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RESUMO: O setor aéreo é reconhecidamente um dos mais importantes no cenário
atual, principalmente após a vinda da pandemia derivada da COVID-19. Trata-se de
um setor com grandes movimentações financeiras e que propicia hoje o transporte
da população brasileira ao longo do seu extenso território, já que a malha viária
terrestre, além de muitas vezes precária, não permite a circulação da população em
pouco espaço de tempo. Desta feita, tem-se ainda que, por mais que seja um setor
de grande movimentação de capital, segue ele centralizado nas mãos de poucas
grandes companhias. Neste contexto, optou-se pelo estudo da empresa Azul S.A.,
dada a sua recente entrada no mercado de capitais e seu grande crescimento em
anos passados. Por tais razões, o presente estudo faz uma releitura de dados
financeiros antes e depois da companhia ter ingressado na Bolsa de Valores
brasileira. Especificamente, explorou-se Balanço Patrimonial, Demonstração de
Resultados do Exercício e Composições Acionárias antes e depois de 2016, dado
que a companhia abriu seu capital em 2017.
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1 INTRODUÇÃO

No presente trabalho de análise, o objetivo principal foi demonstrar como
a empresa aérea Azul S.A. se comportou antes e após seu IPO, por meio de

demonstrações financeiras, históricos financeiros, dados digitais e pesquisas
realizadas em sites de grande relevância mercadológica.
Neste sentido, traçou-se como procedimento de pesquisa aquele
pautado pelo método dedutivo, ou seja, partiu-se de dados gerais para que fosse
possível a inferência de conclusões específicas ao caso concreto. Desta maneira, em
termos práticos, houve o estudo de demonstrativos financeiros no período
compreendido entre 2016 e 2021 (aqui em bases trimestrais, por ser um exercício em
andamento).
Percebeu-se, assim, a grande relevância do processo de abertura de
capital no comportamento financeiro de uma grande empresa. No caso da Azul S.A.,
fica patente, como se verá adiante, que os recursos financeiros advindos da ida ao
mercado por meio do processo denominado IPO (Initial Public Offering), além de ter
trazido grandes vantagens de cunho institucional, tais como a implementação de
processos de governança corporativa, práticas atualizadas de gestão, entre outros,
trouxe a valorização da companhia perante seus acionistas, além de propiciar
recursos para a quitação de dívidas de curto e longo prazos.
Assim, convida-se o leitor a, na sequência entender melhor desta
empresa que ganha relevância perante o setor aéreo a cada ano que passa.

2 BREVE HISTÓRICO FINANCEIRO DA AZUL

A Companhia Azul S.A. é uma das companhias aéreas que mais cresceu
no Brasil desde que iniciou suas operações em dezembro de 2008, contando
atualmente com uma grande malha aérea, atendendo mais de 100 destinos com 792
decolagens diárias, segundo dados da própria companhia (AZUL, 2021), e
atualmente, é considerada a terceira maior companhia aérea da América do Sul. A
sede administrativa da companhia fica no bairro de Alphaville, na região da Grande
São Paulo.
A clara visão de negócio, traduzida no contínuo desenvolvimento e
crescimento, uma ampla malha de destinos, linhas operadas e participação de
mercado, faz da Azul uma realidade de notável sucesso. A Azul opera em 120
aeroportos no território brasileiro e em 3 internacionais (AZUL, 2021).

Neste período, a empresa atingiu além de atingir recordes mundiais e
conquistar ótimos índices no setor de aviação brasileira, vem cada vez mais se
superando em termos de tecnologia, conforto e comodidade sempre buscando
renovar-se perante o mercado.
Seus principais centros de operações são os aeroportos de Viracopos,
Confins, Cuiabá e Recife, e mais recentemente em Congonhas, onde fica a rota mais
movimentada do mercado aéreo nacional, a ponte aérea Rio-São Paulo.
A Azul entende de fato como funcionar bem e da maneira correta,
fazendo uma junção de conceitos como preço baixo e alto conforto, proporcionando
aos passageiros um ótimo voo, e principalmente, a satisfação deles.
A seguir, seguem-se os dados empresariais até 2016.

TABELA 1 - Balanço Patrimonial - Ativo

FONTE: B3, 2021.

TABELA 2 - Balanço Patrimonial - Passivo

FONTE: B3, 2021.

TABELA 3 - Demonstração de Resultado do Exercício - 2016

FONTE:B3, 2021.

Conforme a tabela a seguir, pode-se analisar o tráfego de passageiros,
que teve um aumento de 15,4% em relação ao final do ano de 2016, frente a um
aumento de 13,1% na competência. Além do mais, a taxa de ocupação foi de 83,1%,
o que significa um aumento de 1,7 pontos percentuais comparado com o mesmo
período do ano passado. Em 2017, a taxa de ocupação aumentou 2,4 pontos
percentuais em relação a 2016, totalizando 82,1%. No mercado doméstico, a taxa de
ocupação foi de 80,3% e no internacional foi de 89,5% (AZUL, 2018).

TABELA 4 - Volume de Voos.

FONTE: AZUL, 2017.

Pela sexta vez consecutiva, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras foi
premiada no Skytrax World Airline Awards como melhor companhia aérea de baixo
custo (low cost) da América do Sul. Mesmo com corte de voos, adiamento de planos
e envio de aeronaves para a Tap, o atendimento é item essencial. A empresa ainda
tem os melhores funcionários da região, segundo a premiação (PANROTAS, 2016).

Em nível mundial, a aérea presidida por Antonoaldo Neves figurou em
55º como melhor transportadora do mundo, subindo sete posições. Bem na
sequência, a TAM aparece em 57º, seis postos abaixo em relação a 2015. A Gol não
está entre as 100 mais (PANROTAS, 2016).
Além disso, vem demonstrando ano a ano um crescimento considerável
em comparação com outras empresas do mesmo segmento, como por exemplo a Gol
Linhas Aéreas e Total Linhas Aéreas.

TABELA 5 - Ranking das melhores Companhias Aéreas de 2016.

FONTE: PANROTAS, 2016.

TABELA 6 - Evolução Market-Share

FONTE: AVIAÇÃO BRASIL, 2021.

3 A ABERTURA DE CAPITAL

IPO, Initial Public Offering, consiste na Oferta Pública Inicial. O IPO
representa a primeira vez em que uma empresa disponibiliza suas ações para venda
no mercado financeiro (INFOMONEY, 2020).
A companhia Azul estreou na Bolsa de Valores no dia 11/04/2017,
lançando uma oferta pública inicial de ações e logo no primeiro dia já somou uma
arrecadação de R$ 2,02 bilhões, divididos em 96,2 milhões de ações, com cada uma
tendo seu valor em R$ 21 (INFOMONEY, 2021).
Os R$ 21 (em média) por ação ficaram no centro da faixa estimada pelos
coordenadores, de R$19 a R$23 por papel. Cerca de 70% das ações foram vendidas
a investidores norte-americanos, ou seja, um grande investimento por parte do
exterior, e o restante para investidores brasileiros, mais especificamente, em São
Paulo (G1, 2017).
Na oferta primária, cujos recursos vão para a companhia, foram vendidas
63 milhões de ações, com giro financeiro de 1,323 bilhão de reais. Já a fatia
secundária movimentou 33.239.837 ações, com 698 milhões de reais (G1, 2017).
Segundo a empresa, os recursos da oferta primária foram utilizados para
expansão de seus negócios, incluindo investimentos em aeronaves para o aumento
da frota, crescimento do número de rotas e reforço do capital de giro. Além disso,
estes recursos também serão usados para pagar empréstimos contraídos com a

companhia Bozano, acionista da empresa, e para pagar o arrendamento de cerca de
cinco aeronaves (um total de R$ 4 bilhões) (G1, 2017).

4 A AZUL HOJE EM TERMOS FINANCEIROS

Hoje, a Azul S.A. continua crescendo cada vez mais, demonstrando todo
seu potencial como empresa. Após a abertura de Capital e uma boa estabilização de
suas finanças, ela vem se reinventando e se promovendo da melhor maneira possível.

TABELA 7 - Valor de Mercado Atual

FONTE: INVESTNEWS, 2021.

Hoje (setembro de 2021) é uma das empresas brasileiras mais
procuradas na bolsa de valores, tendo o preço médio de cada ação em R$ 36, ou seja,
um aumento de R$ 15 em comparação com a sua abertura de capital além disso, já
alcançou elevados patamares, como por exemplo, sua ação chegou a valer R$ 60,70
em janeiro de 2020 (B3, 2021).
A seguir é demonstrada a tabela de precificação atual das ações da
Companhia Azul S.A.

TABELA 8 - Precificação Atual das Ações.

FONTE: INFOMONEY, 2021.

Já se tratando da participação de investidores, segue abaixo um gráfico
bem objetivo, tendo como destaque seus maiores colaboradores, como David
Neeleman, bilionário brasileiro, fundador da Azul S.A bem como também as
companhias estadunidenses JetBlue Airways, Morris Air e a companhia canadense
WestJet.
Além disso, como destaque tem-se a Trip e United Airlines, grandes
companhias de aviação, que possuem uma considerável quantidade de ações.

FIGURA 1 - Composição Acionária da Azul em 2021.

FONTE: AZUL, 2021.

TABELA 9 - Composição Acionária Detalhada em 2021.

FONTE: AZUL, 2021.

5 CONCLUSÃO

Por fim, é perceptível que, desde a abertura de seu capital, a Companhia
Aérea Azul S.A se consolidou como umas das principais companhias aéreas do Brasil,
ficando em destaque, e além do mais segue como uma das protagonistas do mercado
aéreo brasileiro e com altas tendências de crescimento.
Mesmo que, utilizando quase todo o capital obtido por meio de sua oferta
pública inicial de ações, foi uma ferramenta importante para que a empresa pudesse
sanar parte de suas pendências, além de obter fôlego para novas conquistas,
prosseguindo sempre em busca de inovação, tecnologia e empreendedorismo.
A empresa Azul não para por aí, ela também segue sendo destaque no
mercado internacional atraindo investidores estrangeiros, movimentando uma quantia
considerável de valor monetário, sendo ela muito requisitada no mercado de ações.
O que faz a empresa Azul ser tão especial é que, diferente da maioria
das empresas, o seu foco é o especialmente o cliente, com atenção e dedicação para
proporcionar as melhores experiências em termos de voo.
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