Qual o salário de comissários de bordo?
Você gosta de viajar, não tem medo de avião e é bastante desapegado quando o assunto é criar raízes
em um só lugar? Então a profissão de Comissário de Bordo pode ser uma ótima carreira para você!
Conhecida pelo glamour, possibilidade de viajar e um bom retorno financeiro, essa carreira é o sonho de
muitas pessoas.
Se você veio até aqui, deve querer saber mais detalhes desta ocupação, principalmente em relação a
salários, benefícios e requisitos, não é mesmo? É sobre isso que vamos falar hoje. Afinal, qual o salário
de comissário de bordo?

O salário de comissários de bordo
Segundo a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) Aviação Regular 2018/2019, divulgada no site do
Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), atualmente o piso salarial desta profissão é de R$2.203,18.
Há, entretanto, alguns fatores que tornam esse valor bem mais interessante. A grande vantagem desta
profissão é que existem vários benefícios, como remunerações adicionais variáveis, podem ser
responsáveis por um aumento significativo no salário. Veja alguns adicionais que fazem o salário de
comissários de voo aumentar:
● Compensação orgânica, já que o ambiente de trabalho não é favorável para o organismo: 20% da
remuneração fixa
● Horas de voo
● Reserva: mesmo valor das horas de voo
● Sobreaviso: ? do valor da hora de voo
● Diárias de alimentação em território nacional R$77,40 por refeição (almoço, jantar ou ceia)
● Vale Alimentação (aos profissionais com salário líquido inferior a R$5.058,84) de R$403,85
● Horas de voo em domingos e feriados: são pagas em dobro

Vale ressaltar que, a depender da companhia, outras bonificações podem ser aplicadas, como por
exemplo:
● Bonificação por senioridade
● Adicional noturno
● Periculosidade
● Adicional por cargos maiores como chefe de cabine, por exemplo

Outros fatores que influenciam no salário dos comissários de bordo
Além dos citados anteriormente, outros elementos que podem alterar o valor dos salários de comissários
são:
● A companhia onde se trabalha - as maiores costumam pagar melhor
● O tempo de experiência no ramo
● Se é voo internacional ou nacional (internacionais costumam ser melhor pagos)
● Qual é a classe que o profissional atende (econômica, business ou primeira classe)
Tomando como base dados da Glassdoor (Antiga Love Mondays), calculamos uma média salarial
embasada nas principais companhias do país. Dessa forma, chegamos aos seguintes resultados: média
do salário base R$5171,00; média de pagamentos adicionais R$2265,33. Posto estes valores, temos
que a média salarial total de comissários de voo gira em torno de R$7436,33.
Frisamos novamente que estes são valores médios, ou seja, salários no mercado profissional podem se
distinguir dos mencionados, tanto para mais como para menos.

Mais Benefícios
Há ainda outros benefícios que não interferem diretamente no salário, mas tornam a profissão muito

mais interessante e atrativa. Quando os comissários estão fora de expediente, eles podem viajar de
graça, desde que haja espaço no voo. Dependendo da companhia, esse benefício pode se estender a
familiares e amigos, podendo estes viajar com valores muito menores do que os praticados normalmente
pelas empresas.
Além disso, oferece-se seguro de vida, assistência médica e odontológica, auxílio creche e previdência
privada para os comissários de bordo. As mulheres que engravidam têm direito a licença maternidade de
180 dias após o parto.

Requisitos para ser comissário de voo

Uma das grandes vantagens dessa profissão, é a de ela não requerer ensino superior. Contudo, é
necessário ter cursos específicos para se candidatar a vagas abertas em companhias aéreas brasileiras.
Os principais requisitos são:
● Ter ensino médio completo
● Ser maior de 18 anos
● Concluir curso homologado pela ANAC
● Ter aprovação no exame teórico da ANAC
● Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) de 2ª classe válido
E aí, ficou interessada(o) nessa carreira? Então confira outros de nossos posts sobre ela: “Como Ser
Comissário de Bordo” e “Quais as Funções da Profissão de Comissário de Bordo”.
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Para ficar por dentro de tudo sobre o mundo da aviação, nos siga nas redes sociais e acompanhe
nossas melhores publicações! Estamos no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest e LinkedIn.
Conheça a eBianch, a maior plataforma de ensino a distância para pilotos e entusiastas de aviação,
Centro de Instrução de Aviação Civil homologado pela Anac, acesse www.ebianch.com

