
FAQ - Parceria SMILES x SBTUR  

 
Como funciona a parceria do SBTUR com o SMILES?  

SBTUR e SMILES fizeram uma parceria para permitir que os clientes SBTUR troquem 
as suas Diárias SBTUR e os seus Pontos SBTUR por Milhas SMILES. Assim, ao aderir 
ao Plano de Viagens SBTUR, os clientes poderão ter uma experiência de viagem mais 
completa com hotel e passagens aéreas.  

 

O que é o SMILES?  

O SMILES é um dos maiores programas de multifidelização do Brasil, com mais de 10 
milhões de participantes. Criado há 20 anos como programa de relacionamento da 
Varig, foi posteriormente adquirido pela GOL e em 2013 se tornou uma empresa 
independente. Com uma ampla rede de parceiros para acúmulo de milhas, o SMILES é 
um dos maiores programas de coalizão do Brasil.  

 

O que são Milhas SMILES?  

São pontos do programa de fidelização SMILES que podem ser acumuladas voando 
com a GOL e seus parceiros ou trocando suas Diárias SBTUR. As Milhas SMILES 
podem ser trocadas por passagens aéreas da GOL e seus parceiros. Para mais 
informações, acesse: www.SMILES.com.br  

 

Quantas Milhas Smiles minhas Diárias SBTUR valem?  

No menu Smiles do portal do cliente você pode simular a conversão de suas diárias em 
milhas Gol Smiles. O saldo da conversão é proporcional ao valor de suas diárias, com 
base na taxa de manutenção mensal de seu plano SBTUR. 

Consulte nosso setor de atendimento para mais informações no (48)2106.9200.  

 

Posso trocar meus Pontos SBTUR por Milhas SMILES?  

Sim, seus Pontos SBTUR também podem ser trocados por Milhas SMILES.  

 

Onde posso consultar meu saldo de Pontos SBTUR?  

No site do SBTUR www.sbtur.com  

 

Onde posso consultar meu saldo de Milhas SMILES? 

 No site do SMILES: www.SMILES.com.br  

 

Quantas Milhas SMILES eu preciso ter para comprar uma passagem aérea?  

O número de Milhas SMILES necessárias para comprar uma passagem aérea pode 
variar de acordo com as promoções vigentes no site do SMILES, antecedência do voo, 
taxa de ocupação do voo e temporada. A nível de simulação, foi retirado um exemplo 
aproximado do site do SMILES: Passagens nacionais por, a partir de 6.000 milhas, 
América do Sul a partir de 10.000 milhas, e Europa e EUA, a partir de 60.000 milhas. 
Verifique sempre o site do SMILES para a informação atualizada: www.smiles.com.br 
Consulte destinos de cada continente no link: https://www.smiles.com.br/tabela-iata  

 

Como faço para trocar minhas Diárias SBTUR por Milhas SMILES?  

http://www.sbtur.com/
http://www.smiles.com.br/
https://www.smiles.com.br/tabela-iata


Há duas formas:  

1) Você pode entrar no Portal do Cliente SBTUR, clicar no menu "SMILES" e iniciar o 
procedimento. Em até 24h após finalizar a operação, você receberá uma ligação da 
nossa Central de Atendimento confirmando a operação;  

2) Quanto tempo demora para minhas milhas ficarem disponíveis? 

Em, no máximo, 72h a partir da data de solicitação, suas milhas ficarão disponíveis na 
sua Conta SMILES.  

 

Como confirmar a minha troca?  

Suas trocas de Diárias SBTUR em Milhas SMILES sempre ficarão registradas no seu 
Extrato no Portal do Cliente SBTUR. Além disso, você receberá um email de 
confirmação no seu email cadastrado no SBTUR sempre que suas Diárias SBTUR 
forem trocadas por Milhas SMILES. 

Por último, sugerimos que você acesse o seu Saldo no site do SMILES para fazer a 
conferência.  

 

Tem algum limite de troca?  

Não há limite mínimo nem máximo de troca de Diárias SBTUR para Milhas SMILES.  

 

Posso trocar minhas Diárias SBTUR não inteiras ("quebradas") que tenham 
sobrado na minha Conta SBTUR em Milhas SMILES?  

Não. No momento, você apenas pode trocar suas diárias inteiras ou Pontos SBTUR em 
Milhas SMILES. 

  

Qual o prazo de validade das Milhas SMILES?  

Suas milhas têm validade de acordo com sua categoria SMILES de, no mínimo, 3 anos. 
Confira as categorias SMILES e suas validades: -Categoria SMILES e Prata = 3 anos 
completos a contar a partir da data do processamento do crédito na conta SMILES; -
Categoria Ouro = 4 anos completos a contar a partir da data do processamento do 
crédito na conta SMILES; -Categoria Diamante = 5 anos completos a contar a partir da 
data do processamento do crédito na conta SMILES. Obs: Sujeito à alteração por parte 
do SMILES SA sem aviso prévio. 

 

Posso desfazer minhas trocas de Diárias por Milhas SMILES?  

Sim, porém, somente se a solicitação for feita até às 18h do mesmo dia da operação 
com alguma Agente de Atendimento na nossa Central de Atendimento.  

 

Posso transferir minhas Diárias SBTUR em Milhas SMILES a terceiros?  

Não. Entretanto, uma vez que suas Milhas SMILES estejam creditadas na sua Conta 
SMILES, você pode fazer essa operação diretamente no site do SMILES. 

 

Posso trocar minhas Milhas SMILES por Diárias SBTUR, fazendo o caminho 
inverso?  

Sim. Consulte o Shopping SMILES para mais informações em www.smiles.com  

 

http://www.smiles.com/


Troquei minhas Diárias por Milhas SMILES, mas, minhas Diárias SBTUR 
acabaram. O que eu posso fazer?  

Você pode fazer um aumento no seu Plano de Viagens SBTUR e garantir passagens 
aéreas e Diárias de hotel para as suas viagens. Consulte nossa equipe comercial para 
mais informações no (48) 2106.9200 ou vendas@SBTUR.com  

 

Cancelei meu Plano SBTUR, posso reativar para trocar por Milhas SMILES?  

Sim, porém, somente de acordo com regras da reativação do SBTUR. Consulte nossa 
equipe comercial para mais informações no (48) 2106.9200 ou vendas@SBTUR.com  

 

Muda alguma coisa no Plano de Viagens SBTUR?  

Não. O Plano de Viagens SBTUR não sofre nenhuma alteração com a parceria com o 
SMILES e, apenas, ganha um novo benefício, que é a conversão de Diárias SBTUR 
em Milhas SMILES.  

 

Posso somar as Milhas SMILES trocadas no SBTUR com minhas outras Milhas 
SMILES?  

Sim. Uma vez que suas Milhas SMILES estejam creditadas na sua conta SMILES, elas 
são somadas às suas Milhas SMILES adquiridas por outros meios.  

 

O que é o Clube SMILES? 

É um clube que você paga mensalidades para o SMILES e recebe milhas todo mês 
através de vários planos diferentes. 

  

Se eu for um cliente com Plano de Viagens SBTUR, estou virando sócio do Clube 
SMILES também?  

Não. A adesão ao Plano de Viagens SBTUR ou troca de Diárias SBTUR por Milhas 
SMILES não lhe confere a adesão ao Clube SMILES. 

 

Posso trocar Diárias SBTUR vencidas?  

Não. Consulte a nossa equipe de Reativação para mais informações sobre como 
reativar o seu Plano de Viagens SBTUR e passar a usufruir das vantagens do SBTUR 
e seus parceiros. 

mailto:vendas@SBTUR.com

