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Azul Informa os Resultados de Tráfego de Janeiro
São Paulo, 8 de fevereiro de 2018 – Azul S.A., “Azul”, (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea
do Brasil em número de destinos e decolagens, anuncia hoje os resultados preliminares de tráfego de janeiro
de 2018.
O tráfego de passageiros (RPKs) aumentou 14,0% em relação a janeiro de 2017, frente a um aumento de
12,3% na capacidade (ASKs). Como resultado, a taxa de ocupação foi de 85,4%, um aumento de 1,3 pontos
percentuais comparado com o mesmo período do ano passado.
Assim como em 2017, nós fomos novamente a companhia aérea mais pontual do Brasil em janeiro, com uma
taxa de pontualidade de 84,6%, de acordo com FlightStats.
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RPK (milhões)

2.269

1.991

14,0%

ASKs (milhões)

2.658

2.368
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85,4%

84,1%

+1,3 p.p.
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1.682
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2,7%

ASKs (milhões)

2.016

1.992

1,2%

83,4%
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+1,2 p.p.

RPK (milhões)

587

353

66,4%

ASKs (milhões)

642

375

71,0%

91,4%

94,0%

-2,6 p.p.
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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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Glossário
Assentos-quilômetro oferecidos (ASK)
Número de assentos disponíveis multiplicado pelos quilômetros voados.
Passageiros-quilômetro transportados (RPK)
Passageiros pagantes transportados em um quilômetro. O RPK é calculado ao multiplicar-se o número de
passageiros pagantes pelos quilômetros voados.
Contatos:
Relações com Investidores
Tel: +55 11 4831 2880
invest@voeazul.com.br
Relações com a Imprensa
Tel: +55 11 4831 1245
imprensa@voeazul.com.br

O conteúdo deste release de tráfego 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.

