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Azul Anuncia suas Projeções para 2018
São Paulo, 8 de março de 2018 – Azul S.A., “Azul”, (B3:AZUL4, NYSE:AZUL), a maior companhia aérea
do Brasil em número de destinos e decolagens, anuncia hoje as projeções para o ano findo em 31 de
dezembro de 2018. Estas informações são preliminares e não ajustadas.
Esperamos aumentar a nossa capacidade entre 17% a 20% no ano de 2018, com um crescimento de 8% a
10% nos ASKs domésticos, a partir da substituição de aeronaves menores por A320neos, e um aumento de
55% a 60% na capacidade internacional, em sua maior parte relacionada à introdução de dois A330s durante
o segundo semestre de 2017.
Os A320neos representaram 14% dos nossos ASKs em 2017, e estimamos que representem 27% da nossa
capacidade total em 2018.
Com a introdução de mais assentos em nossa malha, esperamos uma redução entre 2% a 4% no CASK excombustível ano contra ano.
Temos uma estratégia de expansão de margem para os próximos anos que contempla um crescimento de
um a dois pontos percentuais de margem EBIT. Dessa forma, nossa projeção de EBIT para 2017 foi de 9%
a 11%, e para 2018 será de 11% a 13%.
Estas estimativas preliminares excluem o impacto de transações de vendas de aeronaves e não consideram
a potencial joint venture com os Correios. Adicionalmente, esses dados estão sujeitos a alterações devido a
flutuações nos preços do petróleo, na taxa de câmbio e nas condições macroeconômicas gerais.

Projeções ano 2018
Crescimento total de ASK

17% a 20%

Doméstico

8% a 10%

Internacional

55% a 60%

Decolagens

3% a 4%

CASK ex-combustível

-2% a -4%

Margem operacional

11% a 13%

Sobre a Azul
A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades
atendidas, com 766 voos diários e 104 destinos. Com uma frota operacional de 122 aeronaves e mais de
10.000 funcionários, a Companhia possui 223 rotas em 31 de dezembro de 2017. Dentre os prêmios
recebidos em 2017, a Azul foi nomeada a Terceira melhor companhia aérea do mundo pela TripAdvisor
Travelers' Choice e melhor companhia aérea low-cost da América do Sul pelo sétimo ano consecutivo
pela Skytrax. A Azul também foi a companhia aérea mais pontual do Brasil e a companhia low-cost mais
pontual nas américas em 2017, de acordo com o ranking mundial da OAG. Para mais informações, visite
www.voeazul.com.br/ri.
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O conteúdo deste fato relevante pode incluir expectativas sobre eventos e resultados futuros estimados pela
Administração. Entretanto, tais projeções não são garantias de materialização e/ou desempenho, tendo em
vista os riscos e incertezas inerentes ao ambiente de negócios. Tais quais, o desempenho econômico do
país, a economia global, o mercado de capitais, os aspectos regulatórios do setor, questões governamentais
e concorrenciais, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação
arquivados pela Azul, sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

