião e um tempo de espera
maior. Você precisa desembarcar e pegar outro avião até o próximo destino – e, às vezes, o aeroporto também pode mudar (exemplo Guarulhos-Congonhas). Muita atenção na hora de comprar
passagem, para ter certeza de que terá tempo para tudo.
Stopover é algo totalmente diferente, já que não tem a ver com o
horário de voo, mas com a vontade do viajante de ficar um tempo
a mais num local de parada. Define-se como stopover mais de 24h
de parada em um destino internacional, ou mais de 4h em destino
internacional - sem pagar a mais, apenas usufruindo da passagem
aérea original comprada. No momento da compra, basta escolher
a opção “várias cidades” e escolher o roteiro. Aceitar os stopovers
depende das regras da companhia aérea. Essa é a chamada viagem multitrecho.

PRECISO DE VISTO PARA VOOS
INTERNACIONAIS COM CONEXÃO?
Depende do país de conexão. Se a parada será em um país que
não exige visto de brasileiros, fique tranquilo (a), você não precisa
de visto. Porém, vários países exigem visto de conexão, e não ter
esse documento pode obrigar você a voltar para casa sem nem
chegar ao seu destino final. Consulte aqui os países que exigem
visto de trânsito (conexão). O trâmite para tirar o visto de conexão
é bem parecido com o visto de turista. Pesquise no site da embaixada do país de destino – assim, você obterá informações mais
precisas sobre cada caso e cada localidade.

POSSO SAIR DO AEROPORTO DURANTE
UMA CONEXÃO?
Novamente: depende do país de conexão e se você tem o visto
correto. O visto de trânsito (ou de conexão) não dá direito a sair
do aeroporto, porém, se você tem visto de turismo para o país de
conexão, você pode. De qualquer forma, sair do aeroporto durante
uma conexão só vale a pena se o tempo de espera é longo (mais
de sete horas), afinal, se atrasar para voltar ao aeroporto pode
resultar em perda do voo. É importante que você esteja a postos
para a conexão pelo menos duas horas antes do voo seguinte, e é
preciso passar pela imigração novamente em viagens internacionais.
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PRECISO FAZER CHECK-IN
NOVAMENTE EM VOOS COM
CONEXÃO?
Sempre pergunte à companhia aérea em
todas as paradas, mesmo que a informação já tenha sido passada. A questão é
que os planos podem mudar, por conta do
dinamismo da aviação.

O QUE FAZER COM AS
BAGAGENS EM VOOS DE
CONEXÃO?
Nesse caso, também cabe a dica de
perguntar para a companhia aérea. Na
maioria das vezes, a bagagem despachada no aeroporto de origem só pode ser
recuperada no aeroporto do destino final.
Por isso, tenha em sua bagagem de mão
itens de primeira necessidade (uma muda
de roupa, roupas íntimas, produtos de
higiene, documentação, dinheiro, celular,
notebook, carregadores, etc.), principalmente se sua conexão será longa. Se sua
bagagem não for diretamente ao destino
final, você deve pegá-la na esteira e despachá-la novamente.

O QUE FAZER EM CONEXÕES
LONGAS?
Os maiores aeroportos geralmente são
os locais de conexão, e isso significa uma
vasta gama de serviços e locais para
explorar dentro do próprio aeroporto.
Por isso mesmo, muitos aeroportos têm
lounges com refeições e chuveiros, além
de pequenos hotéis próprios para quem
vai fazer conexão. Isso não costuma ser
barato, mas pode valer muito a pena
se você ficará, por exemplo, doze horas
dentro do aeroporto. Passageiros de
Primeira Classe ou Executiva (Business)
podem ter acesso ao próprio lounge da
companhia aérea, que, na maioria das
vezes, é gratuito para esse tipo de tarifa.
Sua conexão, inclusive, deve ser mais
curta do que você imagina. O processo de
aterrissagem é demorado, tem imigração
envolvida, novo embarque, procura do
portão correto... enfim. Quatro horas, em
média, devem ser reservadas para a burocracia. Se o intervalo é mais curto que isso,
corra!
Leve seu entretenimento com você.
Livros, smartphones, tablets e notebooks
podem ajudar muito na espera. Se seu voo
é internacional, explore o duty-free (free
shop) – produtos importados a preços baratos parecem uma ótima ideia, não é?
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A CHEGADA
O avião aterrissou e o aviso de apertar os
cintos foi desligado. O que fazer? Veja a
seguir como proceder desde quando você
sai do avião até a chegada em seu destino.
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COMO RECOLHER A MINHA BAGAGEM?
Ao chegar ao saguão de desembarque, após cumprir formalidades
relativas ao controle de fronteiras, os passageiros passam para a
sala de bagagem, que será transportada por uma esteira. Caso
haja mais de uma esteira, verifique no painel eletrônico na qual
chegará a sua bagagem, já que cada esteira é marcada com o
número do voo e a cidade do aeroporto de embarque. O tempo
de espera para recolher a bagagem normalmente não deve ultrapassar os 45 minutos.
Se recolher por engano uma mala alheia, o viajante é civilmente
responsável e poderá ser forçado a cobrir os custos relativos à
recuperação e à entrega da bagagem para o seu legítimo proprietário. Se sua bagagem não for localizada na esteira depois que
todas as malas do voo já passaram, vá imediatamente ao guichê
da companhia aérea com a qual viajou, ainda na sala de desembarque. Você será informado (a) sobre como proceder.

TRASLADO
Alguns hotéis oferecem serviço de traslado aeroporto-hotel e
hotel-aeroporto. Caso haja traslado, é possível agendar o transporte imediatamente após ter feito a reserva do hotel. É importante lembrar que o hotel tem o direito de recusar o traslado ou, até
mesmo, cobrar uma taxa adicional pelo serviço de transporte.
Geralmente, em grandes aeroportos internacionais há um serviço
gratuito de ônibus chamado “shuttle bus”, que leva os hóspedes
do aeroporto para os hotéis localizados perto dos terminais do aeroporto. Para saber mais sobre transporte gratuito, informe-se nos
guichês de informação dos aeroportos. Se não contratou serviço
de traslado ou não usará shuttle bus, você tem outros recursos,
como o transporte público da cidade, aplicativos de transporte ou
táxi. Lembre-se sempre de pegar táxis oficiais do aeroporto.
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Dica bônus

COMO USAR
O CELULAR
FORA DO
PAÍS?
Você tem três opções: ativar o serviço de
roaming internacional com a sua operadora, comprar um chip do local ou comprar
um chip internacional.
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ROAMING

CHIP LOCAL

Seu ganho é a praticidade. Basta ligar
para a operadora, avisar que necessitará
do serviço e, dessa forma, você mantém
seu número. Entretanto, as taxas cobradas
pelas operadoras costumam ser altíssimas. Vale a pena ligar para a sua para
obter mais informações sobre valores.

A economia em relação ao serviço de
roaming pode chegar a 70%. Além disso,
é fácil adquirir um plano pré-pago, inclusive de internet, basta realizar a compra
e trocar o do seu aparelho. Um aviso: o
que nós chamamos de “chip” é conhecido
como “Sim Card” fora do Brasil. E guarde
o chip antigo, pois, quando você voltar de
viagem, basta recolocá-lo no celular que
tudo volta ao normal.

CHIP ESPECIAL PARA VIAGENS
Há diversas operadoras que oferecem
chips pré-pagos internacionais, e eles
funcionam para diversos países. Alguns
exemplos são: MySimTravel, EasySim4U,
Fale.Global, Travel Mobile.
Na maioria dessas opções, você pode
comprar o chip pela internet antes da
viagem, recebê-lo em casa e já sair do
Brasil conectado (a). Pesquise qual chip e
valor é mais adequado para as suas necessidades. Durante a compra, você sinaliza
a quantidade de dias e quando a viagem
será, além de questões como comprar somente o pacote de dados ou também um
número local para ligações.
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GOSTOU DO NOSSO CONTEÚDO?

Acesse nosso site para as
melhores ofertas para sua viagem

Acesse nosso blog para informações
sobre destinos e dicas de viagem

Acesse nossas redes sociais para acompanhar
ofertas, inspirações de viagens e tirar suas dúvidas
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