Por Que Investir na Carreira de Comissário de Bordo?
Já se imaginou atuando profissionalmente dentro de um avião, seja como piloto, copiloto ou comissário
de bordo? Apostamos que sim, considerando que se trata de áreas super atrativas, tanto
economicamente como em benefícios!
Na carreira de comissário de bordo, por exemplo, é possível obter ganhos acima de R$ 6 mil, a depender
de sua experiência de mercado e qualificação.
Ficou interessado em saber mais sobre a carreira de comissário de bordo? Então, continue a leitura.
Reunimos alguns motivos que podem te fazer querer apostar nesse caminho.

Viagens
Um dos pontos mais atraentes na carreira de comissário de voo é que esses profissionais podem
conhecer diversos lugares, não apenas no Brasil, mas no mundo, a depender da companhia aérea que
trabalha.

Ainda que esse não seja o principal objetivo do comissário de bordo, é fato que se trata de uma profissão
que garante a você esse benefício incrível.
Ao conhecer cidades e países, você pode mergulhar em culturas diferentes e conhecer pontos turísticos
maravilhosos, o que, na prática, enriquece muito mais sua vida, tanto em termos sociais como culturais.

Salário

Como dissemos no início deste conteúdo, o comissário de bordo ganha um salário relativamente bom,
sobretudo quando comparado com outras profissões. O bom é que é possível fazer carreira e aumentar
muito mais os seus ganhos. Confira este post onde mergulhamos mais a fundo neste tema!
De acordo com um levantamento feito pela Catho, site de classificados de empregos, um comissário de
bordo ganha entre R$ 3 mil a R$ 7 mil. Valor relativamente alto e que pode garantir que tenha uma
melhor qualidade de vida.
O salário inicial de um comissário de bordo pode chegar a R$ 3 mil. Isso sem considerar os benefícios,
outra vantagem interessante desta carreira.

Mercado
O mercado é outra coisa a se considerar quando se pensa em investir na carreira de comissário de
bordo.
A pessoa formada nessa área pode atuar não somente em companhias aéreas de voos domésticos,
como é o caso de empresas como a Gol e a Latam, mas também em aviões privados ou públicos, como
é o caso de aeronaves utilizadas para transportar autoridades públicas por exemplo.

É um mercado que tende a crescer, uma vez que a sociedade busca o progresso, fazendo uso de
tecnologias modernas e úteis, como é o caso das aeronaves

Benefícios
Por fim, vale dizer que na carreira de um comissário de bordo é possível obter vários benefícios, além do
que já foi citado (viagens), como PLR (participação nos lucros e resultados), alimentação, transporte,
diárias de hotéis, etc.
Além disso, mesmo que o comissário de bordo não esteja a trabalho, algumas companhias permitem a
ele realizar viagens por um preço diferenciado, ou mesmo de forma gratuita.
Como vimos, a carreira de comissário de voo é muito atrativa. É uma área que paga bem e possibilita
desfrutar de experiências incríveis. Você pode descobrir como ingressar nesta profissão neste post.

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,
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