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RESUMO 

 

Em dezembro de 2019, surgiu o primeiro caso oficial da doença Covid-19 na China, e ganhou 

proporções mundiais no início do ano seguinte. Diante disso, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) elevou o estado de contaminação à pandemia de Covid-19. Em decorrência do 

isolamento social e restrição das atividades econômicas, diversos setores foram impactados. 

Sendo assim, a presente proposta de pesquisa tem como objetivo analisar os impactos 

econômico-financeiros causados pela pandemia de Covid-19 em empresas listadas na Brasil, 

Bolsa e Balcão (B3), que pertencem aos segmentos de transporte aéreo e agências de viagem 

e turismo, no período que compreende o primeiro trimestre de 2019 ao terceiro trimestre de 

2021. A pesquisa caracteriza-se como descritiva, com a utilização do método de análise quali-

quantitativa. Além disso, a pesquisa classifica-se como bibliográfica e documental. A análise 

de resultados foi feita por meio do uso de indicadores e das técnicas de análise vertical, 

horizontal e referencial. O desenvolvimento da pesquisa justifica-se na sua relevância, já que 

a análise financeira é uma ferramenta de extrema importância para os usuários da informação 

contábil. Os resultados obtidos evidenciaram que as empresas apresentavam um desempenho 

insatisfatório antes da pandemia. Entretanto, a pandemia de Covid-19 contribuiu para o 

agravamento do desempenho, o que resultou na queda da receita de vendas, aumento da 

dependência financeira e dos prejuízos acumulados, e baixos indicadores de liquidez. Apesar 

da melhora associada ao avanço da vacinação, o cenário ainda é de muita incerteza e não é 

possível definir até quando as empresas serão afetadas. 

Palavras-chave: Análise de demonstrações. Covid-19. Impactos econômico-financeiros. 

Transporte aéreo. Agências de viagem. 
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ABSTRACT 

 

In December 2019, the first official case of the Covid-19 disease appeared in China, and it 

gained worldwide proportions at the beginning of the following year. Given this, the World 

Health Organization (WHO) elevated the state of contamination to the Covid-19 pandemic. 

As a result of social isolation and restriction of economic activities, several sectors were 

impacted. Therefore, this research proposal aims to analyze the economic-financial impacts 

caused by the Covid-19 pandemic on companies listed in Brasil, Bolsa e Balcão (B3), which 

belong to the segments of air transport and travel and tourism agencies, in the period from the 

first quarter of 2019 to the third quarter of 2021. The research is characterized as descriptive, 

using the qualitative-quantitative analysis method. In addition, the research is classified as 

bibliographic and documentary. The analysis of results was carried out through the use of 

indicators and vertical, horizontal and referential analysis techniques. The development of the 

research is justified in its relevance, since financial analysis is an extremely important tool for 

users of accounting information. The results obtained showed that companies had an 

unsatisfactory performance before the pandemic. However, the Covid-19 pandemic 

contributed to the worsening of performance, which resulted in a drop in sales revenue, an 

increase in financial dependence and accumulated losses, and low liquidity indicators. Despite 

the improvement associated with the advance of vaccination, the scenario is still very 

uncertain and it is not possible to define until when companies will be affected. 

 

Keywords: Analysis of demonstrations.  Covid-19.  Economic-financial impacts.  Air 

Transport.  Travel agencies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao decorrer do mês de dezembro de 2019, surgiu o primeiro caso oficial da doença 

Covid-19, causada pelo vírus Sars-CoV-2 (também denominado de coronavírus). A doença 

iniciou-se como um surto que atingiu cerca de 50 pessoas na cidade de Wuhan, na China 

(Gruber, 2020). No início de 2020, a doença ganhou proporções mundiais, sendo que em 

março do mesmo ano a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o estado da 

contaminação à pandemia do Covid-19, por conta da rápida disseminação da doença e seu alto 

nível de contágio (Agência Brasil, 2020). 

Segundo a Secretaria de Política Econômica (SPE, 2020), os impactos econômicos da 

crise do coronavírus estão diretamente relacionados à determinação do isolamento social, e 

podem ser divididos em três componentes: restrições da produção e consumo, duração do 

período de recuperação e economia no longo prazo. 

Diante da maior crise sanitária da época, a economia brasileira regrediu, e apresentou 

uma retração de 9,7% no segundo trimestre de 2020 em relação aos três meses anteriores 

(FAGUNDES; FELÍCIO; SCIARRETTA, 2021). Ainda segundo os autores, o primeiro 

semestre de 2020 foi marcante para a crise econômica, com a perda de mais de 1,6 milhão de 

empregos com carteira assinada. A partir do terceiro trimestre de 2020, a economia começou 

a movimentar-se através dos efeitos do auxílio emergencial, já que anteriormente vivenciava 

reflexos do isolamento social, com algumas pessoas perdendo emprego e outras sem 

disposição para gastar devido ao cenário de incertezas. 

Fagundes, Felício e Sciarretta (2021) apontam que do dia 26 de fevereiro a 23 de 

março de 2020 o Ibovespa (principal índice da bolsa nacional) perdeu 50,1 mil pontos. 

Entretanto, o mercado de ações brasileiro teve uma rápida retomada, visto que, o índice 

recuperou 34 mil pontos até 8 de junho de 2020. Esse comportamento não ocorreu na segunda 

onda de infecções, já que em novembro e dezembro o Ibovespa progrediu próximo de 

recuperar as perdas do ano. Em 11 de janeiro de 2021 (dias antes de acabar o oxigênio nos 

hospitais de Manaus), o índice atingiu um novo recorde de 125.075 pontos. 

Segundo Fagundes, Felício e Sciarretta (2021), vários setores da economia que 

regrediram em abril de 2020 apresentaram sinais de melhora, o que pode ser explicado pelas 

medidas como o auxílio emergencial, BEm (manutenção do emprego via redução de jornada e 

salário) e Pronampe (crédito a micro e pequenas empresas), ou até mesmo pela dificuldade de 

um “tombo” na sequência dada a magnitude da queda inicial, como apontam os autores. 
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Segundo Medeiros (2020), o setor de aviação foi o primeiro e mais fortemente 

atingido pela pandemia, devido às medidas de precaução recomendadas pela OMS em razão 

da crise sanitária. Corroborando com esta ideia, Fernandes (2021) aponta que algumas 

entidades que representaram as companhias aéreas em Audiência Pública, mencionaram 

alguns aspectos que necessitavam ser trabalhados para permitir retomada do setor, dentre eles: 

enfrentamento de problemas relacionados ao preço do combustível, insegurança jurídica e os 

obstáculos para o crescimento do setor. 

O segmento de transporte aéreo e o segmento de viagens e turismo são relevantes para 

o bom funcionamento da economia, e suas atividades têm um grande alcance. Sendo assim, 

quaisquer mudanças impactam diretamente em todos os aspectos do dia a dia. De acordo com 

Fernandes (2021), o diretor da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) expôs 

o retrocesso que a pandemia está representando para a aviação mundial, ao relatar que em 

2019 foram transportados em todo o mundo 4,5 bilhões de pessoas e em 2020 este número 

caiu para 1,8 bilhão. 

Diante de um mercado tão competitivo e do atual cenário econômico, as informações 

contidas nos demonstrativos contábeis são valiosas. A contabilidade é considerada uma 

prática antiga, e desde o seu surgimento até os dias atuais, evoluiu de maneira significativa 

tornando-se um sistema informacional que auxilia os gestores na tomada de decisões. Nesse 

contexto, vale ressaltar que, a contabilidade faz uso da análise de demonstrações contábeis 

como ferramenta de apoio ao processo decisório e a gestão financeira. Segundo Marion 

(2019), a análise de demonstrações contábeis é tão antiga quanto a contabilidade. 

Segundo Assaf Neto (2020), a análise de balanços tem por objetivo relatar, com base 

nas informações contábeis, a atual posição econômico-financeira das empresas, as causas que 

determinaram a evolução apresentada, bem como as tendências futuras. A análise dispõe de 

algumas ferramentas, que são: análise horizontal e vertical, análise de liquidez, análise de 

endividamento e análise de rentabilidade/lucratividade. Salvador (2011) aponta a análise 

como uma das ferramentas mais eficazes, na medida em que transforma os números em 

interpretações, e estas fornecem informações úteis para auxiliar o processo decisório. 

Diante dos fatores apresentados anteriormente, o ponto central deste estudo foi 

norteado pela seguinte questão: “Quais os impactos econômico-financeiros nas empresas de 

setor aéreo e de agências de viagem e turismo listadas na B3, frente à pandemia do Covid-

19?”.  
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O objetivo geral desta pesquisa é verificar os impactos econômico-financeiros nas 

empresas do setor aéreo e de agências de viagem e turismo listadas na B3, frente à pandemia 

do Covid-19. Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

 

 Mensurar por meio de indicadores econômico-financeiros o desempenho das empresas 

em análise; 

 Verificar quais os indicadores econômico-financeiros das empresas analisadas que 

foram mais afetados em decorrência da pandemia do Covid-19; 

 Analisar o crescimento ou decréscimo dos valores das demonstrações financeiras 

durante a crise, em comparação com informações de períodos anteriores; 

 Avaliar como a análise de balanços influencia no processo decisório; 

 Demonstrar as vantagens e limitações da utilização da análise de demonstrações 

contábeis para tomada de decisões assertivas, aplicação de medidas corretivas e 

administração estratégica das empresas. 

 

Quanto aos objetivos a pesquisa tem caráter descritivo, e quanto aos procedimentos 

caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e documental (através do uso de relatórios 

contábeis). Optou-se por utilizar empresas do segmento de transporte aéreo, pois segundo 

dados do Ministério da Economia (2020), esta foi a segunda atividade econômica mais 

impactada pela pandemia. Neste contexto de análise, também foi considerado o segmento de 

viagens e turismo de empresas com ações no Brasil, Bolsa e Balcão (B3), já que também 

sofreu os impactos desfavoráveis causados pela pandemia. 

Os segmentos de transporte aéreo e de viagens e turismo foram os mais afetados pela 

pandemia do Covid-19 e, por isso, é importante analisar os impactos econômicos causados 

nas empresas pertencentes ao setor. O estudo justifica-se pela necessidade que os usuários 

internos (gestores) e externos (investidores), ou até mesmo os demais interessados nas 

informações, têm de utilizar as demonstrações contábeis como base para análises, avaliações e 

tomada de decisão. 

Mediante os fatores apresentados, espera-se que o presente estudo contribua para a 

compreensão por parte dos usuários, da relevância das informações contábeis e da 

importância da análise financeira no contexto de crise econômica. Sendo que, em virtude das 

maiores oscilações no mercado de ações, as operações são submetidas a maiores riscos. Além 

disso, espera-se que o desenvolvimento do estudo viabilize a análise de indicadores que 
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sustentem as decisões de cunho estratégico para recuperação econômica das empresas 

analisadas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Levando em consideração o problema e os objetivos de pesquisa, a fundamentação 

teórica que sustenta este estudo aborda conceitos relevantes para compreensão do tema, tais 

como: os impactos da pandemia do Covid-19 na economia, análise dos setores de transporte 

aéreo e de viagens e turismo brasileiro, além de apresentar definições que respaldam a análise 

de demonstrações contábeis. Esta seção aborda resumidamente a literatura existente, 

explanando o resultado de diferentes pesquisas. 

 

2.1 Impactos da pandemia do Covid-19 na atividade econômica 

 

Em decorrência da pandemia do Covid-19, desencadearam-se impactos não apenas na 

área biomédica e epidemiológica em escala global, mas também nos âmbitos sociais, 

econômicos, políticos, culturais e históricos (FIOCRUZ, 2020). A crise sanitária resultou em 

assimétricos impactos econômicos, gerando efeitos variáveis de acordo com o grau de 

vulnerabilidade macroeconômica dos países e microeconômica das cadeias globais de 

consumo e produção (SENHORAS, 2020). 

Segundo Senhoras (2020), o grau de sensibilidade ou de vulnerabilidade econômica 

resulta da trajetória econômica antecedente à crise, volatilidade do mercado financeiro e 

regularização dos ciclos econômicos produtivos. Ainda segundo o autor, internacionalmente 

todas as regiões do mundo foram afetadas pelo surto, o que gerou impactos negativos em 

mercados financeiros (em virtude da queda de ativos) e na produção e consumo (em virtude 

do desabastecimento das cadeias de distribuição de produtos made in China).  

De acordo com o Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE, 2020a), 

publicado em março, os efeitos da pandemia sobre o crescimento do país foram moderados 

nos dois primeiros meses do ano, visto que, se limitavam à redução da demanda internacional 

e preocupações quanto ao fornecimento de insumos importados. Entretanto, os efeitos sobre a 

economia intensificaram-se com a chegada da doença no Brasil, atingindo diversos setores. 

Além disso, o relatório ainda aponta a dificuldade de estimar os impactos do Covid-19 sobre a 

economia e de fazer projeções do nível de atividade e outros indicadores econômicos. 
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Segundo relatório emitido em maio pelo IBRE (2020b), as medidas de distanciamento 

social repercutiram em todos os setores da economia e comprometeram o resultado do 

primeiro trimestre como um todo. Tais medidas foram adotadas para contenção da doença a 

partir da segunda metade de março. Conforme relatório do IBRE (2020c) publicado em julho, 

destaca-se a recuperação da atividade econômica diversificada de acordo com o setor, após 

resultados pessimistas registrados no mês de abril. 

O cenário de junho de 2020 foi marcado pela forte recuperação econômica para a 

indústria e para o comércio varejista. Contudo, a retomada do setor de serviços permaneceu 

limitada pelas medidas de distanciamento social. Neste contexto, vale destacar que, nos países 

mais pobres a pandemia continuou expandindo, enquanto nos países de renda média e de 

economias avançadas o pior momento da pandemia já havia passado. Por esse motivo, a 

recuperação econômica não foi (ou não tem sido) um processo uniforme nos diversos países 

(IBRE, 2020d). 

Diante da maior crise sanitária da época, a economia brasileira regrediu, e segundo 

dados de analistas consultados pelo Banco Central (BACEN), a estimativa é que o Produto 

Interno Bruto (PIB) tenha encolhido 4,3% em 2020 (FAGUNDES; FELÍCIO; SCIARRETTA, 

2021). Ainda segundo os autores, a queda prevista pelos analistas colocaria a economia 

brasileira em um patamar similar ao dos dois piores anos do PIB nacional: em 1990 (-4,35%) 

e 1981 (-4,25%). Entretanto, constatou-se que a economia teve retração de 9,7% no segundo 

trimestre de 2020 em relação ao trimestre anterior. 

Como já mencionado anteriormente, a recuperação econômica do país frente à 

pandemia do Covid-19 está relacionada a medidas como auxílio emergencial, benefícios de 

manutenção do emprego e crédito a micro e pequenas empresas, visto que, neste período os 

consumidores estavam mais dispostos a comprar e, consequentemente, resultou no início do 

restabelecimento da economia como um todo. Além disso, os avanços relacionados à 

descoberta da vacina também influenciam nos resultados otimistas, conforme aponta relatório 

do IBRE (2020e) publicado em novembro. 

De acordo com relatório do IBRE (2020f), o número de casos voltou a crescer no 

Brasil em novembro, mas ainda havia dúvidas sobre possibilidade de uma nova onda de 

infecções e necessidade de novas medidas de restrição. Neste contexto, esperava-se 

desaceleração do ritmo de crescimento no quarto trimestre do ano, mediante fatores como: 

redução do valor do auxílio emergencial; antecipação do pagamento do décimo terceiro de 

aposentados e pensionistas do INSS; e lenta recuperação do mercado de trabalho. Ainda 
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segundo o relatório, a economia continuou a recuperar em setembro, mas apresentou 

significativa desaceleração nas vendas no varejo e serviços ao decorrer do ano. 

De acordo com o relatório do IBRE (2021a), o ano começou com o efeito 

contracionista diante da segunda onda da pandemia, que resultou em restrições à atividade 

econômica e contenção da demanda dos consumidores por serviços. Por outro lado, o início 

da vacinação contra a doença gerou perspectiva de forte expansão nas duas maiores 

economias do mundo, enquanto nos países emergentes o processo prometia ser mais 

desafiador. No final de 2020 houve menor dinamismo no consumo de bens e serviços, o que 

resultou em incertezas quanto à capacidade de recuperação da economia. 

Em março de 2021 os números de casos e de mortes aumentaram, resultando em 

crescente taxa de ocupação de leitos hospitalares. Além disso, as preocupações sobre as novas 

variantes causaram incerteza sobre a intensidade e a extensão da nova onda de infecções. 

Neste cenário, a vacinação no país continuava em ritmo lento, e com o agravamento da 

pandemia no início do ano a projeção era de queda da atividade econômica no primeiro 

trimestre (IBRE, 2021b). 

Ainda segundo o relatório emitido pelo IBRE, foram projetados impactos negativos na 

economia diante da retomada das políticas de distanciamento social (principalmente no setor 

de serviços). Além disso, esperava-se retração do consumo das famílias e do PIB nos dois 

primeiros trimestres do ano, devido ao fim do auxílio emergencial. 

Conforme dados do IBRE (2021c) publicados em maio, a queda registrada no mês de 

março pelos principais indicadores de atividade econômica foi menos intensa do que o 

previsto e, desse modo, projetou-se forte crescimento do PIB no primeiro trimestre do ano. 

Em contrapartida, a incerteza sobre a evolução da pandemia e necessidade de medidas de 

restrição também aumentou. Aliado a isso, os atrasos na chegada de insumos importados para 

a produção de vacinas resultaram em preocupações acerca da velocidade da imunização e, 

consequentemente, dúvidas concernentes ao desempenho econômico. 

Ainda segundo boletim do IBRE, observa-se que diversos segmentos do setor de 

serviços foram prejudicados com a pandemia, como o caso do setor de viagens aéreas. Neste 

contexto, vale ressaltar que, algumas companhias de aviação devolveram parte das aeronaves 

que alugaram e desfizeram-se de diversas linhas. Por esse motivo, esperava-se uma lenta 

reconstrução para o segmento devido à pressão nos preços desses serviços. 

O boletim do IBRE (2021d) publicado em junho, caracteriza a vacinação como o 

principal fator para retomada da economia global. Neste contexto, verifica-se que os países 

desenvolvidos se destacam pelo rápido avanço na vacinação, o que permitiu a abertura da 
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economia sem perder o controle sobre a disseminação do vírus. Após os indicadores de alta 

frequência sinalizarem recuperação econômica em meses anteriores, a retomada permaneceu 

heterogênea (principalmente no setor de serviços). Apesar de o crescimento previsto neste 

período mostrar-se elevado, a economia apresentou incertezas em relação à evolução da 

pandemia, aos riscos de novas ondas de infecção e novas medidas de restrição. 

Conforme dados publicados pelo IBRE (2021e) em setembro, o desempenho da 

atividade econômica permaneceu favorável diante da evidência de complicações e do cenário 

desafiador. A normalização da mobilidade urbana sem aumentar o número de novos casos e 

de mortes por Covid-19, além do avanço na vacinação, são fatores determinantes para a 

evolução no processo de reabertura econômica sem a perda de controle da pandemia. Neste 

período, o boletim destaca um nível relativamente baixo na média móvel de novos casos e de 

mortes. 

Ainda de acordo com o relatório do IBRE, os autores apontam queda na taxa média de 

ocupação de UTIs (Unidade de Terapia Intensiva), indicando superação da pandemia mesmo 

diante do surgimento da variante Delta. Neste contexto, os sinais eram favoráveis e os riscos 

pareciam contidos. Entretanto, os indicadores da economia brasileira demonstravam ser 

menos favoráveis que os de outras grandes economias.  

Apesar do retrocesso no impacto causado pela pandemia, o aumento da inflação 

caracteriza-se como um fator preocupante em relação ao desempenho econômico. Devido à 

alta nos preços internacionais das commodities desde o início da crise do coronavírus, bem 

como da depreciação da taxa de câmbio, culminou no aumento do preço dos alimentos, 

derivados de petróleo e outros bens comercializáveis (IBRE, 2021e). 

 

2.2 Setor aéreo e de turismo brasileiro 

 

De acordo com Mourão e Silva (2019), o setor de transporte aéreo de passageiros no 

Brasil passou por importantes transformações institucionais no início da década de 2000, 

como por exemplo, a liberdade tarifária e a criação da Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC), que tinham por finalidade o estímulo à concorrência. Ainda segundo os autores, o 

transporte aéreo de passageiros em voos domésticos pode ser definido como oligopólio, já que 

poucas empresas operam nessa indústria no mercado brasileiro. 

Corroborando com a ideia mencionada acima, acerca do oligopólio existente no 

segmento de transporte aéreo brasileiro, Casagrande (2021) evidencia que, atualmente, o 

Brasil tem apenas três grandes companhias aéreas em atividade, que incluem: Gol, Latam e 
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Azul. Juntas, estas empresas foram responsáveis por transportar 99,5% dos passageiros de 

avião em 2020, segundo dados divulgados pela ANAC. 

Apesar da ocorrência de mudanças significativas, como a liberdade tarifária no setor, a 

entrada de novos concorrentes e a criação da ANAC (agência que regulamenta a atividade de 

aviação civil), o setor de transporte aéreo permanece concentrado em poucas empresas 

(MOURÃO; SILVA, 2019). 

Dentre as transformações vivenciadas por este segmento, é possível verificar uma 

mudança no perfil do consumidor de viagens aéreas. Um dos motivos desta transformação 

está relacionado à inserção das classes C e D na política de venda das companhias, o que 

aumentou a demanda por esses serviços (VILLA; ESPEJO, 2011). 

O segmento de transporte aéreo no Brasil possui dois períodos significativos em seu 

desenvolvimento, que se referem ao contexto de regulação e desregulamentação do setor. O 

contexto de regulação surgiu após a Segunda Guerra Mundial, como consequência do 

excedente de aeronaves não utilizadas na guerra. Diante disso, o excesso de empresas aéreas 

em um ambiente desregulamentado resultou na queda da qualidade dos serviços, concentração 

das atividades em rotas mais lucrativas, além da guerra tarifária e redução da taxa de 

ocupação das aeronaves (ANASTASIA, 2021). 

De modo a reverter o cenário pós-guerra, o Brasil iniciou a denominada regulação por 

consenso, em que o Estado e empresas aéreas decidiam as diretrizes do setor durante as 

Conferências Nacionais de Aviação Comercial (CONAC), que incluíam: proibição e limitação 

na concorrência entre as companhias, e vedação da entrada de novas empresas. Em outras 

palavras, o Brasil limitava a abertura do mercado aéreo por meio de controle estatal 

(ANASTASIA, 2021). 

Ainda segundo o autor, a pressão pela competitividade e produtividade do setor aéreo 

resultou no início da política de flexibilização na década de 1990, que previa a liberalização 

gradual do setor. Este período foi marcado pela dissolução de monopólios, remoção de bandas 

tarifárias e aumento da competitividade. O processo de desregulamentação foi intensificado 

em 2001, e resultou na remoção de mecanismos de controle estatal, principalmente no que se 

refere ao controle de reajuste de preço. 

Os fatores mencionados contribuíram para a concessão de poder moderador ao 

Departamento de Aviação Civil (DAC) para adequar a oferta de transporte aéreo à evolução 

da demanda. Posteriormente, com a lei de criação da ANAC tornou-se inviável, sem nova 

intervenção legislativa, controlar descontos nas tarifas, impedir a entrada de empresas em 

qualquer mercado ou realizar intervenção no mercado por razões concorrenciais ou 
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econômicas. Além disso, um grande avanço para a concorrência no setor foi o fim das 

restrições à entrada de capital estrangeiro no transporte aéreo (ANASTASIA, 2021). 

Ainda segundo o autor, a pandemia causada pelo Covid-19 se impôs como um grande 

desafio, e em 2020 o setor aéreo global teve o pior resultado da história. Com base em dados 

da ANAC, o autor aponta que tanto a demanda como a oferta de voos apresentaram redução 

de 48,7% e 47%, respectivamente. 

Segundo Ulhôa (2014), os resultados da pesquisa realizada pelo Centro de Excelência 

em Turismo (CET) apontaram que o segmento de transporte aéreo foi um dos setores mais 

dinâmicos da economia brasileira no período de 1999 a 2008. Por outro lado, verifica-se que 

este segmento foi substancialmente afetado pela pandemia do Covid-19. 

Em uma de suas entrevistas na Rádio Senado, Pincer (2021) aponta que o setor aéreo 

era responsável por um 1,5 milhão de empregos e 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 

2019, já em 2020 esse número teve uma queda para 400 mil empregos e apenas 0,3% do PIB, 

em decorrência do isolamento social. Os dados mencionados pelo repórter foram embasados 

segundo a Associação Brasileira de Empresas Aéreas (ABEAR). 

Atualmente, entre as companhias aéreas que atuam no transporte de passageiros no 

Brasil, apenas duas estão listadas na B3: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e GOL Linhas 

Aéreas S/A. Ambas as companhias são objeto deste estudo e serão brevemente apresentadas 

na seção de Análise de Resultados. 

De acordo com a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE, 

2020), o mercado de viagens pode ser caracterizado como um dos setores mais afetados pela 

pandemia do Covid-19, devido à determinação da política de isolamento social. Sendo assim, 

diante da imposição de medidas de contenção, verifica-se a interferência direta na dinâmica 

econômica do setor, o que resulta na diminuição da possibilidade de receita. Ainda segundo a 

instituição, a atividade turística é constituída como uma atividade fortemente geradora de 

empregos em todas as faixas de renda no Brasil. 

Levando em consideração os fatores apresentados anteriormente, Pires (2021) aponta 

queda de 18,5% nos empregos do setor turístico global, com a perda de aproximadamente 62 

milhões de postos de trabalho. Além disso, o autor menciona que o PIB total do turismo caiu 

de US$ 115,7 bilhões em 2019 para US$ 78 bilhões em 2020, representando uma queda de 

32,6%. O autor também destaca que o PIB total do turismo representava 7,7% do PIB do 

Brasil em 2019 e passou a representar 5,5% em 2020. 
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Entre as agências de viagem e turismo atuantes no país, apenas a CVC Brasil 

Operadora e Agência de Viagens S/A possui ações na bolsa de valores. Esta empresa será 

objeto de estudo desta pesquisa e brevemente apresentada na Análise de Resultados. 

 

2.3  Análise de demonstrações contábeis 

 

A contabilidade é considerada uma prática antiga, cuja necessidade se deu a partir do 

momento que o homem começou a ter patrimônio. Sendo assim, a contabilidade pode ser 

definida como um sistema de informação que controla o patrimônio das entidades, através do 

processamento de informações relacionadas aos eventos que o alteram (PADOVEZE, 2018). 

Como já citado anteriormente, desde o seu surgimento até os dias atuais, a contabilidade 

evoluiu de maneira significativa e, desse modo, pode ser conceituada como um sistema 

informacional que auxilia os gestores no processo decisório. 

A contabilidade possui uma ampla área de atuação e é dividida por ramos, dentre eles, 

a Contabilidade Gerencial que, segundo Padoveze (2010), tem o objetivo de facilitar o 

planejamento, controle e avaliação de desempenho, além de auxiliar no processo de tomada 

de decisões. Ainda segundo o autor, a Contabilidade Gerencial é uma ação voltada para o 

gerenciamento da informação contábil e, por isso, utiliza de diversas ferramentas para atingir 

seus objetivos, dentre elas, a análise de demonstrações contábeis. 

Segundo Assaf Neto (2020), a análise de balanços tem por objetivo relatar, com base 

nas informações contábeis, a atual posição econômico-financeira das empresas, além de 

apontar as causas que determinaram a evolução apresentada, bem como as tendências futuras. 

A análise possibilita a obtenção de informações acerca da posição passada, presente e futura 

da empresa. Esta análise dispõe de algumas ferramentas para diagnóstico da situação das 

entidades, que são: análise horizontal e vertical, análise de liquidez, análise de endividamento, 

análise de rentabilidade/lucratividade e análise de valor. 

Salvador (2011) aponta a análise como uma das ferramentas de contabilidade mais 

eficazes, na medida em que transforma os números em interpretações, e estas fornecem 

informações úteis para auxiliar o processo decisório conforme a necessidade da empresa. 

Corroborando com esta ideia, os autores Silva, Couto e Cardoso (2015) apresentam que: “A 

análise das demonstrações contábeis é uma ferramenta gerencial que permite aos gestores 

uma melhor visão das tendências dos negócios e tem por finalidade a correta obtenção e 

aplicação dos recursos, na realização das metas da empresa”. 
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Perussi et.al. (2016) destacam que a aplicação adequada das ferramentas de análise 

possibilita o diagnóstico de pontos fortes e fracos da organização, além de auxiliar na 

projeção de resultados. Segundo Oliveira (2018), a melhoria do desempenho financeiro de 

uma empresa inclui a análise contínua dos seus resultados. 

A análise das demonstrações contábeis dá suporte ao administrador na definição de 

estratégias gerenciais. Embora traga diversos benefícios, Silva e Giacomelli (2015) destacam 

algumas limitações no uso da ferramenta, como por exemplo, o dinamismo de alguns setores 

produtivos do mercado, fatores de instabilidade política e econômica, ou até mesmo a 

veracidade das informações. 

 

2.3.1 Análise vertical e horizontal 

 

De acordo com Padoveze e Benedicto (2010), a transformação dos números das 

demonstrações financeiras em valores relativos ou percentuais é de grande utilidade para a 

análise financeira, e possibilita detectar aspectos positivos e negativos nas demonstrações. 

Segundo Assaf Neto (2020), a Análise Horizontal (AH) é uma técnica que permite verificar a 

evolução dos elementos patrimoniais e de resultados em um período de tempo. Em outras 

palavras, através desta ferramenta é possível analisar o aumento ou diminuição de valores 

como vendas, custos, despesas e até mesmo as dívidas. 

A análise horizontal também é conhecida como análise por meio de números-índices. 

Esta análise tem por objetivo o acompanhamento do desempenho das contas contábeis ao 

longo dos anos, sendo caracterizada basicamente como uma técnica de análise atemporal. A 

análise horizontal estabelece uma data-base com valor índice de 100%, e para os períodos 

seguintes é necessário efetuar uma relação percentual em cima dos dados desse período, 

através de uma regra de três (ASSAF, 2020; MARTINS, 2020; PADOVEZE e BENEDICTO, 

2010). 

De acordo com Iudícibus (2017), o objetivo da análise horizontal é caracterizar 

tendências. Contudo, esta análise pode ser dividida em duas categorias: nominal e real. A 

análise nominal considera a moeda corrente do país e não retira os efeitos inflacionários da 

análise, já a análise real utiliza o índice da inflação para remover os efeitos inflacionários 

(PADOVEZE e BENEDICTO, 2010). 

Segundo Assaf Neto (2020), outra forma de estudar as tendências da empresa é através 

da utilização da Análise Vertical (AV). Este tipo de análise complementa as informações da 
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análise horizontal e permite a avaliação da estrutura financeira e econômica da empresa. Em 

outros termos, mostra a participação relativa de cada elemento patrimonial e de resultado. De 

acordo com Padoveze e Benedicto (2010), através da identificação de mudanças significativas 

nos percentuais da estrutura de participação da empresa, é possível detectar as causas que 

levaram a tais variações. 

A análise vertical também é conhecida como análise por coeficientes. Como 

previamente descrito, esta análise compara e relaciona cada um dos elementos do conjunto em 

relação ao total, apontando a porcentagem de participação de cada elemento no conjunto. O 

cálculo   feito atrav s de regra de três, sendo que o elemento patrimonial selecionado como 

base assume o valor de 100%, e os demais são calculados em relação a ele (PADOVEZE e 

BENEDICTO, 2010; MARION, 2018). 

Com os percentuais obtidos através da análise vertical é possível efetuar análises 

comparativas: tanto com os dados da empresa ao longo do tempo, quanto com dados de 

diferentes empresas do ramo. Além disso, é importante destacar que, a utilização desta análise 

é mais significativa em demonstração de resultados do que em balanço patrimonial. O aspecto 

da relev ncia está relacionado   atribuição de 100    receita operacional, de modo a permitir 

uma visão da estrutura de custos e despesas de uma empresa comparativamente às vendas 

(PADOVEZE e BENEDICTO, 2010; MARTINS, 2018). 

Por fim, vale ressaltar que, apesar de possuírem objetivos distintos e específicos, as 

análises devem ser feitas em conjunto, levando em consideração a interligação dos elementos 

patrimoniais e o nível de significância dos valores. Em outras palavras, mesmo diante de uma 

variação significativa de um elemento patrimonial ao longo do tempo, se este tiver pequena 

representatividade diante dos outros elementos, o apontamento da variação não é relevante 

(PADOVEZE, 2020). 

 

2.3.2 Análise referencial 

 

De acordo com Saporito (2005), a Análise Referencial é uma técnica que tem por 

finalidade a comparação simultânea de contas e grupos de contas das demonstrações 

contábeis. Além de integrar as demonstrações contábeis, este tipo de análise mostra a 

evolução dos seus componentes ao longo do tempo. Diante disso, o intuito é fazer com que os 

números representativos das contas contábeis possam ser comparados entre si, para qualquer 

demonstração ou época.  
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Para realizar a Análise Referencial é estabelecido como base 100 o último ativo total, 

e verifica-se o quanto representam as diversas contas das demonstrações atuais e anteriores 

comparativamente a ele. Desse modo, é possível ter uma percepção de que nível a empresa 

saiu para chegar aos atuais 100 (SAPORITO, 2005). 

Ainda de acordo com o autor, o ativo total representa o volume total de recursos 

financeiros à disposição da empresa, e o balanço explica como um mesmo volume à 

disposição de recursos é obtido e aplicado. Por esse motivo, explana que faz sentido comparar 

qualquer conta com o ativo total, já que a comparação é sempre feita em relação ao total de 

recursos à disposição da empresa em estudo. 

 

2.3.3 Indicadores econômico-financeiros 

 

De acordo com Assaf Neto (2020), os indicadores econômico-financeiros relacionam 

os elementos das demonstrações contábeis a fim de extrair conclusões e interpretações a 

respeito da situação econômica e financeira da empresa. Ainda segundo o autor, os índices 

podem ser classificados em alguns grupos, tais como: liquidez, operacional, rentabilidade, 

endividamento e estrutura, análise de ações e geração de valor. A fim de comparações, é 

interessante que as empresas obtenham os indicadores de concorrentes e padrões do segmento 

de mercado pelo qual está inserida. 

  

2.3.3.1  Indicadores de liquidez 

 

Segundo Assaf Neto (2020), os indicadores tradicionais de liquidez têm por objetivo o 

diagnóstico da situação financeira da empresa diante dos compromissos financeiros, ou seja, 

avaliam a capacidade de pagamento de uma entidade. Os indicadores podem ser classificados 

em: liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente e liquidez geral. 

A liquidez imediata mostra a porcentagem das dívidas no curto prazo em condições de 

liquidação imediata (como o próprio nome sugere). Este quociente normalmente é baixo, visto 

que, a grande parte das empresas não tem interesse em manter recursos monetários em caixa 

(ASSAF NETO, 2020). 

Ainda segundo o autor, a liquidez seca mostra a porcentagem das dívidas no curto 

prazo em condições de serem saldadas mediante a utilização de recursos monetários de maior 

liquidez do ativo circulante, como por exemplo, o disponível e os valores a receber. 
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A liquidez corrente aponta o quanto existe de ativo circulante para cada $ 1 de dívida 

no curto prazo, ou seja, apresenta a capacidade da empresa em financiar suas necessidades de 

capital de giro (ASSAF NETO, 2020). 

Por fim, Assaf Neto (2020) descreve a liquidez geral como a demonstração da 

capacidade de pagamento da empresa no curto e no longo prazo. Ou seja, a cada $ 1 que a 

empresa mantém de dívida, aponta o quanto existe de direitos e haveres no ativo circulante e 

no realizável a longo prazo. Este indicador é utilizado como uma medida de segurança 

financeira da empresa a longo prazo, e demonstra a capacidade da empresa de saldar todos 

seus compromissos. 

 

2.3.3.2  Indicadores de rentabilidade 

 

Segundo Martins, Miranda e Diniz (2020) os índices de rentabilidade representam o 

aspecto econômico da análise de demonstrações contábeis, sendo que a rentabilidade é 

descrita pelos autores como a ‘alma do negócio’ e garantia da continuidade da empresa. Pode 

ser dividido em: retorno sobre o investimento, giro do ativo, margem líquida, retorno sobre o 

Patrimônio Líquido, alavancagem financeira, EBITDA e EVA. 

Ainda segundo os autores, o Retorno sobre Investimento também é chamado de 

Rentabilidade do Ativo. Este indicador evidencia o quanto a empresa obteve de resultados em 

relação aos investimentos nela realizados, já que a rentabilidade da empresa depende do 

capital que foi investido. Além disso, sabe-se que este índice foca no lucro operacional gerado 

pela entidade antes de ser afetado pelas despesas financeiras, independente se este foi 

financiado com recursos próprios ou de terceiros. 

O Giro do Ativo é um índice que compara as vendas da empresa com o investimento 

realizado, ou seja, é feita uma associação entre as vendas líquidas e o ativo da empresa. O 

índice aponta quanto a empresa vendeu para cada real investido, sendo que, quanto maior for 

este índice, melhores são os resultados (MARTINS; MIRANDA E DINIZ, 2020).  

Nas palavras de Martins, Miranda e Diniz (2020), a Margem Operacional   “o 

percentual das vendas convertido em lucro”. De acordo com os autores, uma empresa pode 

aumentar suas vendas e não conseguir converter esse aumento em lucro, ou seja, a diminuição 

do índice de margem operacional representa que o aumento nas vendas não está resultando no 

aumento do lucro. Este indicador também é chamado de índice de lucratividade e, nesse caso, 

indica-se ter cuidado ao comparar empresas de diferentes setores e analisar a margem sem 

levar em consideração a estrutura de capital. 
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O Retorno sobre o Patrimônio Líquido mostra o retorno obtido pelos acionistas da 

empresa considerando a estrutura de capital utilizada no período (MARTINS; MIRANDA; 

DINIZ, 2020). No que diz respeito à Alavancagem Financeira, os autores definem como a 

captação de recursos de terceiros com taxas menores do que os resultados obtidos pela 

aplicação desses recursos na empresa.  

Os autores Martins, Miranda e Diniz (2020) apontam o EBITDA (traduzido em 

português como lucro antes dos juros, impostos sobre os lucros, depreciações/exaustões e 

amortizações) como um índice equivalente ao conceito de fluxo de caixa operacional da 

empresa antes do Imposto de Renda. Segundo Assaf Neto (2020), o EBITDA é um indicador 

que demonstra o potencial de geração de caixa advindo de ativos operacionais. 

Por fim, Martins, Miranda e Diniz (2020), apontam o índice Economic Value 

Added (EVA) como a demonstração da capacidade da empresa de cobrir todas as suas 

despesas, remunerar o capital próprio e ainda gerar resultados positivos. Adicionalmente, vale 

salientar que, o valor da empresa só é criado quando o retorno sobre o capital é maior que o 

custo desse capital. 

 

2.3.3.3  Indicadores de endividamento 

 

De acordo com Iudícibus (2017), os indicadores de endividamento (ou de estrutura 

de capital) têm por finalidade relacionar as fontes de fundos entre si, ou seja, retratam a 

posição relativa do capital próprio com relação ao capital de terceiros. Estes indicadores são 

qualificados como úteis e relevantes, pois demonstram a relação de dependência da empresa 

com relação ao capital de terceiros. 

O Quociente de Participação de Capitais de Terceiros sobre os Recursos Totais 

(tamb m conhecido como ‘Debt Ratio’), relaciona o Exigível Total (capitais de terceiros) com 

os Fundos Providos Totais (capitais próprios e capitais de terceiros). Este indicador expressa a 

porcentagem que o endividamento representa sobre os fundos totais, além da porcentagem do 

ativo total que é financiada com recursos de terceiros (IUDÍCIBUS, 2017). 

Ainda segundo o autor, o Quociente de Participação de Capitais de Terceiros sobre o 

Capital Próprio relaciona o Exigível Total e o Patrimônio Líquido (capital próprio). É 

apontado como um dos indicadores mais utilizados para demonstrar o posicionamento da 

empresa em relação ao capital de terceiros. Se durante vários anos o índice for consistente e 

acentuadamente maior que um, indicaria uma dependência exagerada de recursos de terceiros. 
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Já o Quociente de Participação das Dívidas de Curto Prazo sobre o Endividamento 

Total, relaciona o Passivo Circulante e o Exigível Total. Este indicador representa qual 

parcela vence no curto prazo no Endividamento Total da empresa (IUDÍCIBUS, 2017). 

O indicador de endividamento é obtido pela relação entre o Passivo Total (capital de 

terceiros) e o Patrimônio Líquido (capital próprio). Neste caso, o indicador demonstra quanto 

a empresa tomou de empréstimo para cada real de capital próprio aplicado. O indicador 

mostra a dependência da empresa em relação a terceiros, bem como o risco a que está sujeita 

(ASSAF NETO, 2020; MARTINS; MIRANDA; DINIZ, 2020). Corroborando com esta ideia, 

Padoveze e Benedicto (2010) apontam que o conceito básico que orienta este indicador é 

verificar a possibilidade de que no futuro, em condição de descontinuidade das operações, a 

companhia tenha condições de garantir todas as suas dívidas com os próprios recursos. 

De acordo com Assaf Neto (2020), é possível verificar a Dependência Financeira 

através da relação do Passivo Total e do Ativo Total e, desse modo, demonstrar a participação 

dos recursos de terceiros no montante investido de ativos. Sendo assim, quanto maior for este 

índice, maior a dependência financeira. Por outro lado, quanto menor for este índice, maior a 

garantia oferecida pela empresa a seus credores pelo maior uso de recursos próprios. 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Do ponto de vista dos objetivos a presente proposta de pesquisa tem caráter 

descritivo, pois compreende a análise e interpretação das demonstrações contábeis das 

empresas em estudo. De acordo com Gil (2017), a pesquisa descritiva objetiva descrever as 

características de um fato ou de uma população, além de determinar a associação entre as 

variáveis estudadas. Complementando esta ideia, Andrade (2012) aponta que a pesquisa 

descritiva observa, registra, analisa, classifica e interpreta os fatos sem interferência do 

pesquisador. 

Quanto aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental. No 

que diz respeito à pesquisa bibliográfica, foram consultadas diversas literaturas relacionadas 

ao tema estudado, que contribuíram para a fundamentação teórica da pesquisa. A pesquisa 

bibliográfica é feita com base em material já divulgado (principalmente livros e artigos 

científicos) e permite ao pesquisador cobrir uma série mais ampla de fenômenos do que a que 

poderia ser pesquisada diretamente (GIL, 2017).  
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De acordo com os autores Marconi e Lakatos (2017), a pesquisa bibliográfica 

caracteriza-se como um levantamento geral sobre os principais trabalhos já feitos, sendo 

essencial pela capacidade de fornecer dados atuais e relevantes relacionados ao tema. 

Segundo Gil (2017), a pesquisa documental é muito parecida com a pesquisa 

bibliográfica, contudo, a diferença está na natureza das fontes. De acordo com o autor, esta 

pesquisa utiliza-se de todos os tipos de documentos, sendo estes desenvolvidos com diversos 

fins. As formas mais comuns de documento são textos escritos em papel, porém, tornam-se 

cada vez mais frequentes os documentos eletrônicos. 

Diante das características do desenvolvimento da pesquisa, optou-se pela pesquisa 

documental devido à disponibilidade de acesso aos dados, já que as empresas em estudo 

possuem capital aberto e suas informações financeiras são publicadas periodicamente. Quanto 

à abordagem, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa e quantitativa, pois além de analisar 

os indicadores econômico-financeiros, a pesquisa examinará alguns documentos publicados 

pelas empresas que são relevantes para compreensão dos dados obtidos, como por exemplo, 

as Notas Explicativas e o Relatório de Administração. 

A coleta de dados foi feita através da plataforma Economatica® e de sites oficiais 

das empresas e da B3, de modo que as informações obtidas foram estruturadas em gráficos e 

tabelas no Microsoft Excel, para que os resultados possibilitassem a elaboração de análises e 

comparações. No desenvolvimento da pesquisa, objetivou-se a análise dos indicadores e dos 

elementos patrimoniais e de resultado mais afetados em decorrência da pandemia do Covid-

19, de modo a estabelecer comparações entre as empresas do segmento de transporte aéreo e 

do segmento de agência de viagens e turismo. 

O período analisado compreende desde o primeiro trimestre de 2019 ao terceiro 

trimestre de 2021 (de janeiro de 2019 a setembro de 2021), objetivando-se analisar por meio 

das informações divulgadas trimestralmente os impactos do Covid-19 ao longo do tempo. O 

intuito da análise é identificar os impactos econômico-financeiros causados pela pandemia, 

comparando-os com o período em que não havia casos da doença. 

Considerando que os segmentos de transporte aéreo e o de agência de viagens e 

turismo foram os mais afetados pela pandemia do Covid-19, a amostra da pesquisa é 

composta pelas seguintes empresas, listadas na B3: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e 

GOL Linhas Aéreas S/A (transporte aéreo) e a CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens 

S/A (agência de viagens e turismo). 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Tendo em vista o problema e os objetivos de pesquisa, a discussão de resultados deste 

estudo é composta pela descrição da amostra e pela análise dos dados obtidos através da 

plataforma Economatica®. Os dados foram estruturados em gráficos e tabelas, e interpretados 

com auxílio do Relatório de Administração e das Notas Explicativas. Foram calculados os 

indicadores econômico-financeiros no período que abrange do primeiro trimestre de 2019 até 

o terceiro trimestre de 2021. Além disso, serão apresentadas as seguintes técnicas de análise: 

Análise Horizontal (AH), Análise Vertical (AV) e Análise Referencial (AR). 

 

4.1 Descrição da amostra 

 

4.1.1 GOL Linhas Aéreas S/A 

 

De acordo com o website da empresa (VOEGOL), a GOL Linhas Aéreas começou a 

operar no Brasil em 2001, disponibilizando serviços de baixo custo, seguros e inteligentes. 

Neste mesmo ano, a companhia também fundou a GOLLOG, uma empresa responsável pelos 

serviços de carga e logística da companhia aérea. O modelo de negócio inovador da empresa 

revolucionou o mercado de aviação no país, e democratizou o acesso ao transporte aéreo por 

meio da redução do preço das passagens. 

Ainda de acordo com informações do website da companhia, a empresa possui alguns 

acontecimentos marcantes em sua história, tais como: troca do bilhete em papel para bilhete 

eletrônico em 2001; lançamento do check-in feito pela internet em 2003; estreia na Bolsa de 

Valores de São Paulo (Bovespa) e Nova York (NYSE), início dos voos internacionais e Voe 

Gol pelo celular (com objetivo de facilitar a compra de passagens pela rede móvel e check-in 

pelo aparelho) em 2004; aquisição da Varig (Viação Aérea Rio-Grandense) em 2007; e 

lançamento do primeiro serviço de check-in integralmente pelo celular em 2008. 

Segundo dados estatísticos extraídos do website da empresa, a companhia possui 133 

aeronaves, além de realizar aproximadamente 715 voos diários. Além disso, evidencia dados 

da ANAC a respeito da participação no mercado de aviação, sendo que 38,8% correspondem 

ao mercado nacional e 13,3% ao mercado internacional. Por outro lado, segundo o Estadão 

(2021) fundamentado em dados da ANAC, a empresa registrou participação de 28,7% no 

mercado doméstico em setembro. 
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4.1.2 Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A 

 

A empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras iniciou suas operações no Brasil em 2008, e 

a partir deste período, caracterizou-se como a companhia aérea que mais cresceu no país. Este 

crescimento é evidente na proporção da sua malha aérea, visto que, atende mais de 100 

destinos e atinge aproximadamente 792 decolagens diárias. Atualmente, a empresa possui 

aproximadamente um terço do mercado brasileiro de aviação civil em termos de decolagens, e 

é qualificada como a terceira maior companhia aérea do país (VOEAZUL, c2020). 

Ainda de acordo com o website da organização, a clara visão de negócio (com foco no 

contínuo crescimento) é um fator fundamental para o sucesso da empresa. Além disso, 

verifica-se que o papel da companhia está voltado para o estímulo do tráfego aéreo e 

dinamismo da economia, através da prestação de serviços de alta qualidade e da 

disponibilização de preços baixos e acessíveis. Fundamentado em dados do mês de setembro 

da ANAC, o Estadão (2021) apontou que a empresa registrou participação de 33,3% no 

mercado doméstico de aviação. 

 

4.1.3 CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A 

 

A empresa CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens consolida-se como uma 

ampla rede de produtos e serviços turísticos, além de caracterizar-se como a maior operadora 

de turismo da América Latina. O comprometimento social, a solidez e a inovação são fatores 

que contribuem significativamente para o sucesso da empresa. A companhia foi criada em 

1972, através da associação de Guilherme Paulus e de Carlos Vicente Cerchiari, na cidade de 

Santo André (SP). Contudo, a sociedade foi desfeita em 1976, e a empresa passou a ser 

administrada apenas por Guilherme Paulus e sua esposa (CVC, c2022). 

Ainda segundo o website da empresa, a CVC possui alguns acontecimentos marcantes 

em sua trajetória, sendo que foi a primeira companhia a realizar uma série de ações, tais 

como: fretar aviões; investir em um novo canal de distribuição com rede multimarca de 

produtos turísticos; criar o conceito de atendimento em shoppings e hipermercados; e 

inaugurar a primeira loja virtual de turismo. De acordo com dados do Estadão (c2022), a 

empresa foi criada como uma agência de excursões e, atualmente, é especializada em viagens 

turísticas e corporativas, além de atuar em todo o país com franquias e lojas próprias. 
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4.2 Medidas adotadas frente à pandemia de Covid-19 

 

As informações desta subseção foram obtidas por meio dos relatórios trimestrais 

publicados na central de resultados (Relação com Investidores) de cada empresa. 

 

4.2.1 GOL Linhas Aéreas S/A 

 

A empresa GOL Linhas Aéreas S/A possui um modelo de frota flexível, que é 

caracterizado como um diferencial competitivo para a companhia. As ações tomadas como 

respostas aos impactos causados pandemia de Covid-19, estão relacionadas com a saúde e 

segurança de colaboradores e clientes, preservação da liquidez financeira, e garantia do bom 

posicionamento para retomada bem sucedida dos negócios. 

Diante dos fatores apresentados, a empresa adotou uma série de ações responsáveis 

que incluem: suspensão temporária de quase todos os voos; postergação de pagamentos de 

arrendamentos; corte de investimentos; adiamento de entrega de novas aeronaves; 

renegociação de prazos com fornecedores; redução das despesas com pessoal; e cooperação 

com o governo brasileiro. 

A empresa adotou algumas medidas para enfrentar o cenário da pandemia, que 

incluem: readequação da operação para adequar a oferta à demanda, e ajuste da malha aérea 

para 50 voos diários essenciais; redução de custos fixos e variáveis; preservação e 

fortalecimento da posição de caixa e liquidez; suporte do governo e órgão reguladores; e 

apoio à sociedade, colaboradores e clientes. 

 A diminuição dos custos variáveis está relacionada à reformulação da malha aérea, 

que resultou na redução de custos associados à quantidade de voos. A empresa também 

reduziu despesas com pessoal (folha de pagamento e respectivos encargos), por meio da 

redução da jornada de trabalho, redução salarial dos colaboradores, adesão à licença não 

remunerada e suspensão de contratos de trabalho. No que diz respeito à redução de custos, a 

companhia aérea também realizou a suspensão de gastos com propaganda e publicidade, bem 

como a interrupção de projetos não essenciais para as suas operações. 

A companhia aérea também adotou medidas com foco na preservação e fortalecimento 

da posição de caixa e liquidez, que envolvem: diferimento dos pagamentos relacionados ao 

arrendamento de aeronaves e motores; acordos junto aos fornecedores para prorrogação de 

pagamentos de custos com combustíveis e manutenção de motores; suspensão do pagamento 

da participação nos resultados e bônus relativos ao exercício de 2019, da antecipação do 13º 
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salário e abonos de férias, bem como da suspensão de investimentos não essenciais; e acordo 

de reembolso de despesas incorridas desde a paralisação de aeronaves. 

Outras ferramentas de preservação da posição de caixa e liquidez são: suspensão de 

pagamentos de impostos federais por meio de liminar judicial, e em decorrência das medidas 

do Governo Federal; reagendamento da amortização de empréstimos e financiamentos; e 

prorrogação de vencimento de operações programadas de capital de giro. 

Em relação ao suporte do governo e de órgãos reguladores, verifica-se uma redução 

nos reembolsos e cancelamentos em função de Medida Provisória do Governo Federal, o que 

permitiu as remarcações de viagens para um período de até 12 meses. Além disso, houve 

alteração no prazo de pagamento das tarifas de navegação e taxas aeroportuárias; e a 

manutenção de slots (vaga que permite marcação de pouso) pela ANAC. 

A forte disciplina da empresa na gestão da capacidade resultou no aumento da taxa de 

ocupação e dos voos diários no 2T20. Além disso, neste período constata-se que a companhia 

mantinha forte posição de caixa. Como medida de enfrentamento aos impactos causados pela 

pandemia, a empresa também celebrou acordos coletivos junto ao Sindicato para garantir a 

manutenção dos empregos dos colaboradores. Entre as principais iniciativas, destacam-se: 

redução salarial pelos próximos 12 meses e planos de adesão voluntária. A adequação da 

capacidade à demanda tem sido uma vantagem na gestão estratégica da empresa. 

Por meio da readequação da sua malha aérea, a empresa manteve consistência nas 

taxas de ocupação. Esta readequação possibilitou a adequação de custos ao patamar de 

entradas. Na nova fase da pandemia, a empresa preservou seu balanço patrimonial a partir das 

seguintes iniciativas: controle dos custos variáveis da operação (por meio da gestão prudente 

da capacidade); ajustes nos custos relacionados à folha de pagamento (por meio de novas 

renegociações sindicais); cortes de investimentos não essenciais e priorização de projetos que 

gerem rentabilidade no curto prazo. 

 

4.2.2 Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A 

 

Em resposta aos acontecimentos relacionados com a disseminação do Covid-19 no 

Brasil, a empresa implementou medidas com foco na segurança de seus clientes e 

colaboradores, ao mesmo tempo em que buscou amenizar o impacto em seus resultados 

financeiros e posição de liquidez. 

Para garantir a segurança de seus colaboradores e clientes, a Azul adotou algumas 

medidas, dentre elas: redução do serviço de bordo; aprimoramento dos procedimentos de 
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limpeza das aeronaves; voos gratuitos para profissionais da saúde que combatem o vírus; 

flexibilidade para remarcação de voos ou recebimento de créditos de viagem; transporte 

gratuito das vacinas para as cidades que a empresa opera; e outras medidas recomendadas 

para conter a disseminação do vírus. 

Durante o início da pandemia, a empresa realizou ajustes na capacidade e adequou 

rapidamente a sua malha, o que incluiu a implantação de uma malha aérea essencial, 

reduzindo a quantidade de voos diários de 950 para 70. A partir daí, a empresa começou a 

monitorar cuidadosamente a recuperação da demanda, de modo a garantir o aumento gradual 

da sua malha e da quantidade de voos. Além disso, a companhia passou a operar apenas os 

voos que geravam receita suficiente para cobrir seus custos variáveis.  

Em relação à garantia da preservação de caixa e otimização da estrutura de custos, 

verifica-se que a redução de capacidade contribuiu para uma significativa redução de custos 

variáveis (sendo que estes possuem maior percentual de representatividade em relação à 

receita). Os custos fixos são compostos principalmente por arrendamentos de aeronaves e 

salários.  

No que diz respeito ao arrendamento de aeronaves, verifica-se que a empresa negociou 

o adiamento dos pagamentos, de modo que estes acompanhassem a retomada da demanda. 

Além disso, a companhia firmou acordos sobre novos perfis de pagamento com seus 

arrendadores, proporcionando alívio significativo do capital de giro desde o início da crise até 

o final de 2021. 

Em relação aos salários, a empresa adotou as seguintes medidas: programa de licença 

não remunerada; nova medida provisória de preservação do trabalho lançada pelo governo 

(que implica em cortes salariais e suspensão de contratos, em troca de assistência 

governamental durante 90 dias); redução salarial de todos os gerentes, diretores e membros do 

Comitê Executivo; adiamento do pagamento de Participação nos Lucros e Resultados; 

cancelamento do pagamento de bônus relativo a 2019; suspensão de novas contratações; e 

acordo coletivo para redução de jornada de trabalho. 

Outras medidas adotadas pela organização para mitigar os impactos da pandemia nos 

seus resultados, incluem: suspenção de todos os investimentos não essenciais; suspensão das 

entregas de novas aeronaves; e negociação de adiamento ou extensão de prazos de pagamento 

com parceiros e fornecedores. 

As iniciativas da empresa para obter fontes adicionais de liquidez, bem como para 

conter despesas operacionais e investimentos não essenciais, são ferramentas que têm por 

objetivo suportar uma desaceleração prolongada da demanda. A Administração da empresa 
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avalia constantemente a rentabilidade de suas operações e sua posição financeira, de modo a 

garantir adaptação às circunstâncias de mercado. 

A fim de fortalecer sua liquidez e preservar o caixa, a empresa começou a negociar 

com bancos, parceiros e fornecedores a postergação e alongamento dos prazos de pagamento 

e rolagem de pagamento próximo ao vencimento. Além disso, a empresa adotou as seguintes 

medidas: acesso o mercado de capitais por meio de emissão de debêntures; suspensão de 

viagens a trabalho e despesas discricionárias; negociação para redução de tarifas de 

estacionamento de aeronaves; acordo com arrendadores acerca da redução de saída de caixa e 

extensão de prazos contratuais. 

O governo brasileiro apoiou o setor aéreo por meio de medida provisória, permitindo: 

que as companhias aéreas reembolsassem os passageiros e postergassem o pagamento de 

taxas aeroportuárias, de pouso e de navegação; alteração no prazo para pagamento de tarifas 

de navegação e taxas aeroportuárias; abono do cancelamento de slots pelo índice de 

regularidade e extensão do prazo para renovação de habilitações da tripulação técnica. 

Diante das incertezas dos impactos e duração da segunda onda de COVID-19, a 

Administração voltou a adotar medidas rigorosas de preservação do caixa e liquidez, 

destacando-se: a postergação de pagamentos de contraprestações de arrendamento e de 

fornecedores; congelamento de novas contratações; suspensão de investimentos e projetos não 

essenciais; busca contínua de redução de custos; e captação de recursos financeiros no 

mercado de capitais, buscando o equilíbrio econômico-financeiro.  

A Administração da empresa monitora atentamente todos os desdobramentos 

relacionados à pandemia de COVID-19, de modo a verificar as ações corretivas e preventivas 

a serem tomadas. O avanço da vacinação no Brasil tem sido um fator de extrema importância 

para a retomada nos negócios da empresa, bem como para a recuperação do setor de um modo 

geral. O acompanhamento contínuo da saúde financeira da empresa, bem como a adoção de 

medidas para fortalecer a posição de caixa, trazer eficiência nos custos e conter as despesas 

operacionais, são ações que têm se mostrado eficientes para a continuidade e sustentabilidade 

dos negócios. 

 

4.2.3 CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A 

 

Segundo o Relatório de Administração da empresa CVC Brasil no 1T20, os primeiros 

meses do ano trouxeram um enorme desafio: a pandemia de Covid-19. O desempenho da 

empresa nos meses de janeiro e fevereiro estava de acordo com o cenário projetado para o 
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ano, enquanto o mês de março foi marcado por grandes impactos causados pela pandemia. 

Diante da crise na saúde pública e economia em escala global, foram necessárias agilidade e 

assertividade por parte da empresa, de modo a garantir a saúde financeira da companhia, o 

bem-estar dos colaboradores e saúde dos clientes. 

Como resultado dos impactos econômico-financeiros causados pela pandemia do 

Covid-19, a companhia implantou com sucesso algumas ações de redução de custos, buscas 

de eficiência operacional e de proteção de caixa. Entre as medidas efetivas de preservação de 

caixa, destacam-se: redução da remuneração da Diretoria Executiva e Conselho de 

Administração em 50%; redução da jornada de trabalho dos colaboradores em 50%; 

postergação de investimentos e projetos não prioritários; e suspensão de investimentos em 

marketing. 

 

4.3  Análise de indicadores financeiros 

 

Os indicadores econômico-financeiros relacionam os elementos das demonstrações 

contábeis para fazer interpretações acerca da situação econômica e financeira da empresa. 

Serão analisados alguns indicadores de liquidez, endividamento e rentabilidade das empresas 

que fazem parte da amostra de estudo. A análise compreende o seguinte período: primeiro 

trimestre (T) de 2019 ao terceiro trimestre de 2021. Os indicadores a seguir foram obtidos por 

meio da plataforma Economatica® e, em seguida, estruturados em gráficos e tabelas para 

possibilitar a análise dos resultados obtidos. 

A plataforma utilizada possui uma série de parâmetros que diferenciam a obtenção de 

dados. No que diz respeito ao parâmetro dos meses de resultados, verifica-se que este possui 

impacto apenas sobre os indicadores que utilizam elementos de resultado na fórmula. Neste 

caso, constata-se que na grande maioria das situações a opção apropriada é 12 meses. Por 

exemplo, o conceito do indicador de Retorno sobre o Patrimônio Líquido pressupõe que o 

lucro a ser considerado é sempre o do período dos 12 meses anteriores. Sendo assim, os 

indicadores foram calculados levando em consideração a instrução apresentada. 

 

4.3.1 Indicadores de liquidez 

 

O índice de liquidez indica a capacidade de pagamento da empresa. Os gráficos a 

seguir referem-se aos indicadores de liquidez nos anos de 2019, 2020 e 2021. Desse modo, os 
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dados possibilitam a comparação entre os períodos, além da identificação dos impactos 

causados pela pandemia nos resultados da organização. 

O Gráfico 01 apresenta o índice de Liquidez Geral da empresa CVC Brasil nos anos 

de 2019, 2020 e 2021. 

 

Gráfico 01 – Índice de Liquidez Geral da CVC Brasil (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

A Liquidez Geral indica a capacidade de pagamento no curto e no longo prazo. 

Observando o gráfico 01, percebe-se que a empresa registrou 0,65 de Liquidez Geral no 2T20, 

e 0,69 no 3T20. Contudo, observa-se que a redução na folga financeira deu início no 4T19, 

agravando-se no período mais crítico da pandemia. 

O Gráfico 02 apresenta o índice de Liquidez Geral da empresa GOL Linhas Aéreas 

nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Gráfico 02 – Índice de Liquidez Geral da GOL Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 
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Observando o gráfico 02, verifica-se que a empresa já estava com um histórico crítico 

no indicador de Liquidez Geral. Entretanto, o cenário se acentuou no 2T20 e no 3T20 ao 

registrar respectivamente, 0,26 e 0,22 neste indicador.  

O Gráfico 03 apresenta o índice de Liquidez Geral da empresa Azul Linhas Aéreas nos 

anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Gráfico 03 – Índice de Liquidez Geral da Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando o gráfico 03, percebe-se que a empresa já estava com um histórico crítico 

no indicador de Liquidez Geral. Entretanto, o cenário se acentuou ao decorrer de 2020 e no 

1T21, período no qual registrou 0,24 neste indicador. 

O Gráfico 04 apresenta o índice de Liquidez Corrente da empresa CVC Brasil nos 

anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Gráfico 04 – Índice de Liquidez Corrente da CVC Brasil (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 
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A Liquidez Corrente indica a capacidade de pagamento no curto prazo. Observando o 

gráfico 04, percebe-se que a empresa registrou 0,70 de Liquidez Corrente no 2T20, e 0,75 no 

3T20. Contudo, observa-se que a redução na folga financeira deu início no 4T19, agravando-

se no período mais crítico da pandemia. 

De acordo com Assaf Neto (2020), quanto maior o índice de Liquidez Corrente, mais 

alta a capacidade da empresa em financiar suas necessidades de capital de giro e, desse modo, 

arcar com suas obrigações de curto prazo. O índice possui alguns parâmetros, sendo que: se 

for maior que 1, o capital circulante líquido é positivo; se for igual a 1, o capital circulante 

líquido é nulo; e se for menor que 1, o capital circulante líquido é negativo. O capital 

circulante líquido pode ser definido como o excedente das aplicações a curto prazo (ativo 

circulante), em relação às captações de recursos a curto prazo (passivo circulante). 

Levando em consideração o conceito apresentado acima, verifica-se que do 1T19 ao 

3T19 a empresa apresentava capital circulante líquido positivo (folga financeira). No 4T19, a 

empresa apresentava capital circulante líquido nulo, ou seja, capital equivalente ao montante 

de dívidas no curto prazo. Ao longo de todo ano de 2020, a empresa apresentou capital 

circulante líquido negativo, ou seja, há um indício de que não teria condições de pagar suas 

dívidas de curto prazo caso fosse necessário. 

O Gráfico 05 apresenta o índice de Liquidez Corrente da empresa GOL Linhas Aéreas 

nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Gráfico 05 – Índice de Liquidez Corrente da GOL Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando o gráfico 05, percebe-se que a empresa registrou 0,24 de Liquidez 

Corrente no 3T20. Entretanto, apesar da melhora neste indicador no 4T20, observa-se que o 
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índice se manteve entre 0,24 e 0,25 em 2021. No caso da empresa GOL Linhas Aéreas, 

verifica-se que o capital circulante líquido se mantém constantemente negativo. 

O Gráfico 06 apresenta o índice de Liquidez Corrente da empresa Azul Linhas Aéreas 

nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Gráfico 06 – Índice de Liquidez Corrente da Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando o gráfico 06, percebe-se que a empresa registrou baixos índices de 

Liquidez Corrente nos primeiros trimestres de 2020, sendo 0,37 para o 1T, 0,36 para o 2T e 

0,33 para o 3T. Entretanto, apesar da melhora neste indicador no 4T20, observa-se que o 

índice diminuiu no 1T21. No caso da empresa Azul Linhas Aéreas, verifica-se que o capital 

circulante líquido se mantém constantemente negativo. 

Optou-se por retirar da análise o indicador de Liquidez Seca, pois a empresa CVC 

Brasil não apresenta saldo nesta conta contábil, e as demais empresas possuem um saldo 

relativamente baixo, quando comparado a outros setores de atuação. 

 

4.3.2 Indicadores de rentabilidade 

 

O índice de rentabilidade tem o objetivo de medir o retorno financeiro da empresa. Os 

gráficos a seguir referem-se aos indicadores de rentabilidade nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

Desse modo, os dados possibilitam a comparação entre os períodos, além da identificação dos 

impactos causados pela pandemia nos resultados da organização. 

O Gráfico 07 apresenta o indicador de Giro do Ativo da empresa CVC Brasil nos anos 

de 2019, 2020 e 2021. 
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Gráfico 07 – Giro do Ativo da CVC Brasil (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

O Giro do Ativo indica quanto a empresa vendeu para cada real investido. Neste caso, 

quanto maior for este índice, melhores são os resultados. Observando o gráfico 06, percebe-se 

que a empresa apresentou o pior resultado no 1T21, ao registrar R$ 0,08 de venda para cada 

R$ 1,00 investido. 

O Gráfico 08 apresenta o indicador de Giro do Ativo da empresa GOL Linhas Aéreas 

nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Gráfico 08 – Giro do Ativo da GOL Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando o gráfico 08, percebe-se que a empresa apresentou o pior resultado no 

1T21, ao registrar R$ 0,40 de venda para cada R$ 1,00 investido. Neste caso, verifica-se uma 

diminuição de aproximadamente 55% no 1T21, em comparação com o mesmo período do ano 

anterior. 
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O Gráfico 09 apresenta o indicador de Giro do Ativo da empresa Azul Linhas Aéreas 

nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Gráfico 09 – Giro do Ativo da Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando o gráfico 09, percebe-se que a empresa apresentou o pior resultado no 

1T21, ao registrar R$ 0,31 de venda para cada R$ 1,00 investido. Neste caso, verifica-se uma 

diminuição de 50% no 1T21, em comparação com o mesmo período do ano anterior. 

O Gráfico 10 apresenta o indicador percentual de Margem Líquida da empresa CVC 

Brasil nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Gráfico 10 – Margem Líquida da CVC Brasil (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

A margem líquida indica a porcentagem de lucro em relação à receita total da empresa. 

Observando o gráfico 09, é possível verificar que a empresa começou a apresentar resultados 
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negativos no 4T19 (-0,11%). Entretanto, a situação agravou-se nos primeiros trimestres de 

2020, ao registrar: -81,09% no 1T; -128,35% no 2T; e -230,73% no 3T. Os números podem 

ser explicados pelo prejuízo líquido apurado neste período. 

O Gráfico 11 apresenta o indicador percentual de Margem Líquida da empresa GOL 

Linhas Aéreas nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Gráfico 11 – Margem Líquida da GOL Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando o gráfico 11, é possível verificar um comportamento constante de 

resultados negativos na margem líquida, que se acentuou no 1T21 ao registrar um valor 

percentual de -128,13%. Os números são explicados pelo prejuízo líquido apurado ao longo 

do período analisado. 

 

Gráfico 12 – Margem Líquida da Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 
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O Gráfico 12 apresenta o indicador percentual de Margem Líquida da empresa Azul 

Linhas Aéreas nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

Observando o gráfico 12, é possível verificar que a empresa começou a apresentar 

resultados negativos no 4T19 (-21,00%). Entretanto, a situação agravou-se no ano de 2020, ao 

registrar: -74,27% no 1T; -128,36% no 2T; -178,33% no 3T; e -188,62% no 4T. Os números 

podem ser explicados pelo prejuízo líquido apurado neste período. 

O Gráfico 13 apresenta o índice de Rentabilidade do Ativo da empresa CVC Brasil 

nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Gráfico 13 – Rentabilidade do Ativo da CVC Brasil (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

A Rentabilidade do Ativo (ROA) representa a relação existente entre o Lucro Líquido 

e o Ativo Total, ou seja, através deste indicador é possível verificar a lucratividade do 

investimento. Observando o gráfico 12, percebe-se que a empresa começou a apresentar 

resultados negativos no 4T19. Entretanto, a situação agravou-se nos primeiros trimestres de 

2020 (principalmente no 2T e 3T), ao registrar: -32,28% no 2T; -35,07% no 3T. Os números 

podem ser explicados pelo prejuízo líquido apurado neste período. 

O Gráfico 14 apresenta o índice de Rentabilidade do Ativo da empresa GOL Linhas 

Aéreas nos anos de 2019, 2020 e 2021. 
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Gráfico 14 – Rentabilidade do Ativo da GOL Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando o gráfico 14, percebe-se que a empresa começou a apresentar resultados 

negativos no ano de 2020. Contudo, o pior resultado ocorreu no 1T21 ao registrar 

rentabilidade de -51,04%. Os números podem ser explicados pelo prejuízo líquido apurado 

neste período. 

O Gráfico 15 apresenta o índice de Rentabilidade do Ativo da empresa Azul Linhas 

Aéreas nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Gráfico 15 – Rentabilidade do Ativo da Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando o gráfico 15, percebe-se que a empresa começou a apresentar resultados 

negativos no 4T19. Entretanto, a situação agravou-se nos primeiros trimestres de 2020 
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(principalmente no 2T e 3T), ao registrar: -80,30% no 2T; -92,99% no 3T. Os números podem 

ser explicados pelo prejuízo líquido apurado neste período. 

 

4.3.3 Indicadores de endividamento 

 

Os indicadores de endividamento (ou de estrutura de capital) têm por finalidade 

demonstrar a relação de dependência da empresa com relação a capital de terceiros. Os 

gráficos a seguir referem-se aos indicadores de endividamento nos anos de 2019, 2020 e 

2021. Desse modo, os dados possibilitam a comparação entre os períodos, além da 

identificação dos impactos causados pela pandemia nos resultados da organização. 

O Gráfico 16 apresenta o índice de Dependência Financeira da empresa CVC Brasil 

nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Gráfico 16 – Índice de Dependência Financeira da CVC Brasil (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

O indicador de Dependência Financeira demonstra a participação dos recursos de 

terceiros no montante investido de ativos. Observando o gráfico 15, percebe-se um aumento 

significativo neste indicador nos primeiros trimestres de 2020. Diante disso, verifica-se maior 

dependência dos recursos de terceiros no 2T20 e 3T20 ao registrar, respectivamente: 108,43 e 

106,24. Por outro lado, observa-se maior garantia oferecida pela empresa a seus credores 

(pelo maior uso de recursos próprios) no 3T19. 

O Gráfico 17 apresenta o índice de Dependência Financeira da empresa GOL Linhas 

Aéreas nos anos de 2019, 2020 e 2021. 
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Gráfico 17 – Índice de Dependência Financeira da GOL Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando o gráfico 17, percebe-se que a empresa registrou índices altíssimos de 

dependência financeira, mesmo antes do período da pandemia (momento no qual os índices 

aumentaram). Entretanto, verifica-se maior dependência em relação aos recursos de terceiros 

no 3T21, ao registrar 241,10 neste indicador. 

O Gráfico 18 apresenta o índice de Dependência Financeira da empresa Azul Linhas 

Aéreas nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Gráfico 18 – Índice de Dependência Financeira da Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando o gráfico 18, percebe-se que a empresa começou a registar maiores 

índices de dependência financeira no ano de 2020. Entretanto, verifica-se maior dependência 

em relação aos recursos de terceiros no 1T21, ao registrar 211,30 neste indicador. 
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4.4  Análise vertical e horizontal 

 

A Análise Horizontal é uma ferramenta que permite verificar a evolução das contas 

contábeis ao longo do tempo (aumento ou diminuição). Por outro lado, a Análise Vertical 

mostra a participação relativa de cada elemento patrimonial e de resultado em relação ao total. 

As tabelas a seguir referem-se às técnicas de análise Vertical e Horizontal nos anos de 2019, 

2020 e 2021. Desse modo, os dados obtidos possibilitam a comparação entre os períodos, 

identificação dos elementos com maior representatividade e indicação das variações mais 

significativas. 

As técnicas de análise serão realizadas nas seguintes demonstrações contábeis: 

Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). A análise 

referente ao Balanço Patrimonial contempla separadamente o Ativo (aplicação dos recursos) e 

o Passivo (origem dos recursos). Para efetuar a análise do Balanço Patrimonial, optou-se pela 

comparação do trimestre atual com o trimestre anterior. Por outro lado, a análise da 

Demonstração de Resultado foi feita através da comparação do trimestre atual, em relação ao 

mesmo trimestre do ano anterior. 

Os dados obtidos através das técnicas de Análise foram interpretados com auxílio do 

Relatório de Administração e das Notas Explicativas. 

Utilizando o método descrito, a Tabela 1 apresenta a Análise Vertical do Ativo da 

empresa CVC Brasil nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Tabela 1 – Análise Vertical do Ativo da CVC Brasil (2019 a 2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

Consolidado 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

 Ativo total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Ativo Circulante 73,91 73,14 72,52 65,01 70,30 66,92 70,92 61,30 58,17 58,18 62,57

 Caixa e equivalentes de caixa 2,50 7,47 5,94 5,30 11,47 23,37 32,57 17,87 14,74 12,35 12,54

 Aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,48 0,60 0,73 0,77 1,51 2,03

 Contas a receber CP 50,81 46,53 46,67 44,70 39,11 24,38 19,53 22,52 22,62 24,66 29,13

 Impostos a Recuperar 2,79 2,64 1,50 2,21 2,10 3,01 2,69 2,47 2,48 2,42 2,11

 Despesas pagas antecip 5,32 4,78 5,32 1,15 0,71 0,62 0,57 0,57 0,78 0,83 0,91

 Outros ativos circulantes 12,50 11,71 13,09 11,65 14,60 15,06 14,96 17,15 16,78 16,41 15,86

 Ativo não circulante 26,09 26,86 27,48 34,99 29,70 33,08 29,08 38,70 41,83 41,82 37,43

 Realizável LP 6,21 5,74 6,11 7,31 3,29 3,21 2,85 14,11 16,12 17,22 15,21

 Imobilizado 1,78 1,56 1,47 2,23 2,98 3,07 2,30 1,62 1,55 1,25 1,23

 Intangíveis líquidos 18,10 19,57 19,90 25,46 23,42 26,79 23,93 22,97 24,17 23,35 20,99
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 Observando a Tabela 1, verifica-se que o ativo circulante da empresa no 1T19 

representava 73,91% do seu ativo total. Em comparação com o mesmo trimestre dos anos 

seguintes, observa-se uma queda na representatividade para 70,30% no 1T20 e 58,17% no 

1T21. 

O percentual de representatividade de uma conta contábil pode variar ao longo do 

tempo, ou seja, pode ser maior em um período e menor no período seguinte. Diante disso, é 

possível constatar que os itens com maior representatividade no ativo são: Caixa e 

equivalentes de caixa, Outros ativos circulantes e Contas a receber (ativo circulante); 

Intangível e Realizável LP (ativo não circulante). Neste caso, verifica-se que a conta de Caixa 

de Equivalentes de caixa apresentou um percentual de representatividade significativo do 

2T20 ao 4T20. Já o Realizável LP apresentou maior representatividade do 4T20 ao 3T21. 

A Tabela 2 apresenta a Análise Vertical do Passivo da empresa CVC Brasil nos anos 

de 2019, 2020 e 2021. 

 

Tabela 2 – Análise Vertical do Passivo da CVC Brasil (2019 a 2021) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando a Tabela 2, verifica-se que o passivo circulante da empresa no 3T19 

representava 48,51% do seu passivo total (menor grau de representatividade). Em comparação 

Consolidado 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

 Passivo e Patrimônio Líquido 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Passivo Circulante 57,06 50,79 48,51 65,01 74,15 95,34 94,70 63,13 56,03 64,56 62,18

 Obrig sociais e trabalhistas 1,16 1,29 1,40 1,16 1,68 1,82 2,18 2,72 3,22 3,29 2,59

 Fornecedores CP 8,02 9,27 10,75 14,81 15,72 6,65 6,87 9,65 8,25 9,11 10,45

 Impostos a pagar 3,16 2,62 1,51 2,36 1,71 1,91 1,85 1,17 1,07 1,25 1,26

 Total empres e financ CP 9,04 2,86 0,52 13,41 21,33 43,61 40,13 6,94 2,21 6,98 3,82

 Outras obrigações CP 35,68 34,75 34,32 32,98 33,11 40,76 43,24 42,48 41,12 43,79 43,81

 Provisões CP 0,00 0,00 0,00 0,28 0,61 0,58 0,43 0,18 0,16 0,14 0,25

 Passivo não circulante 23,12 30,52 31,46 23,41 28,65 13,09 11,54 35,74 36,59 32,02 27,96

 Total empres e financ LP 13,09 21,15 21,73 13,14 16,55 0,00 0,00 22,66 22,25 18,12 14,95

 Outras obrigações 3,48 3,96 4,03 2,74 2,38 2,38 2,16 2,72 2,82 2,54 2,65

 Impostos Diferidos LP 0,41 0,35 0,34 0,81 0,39 0,48 0,51 0,05 0,01 0,00 0,00

 Provisões LP 6,13 5,07 5,36 6,72 9,34 10,24 8,87 10,31 11,50 11,36 10,37

 Patrim liq consolidado 19,83 18,70 20,03 11,59 -2,80 -8,43 -6,24 1,13 7,38 3,42 9,85

 Part acionistas minorit 0,43 0,36 0,26 0,41 0,60 0,58 0,33 0,24 0,18 0,16 0,03

 Patrimônio Líquido 19,39 18,34 19,78 11,17 -3,41 -9,01 -6,57 0,89 7,20 3,26 9,82

 Capital Social 8,75 9,23 9,55 9,61 12,58 14,46 18,94 18,85 27,35 27,94 25,92

 Reservas de Capital -0,44 0,12 0,16 -2,59 -1,69 -1,85 -1,62 -1,95 -1,94 -2,07 5,51

 Reserva de Lucros 9,51 8,09 8,29 4,46 5,82 6,74 6,14 -0,03 -0,02 0,00 0,00

 Lucros Acumulados 1,58 1,13 2,31 0,00 -21,49 -29,87 -31,35 -17,23 -19,78 -23,82 -22,81

 Outr result abrangentes -0,01 -0,22 -0,53 -0,30 1,37 1,51 1,32 1,26 1,59 1,22 1,21
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com os trimestres seguintes, observam-se maiores percentuais de representatividade no 2T20 

(95,34%) e no 3T20 (94,70%). Além disso, é possível constatar que os itens com maior 

representatividade no passivo são: Outras obrigações, Fornecedores e Empréstimos e 

financiamentos (passivo circulante); Provisões e Empréstimos e financiamentos (passivo não 

circulante). 

Diante dos dados apresentados, nota-se que a conta de Empréstimos e Financiamentos 

CP apresentou maiores percentuais de representatividade nos primeiros trimestres de 2020 

(com aumento significativo no 2T e 3T), sendo este período fortemente marcado pelos 

impactos econômicos relacionados à pandemia do Covid-19. 

A Tabela 3 apresenta a Análise Vertical do Resultado da empresa CVC Brasil nos 

anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Tabela 3 – Análise Vertical do Resultado da CVC Brasil (2019 a 2021) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando a Tabela 3, verifica-se que a conta de Despesas e receitas operacionais 

possui maior representatividade em relação à receita líquida. Além disso, percebe-se um 

aumento significativo neste percentual em 2020, ao registrar: 273,53% no 1T; 8.773,51% no 

2T; e 456,85% no 3T. Em relação ao grupo de despesas (receitas) operacionais, nota-se que as 

Despesas Administrativas possuem maior percentual de representatividade, além de ter 

apresentado percentuais maiores em 2020 (período marcado pelos impactos da pandemia). 

DRE 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

+Receita liquida operac 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

-Custo Produtos Vendidos 17,32 0,00 0,00 13,57 27,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

=Lucro Bruto 82,68 100,00 100,00 86,43 72,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

-Desp (receit) operac 50,07 92,87 70,44 108,76 273,53 8.773,51 456,85 179,46 164,55 250,37 128,95

+Despesas com Vendas 14,44 17,67 15,25 23,77 18,99 331,33 28,59 19,80 18,25 30,33 17,36

+Despesas administrativ 31,80 51,62 42,69 82,78 59,05 6.330,01 402,91 156,00 146,30 188,02 101,63

+Per p/ nao recuper de at 0,00 0,00 0,00 15,59 17,42 382,93 -1,48 7,41 -2,32 -3,90 -0,88

-Outras rec operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,16 8,51

+Outras Despesas Operac 3,90 23,71 12,38 -13,49 178,07 1.729,23 26,83 -3,75 2,32 52,07 19,35

-Equivalenc patrimonial 0,07 0,13 -0,12 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

=Lucro antes jur&imp EBIT 32,61 7,13 29,56 -22,33 -200,60 -8.673,51 -356,85 -79,46 -64,55 -150,37 -28,95

+Resultado financeiro -8,06 -13,69 -12,11 -20,17 -12,67 560,30 -18,91 -55,09 -6,35 -30,40 -6,03

=LAIR 24,55 -6,56 17,45 -42,49 -213,27 -8.113,21 -375,76 -134,55 -70,90 -180,77 -34,98

-Imp renda e contrib soc 7,57 -2,07 1,00 7,88 76,75 427,74 -28,23 -375,65 -21,80 -28,78 1,40

=Lucro Consolidado 16,98 -4,49 16,45 -50,37 -290,02 -8.540,96 -347,53 241,10 -49,10 -151,98 -36,38

-Partic acion minoritar -0,06 -0,38 -1,24 3,08 -3,98 -490,48 -5,47 2,19 -2,67 -3,94 -1,20

=Lucro liquido 17,05 -4,11 17,69 -53,46 -286,04 -8.050,47 -342,06 238,91 -46,43 -148,04 -35,18
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Além das Despesas administrativas, a conta de Outras Despesas operacionais também 

apresentou maiores percentuais de representatividade em 2020. Outro ponto que pode ser 

observado são os resultados negativos na linha de Lucro Líquido, o que pode ser explicado 

pelo prejuízo líquido apurado no período de análise, principalmente em decorrência da 

pandemia. 

A Tabela 4 apresenta a Análise Vertical do Ativo da empresa GOL Linhas Aéreas nos 

anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Tabela 4 – Análise Vertical do Ativo da empresa GOL Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando a Tabela 4, verifica-se que a maior parte da aplicação de recursos está no 

ativo não circulante. O ativo não circulante da empresa no 1T19 representava 70,53% do seu 

ativo total. Em comparação com os trimestres seguintes, observam-se maiores percentuais de 

representatividade entre o 2T20 e o 2T21. 

Além disso, é possível constatar que os itens com maior representatividade no ativo 

são: Caixa e equivalentes de caixa e Contas a Receber (ativo circulante); e Imobilizado (ativo 

não circulante). A conta contábil de Aplicações Financeiras apresentou maior percentual de 

representatividade no 2T20, enquanto a conta de Outros Ativos Circulantes registou maior 

percentual no 1T20. Após a conta de Imobilizado, o Realizável LP é a conta com maior 

representatividade no ativo não circulante. 

A Tabela 5 apresenta a Análise Vertical do Passivo da empresa GOL Linhas Aéreas 

nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Consolidado 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

 Ativo total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Ativo Circulante 29,47 31,05 33,02 32,21 31,18 26,44 22,58 25,33 21,84 22,22 21,37

 Caixa e equivalentes de caixa 13,69 7,02 8,51 10,76 4,22 2,82 3,89 5,17 3,40 6,57 8,05

 Aplicações financeiras 2,58 5,62 6,57 6,23 7,25 9,34 3,12 4,90 4,50 0,20 0,69

 Contas a receber CP 6,00 9,04 7,96 8,04 7,93 3,63 6,17 5,77 4,57 6,20 4,93

 Estoques 1,36 1,35 1,31 1,30 1,38 1,48 1,56 1,53 1,58 1,84 1,84

 Impostos a Recuperar 2,03 2,47 2,02 2,02 1,31 1,62 1,87 1,46 3,07 2,29 1,22

 Outros ativos circulantes 3,80 5,55 6,65 3,86 9,08 7,55 5,97 6,49 4,71 5,11 4,63

 Ativo não circulante 70,53 68,95 66,98 67,79 68,82 73,56 77,42 74,67 78,16 77,78 78,63

 Realizável LP 15,25 15,28 16,00 16,57 19,80 21,71 23,19 22,32 21,98 19,55 18,59

 Imobilizado 42,30 41,17 38,97 39,60 37,66 39,90 40,54 38,71 41,48 43,04 46,07

 Intangíveis líquidos 12,98 12,49 12,00 11,61 11,35 11,95 13,69 13,63 14,71 15,19 13,98
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Tabela 5 – Análise Vertical do Passivo da empresa GOL Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando a Tabela 5, verifica-se que o passivo circulante da empresa no 1T19 

representava 54,68% do seu passivo total (menor grau de representatividade). Em comparação 

com os trimestres seguintes, observam-se maiores percentuais de representatividade no 3T20 

(93,65%) e no 1T21 (92,60%). Além disso, é possível constatar que os itens com maior 

representatividade no passivo são: Outras obrigações (passivo circulante e não circulante); e 

Empréstimos e financiamentos (passivo circulante e não circulante). 

Nota-se que a maior parte da origem dos recursos da empresa provém do passivo não 

circulante, sendo que este grupo apresentou maiores percentuais de representatividade entre o 

2T20 e o 3T21 (em que atingiu 154,54%). No período citado anteriormente, também é 

possível verificar maiores percentuais de representatividade na conta de Empréstimos e de 

Outras Obrigações. Outro ponto que pode ser observado são os resultados negativos na linha 

de Lucros Acumulados, o que pode ser explicado pelo constante prejuízo líquido apurado pela 

empresa. 

A Tabela 6 apresenta a Análise Vertical do Resultado da empresa GOL Linhas Aéreas 

nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

 

Consolidado 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

 Passivo e Patrimônio Líquido 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Passivo Circulante 54,68 59,61 69,78 67,74 77,66 83,28 93,65 81,15 92,60 90,92 86,56

 Obrig sociais e trabalhistas 2,93 2,38 2,83 2,59 2,60 2,39 2,64 2,61 2,51 3,04 2,88

 Fornecedores CP 9,04 8,36 8,75 8,41 8,15 10,57 12,75 12,58 12,94 13,51 13,69

 Impostos a pagar 0,73 0,69 0,68 0,76 0,73 0,61 0,55 0,57 0,46 0,53 0,48

 Total empres e financ CP 7,99 8,26 16,76 16,62 20,53 26,11 24,10 18,36 19,38 15,33 14,27

 Outras obrigações CP 33,36 37,66 38,61 38,02 43,92 41,46 50,83 45,69 54,81 56,34 52,70

 Provisões CP 0,63 2,26 2,15 1,33 1,73 2,14 2,77 1,32 2,51 2,18 2,55

 Passivo não circulante 93,74 89,69 81,47 78,71 89,15 100,77 116,61 126,29 145,40 145,19 154,54

 Total empres e financ LP 45,65 45,54 39,28 38,35 40,42 47,62 56,11 59,49 68,15 73,65 76,81

 Outras obrigações 40,00 36,24 34,95 31,88 38,47 42,34 47,98 54,52 63,28 57,96 64,09

 Impostos Diferidos LP 2,02 1,98 1,56 1,60 1,67 1,68 1,71 1,71 1,82 1,79 0,08

 Provisões LP 6,08 5,93 5,68 6,88 8,59 9,12 10,81 10,56 12,16 11,79 13,56

 Patrim liq consolidado -48,43 -49,30 -51,24 -46,45 -66,81 -84,04 -110,27 -107,44 -138,01 -136,11 -141,10

 Part acionistas minorit 3,93 3,38 3,72 3,73 3,83 4,05 4,85 4,99 3,58 0,00 0,00

 Patrimônio Líquido -52,36 -52,68 -54,96 -50,18 -70,64 -88,09 -115,12 -112,43 -141,59 -136,11 -141,10

 Capital Social 21,46 20,77 20,87 19,67 19,26 20,39 23,47 23,49 24,80 34,93 31,20

 Reservas de Capital 1,52 1,54 1,66 0,80 0,82 0,91 1,09 1,13 1,79 1,33 1,24

 Lucros Acumulados -79,10 -77,93 -77,11 -71,88 -85,03 -103,54 -132,61 -132,55 -164,13 -163,11 -165,17

 Ajustes de aval patrimon 3,76 2,93 -0,39 1,23 -5,69 -5,85 -7,07 -4,51 -4,04 -9,26 -8,38
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Tabela 6 – Análise Vertical do Resultado da empresa GOL Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando a Tabela 6, verifica-se que o Custo dos Produtos Vendidos é o elemento 

que possui maior representatividade em relação à receita líquida. Além disso, percebe-se que 

teve o maior percentual de participação no 2T20, ao registrar 140,28%. Através desta tabela, 

também é possível verificar um aumento no percentual de participação do elemento de 

Resultado Financeiro no 2T20 e ao longo de 2021. 

Como porcentagem da receita líquida, os custos e despesas operacionais da empresa 

diminuíram 17 pontos percentuais no 1T20, sendo que registrou 67,4% neste período, 

comparativamente a 84,2% no 1T19. Outro ponto que pode ser observado são os resultados 

negativos na linha de Lucro Líquido, o que pode ser explicado pelo prejuízo líquido apurado 

no período de análise. Sendo assim, através destes dados constata-se que a empresa já 

apresentava prejuízo antes da pandemia. 

A Tabela 7 apresenta a Análise Vertical do Ativo da empresa Azul Linhas Aéreas nos 

anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Tabela 7 – Análise Vertical do Ativo da empresa Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

(continua) 

 

DRE 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

+Receita liquida operac 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

-Custo Produtos Vendidos 71,70 78,42 68,65 65,61 81,96 140,28 98,36 85,25 104,31 120,96 96,14

=Lucro Bruto 28,30 21,58 31,35 34,39 18,04 -40,28 1,64 14,75 -4,31 -20,96 3,86

-Desp (receit) operac 12,53 11,43 14,83 16,13 -14,54 210,55 79,64 31,62 29,02 57,83 43,15

+Despesas com Vendas 5,79 7,51 6,67 6,13 5,37 18,50 8,44 7,85 6,62 9,83 7,83

+Despesas administrativ 6,99 8,19 8,92 13,91 10,43 66,91 39,11 19,61 23,17 42,01 34,08

-Outras rec operacionais 0,25 4,27 0,76 3,92 30,33 -125,13 -32,09 -4,14 0,00 0,00 -1,23

+Outras Despesas Operac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,77 5,99 0,00

-Equivalenc patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00

=Lucro antes jur&imp EBIT 15,77 10,15 16,52 18,26 32,58 -250,83 -78,00 -16,88 -33,33 -78,79 -39,29

+Resultado financeiro -12,49 -13,31 -21,31 -3,53 -103,05 -306,38 -95,10 21,24 -125,18 143,91 -102,72

=LAIR 3,27 -3,16 -4,78 14,74 -70,47 -557,21 -173,10 4,36 -158,51 65,12 -142,01

-Imp renda e contrib soc 2,18 0,69 -0,17 3,27 1,38 0,87 0,86 1,22 1,34 1,13 -10,07

=Lucro Consolidado 1,10 -3,85 -4,61 11,47 -71,85 -558,08 -173,96 3,14 -159,85 63,99 -131,94

-Partic acion minoritar 2,10 2,35 1,91 2,22 0,85 -0,05 2,45 2,25 1,44 1,47 0,00

=Lucro liquido -1,01 -6,20 -6,52 9,25 -72,70 -558,03 -176,40 0,89 -161,29 62,52 -131,94

Consolidado 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

 Ativo total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Ativo Circulante 21,42 21,93 21,80 21,56 18,99 23,01 25,89 34,30 30,03 38,85 38,09

 Caixa e equivalentes de caixa 5,43 6,84 8,18 8,58 2,81 10,33 10,31 19,40 14,98 24,96 20,44

 Aplicações financeiras 2,37 1,48 0,22 0,32 3,92 0,43 0,96 0,58 0,07 0,01 0,01

 Contas a receber CP 8,47 8,17 8,11 6,46 5,40 5,09 6,24 6,32 6,71 6,85 9,30

 Estoques 1,34 1,30 1,42 1,36 2,02 2,63 2,70 2,55 2,99 2,76 2,92

 Impostos a Recuperar 1,81 2,08 1,93 0,73 0,30 0,28 0,20 0,85 0,90 0,72 0,75

 Despesas pagas antecip 0,91 0,69 0,52 0,73 1,02 0,64 0,54 0,86 0,97 0,88 0,97

 Outros ativos circulantes 1,09 1,37 1,41 3,38 3,51 3,61 4,94 3,73 3,41 2,69 3,71

 Ativo não circulante 78,58 78,07 78,20 78,44 81,01 76,99 74,11 65,70 69,97 61,15 61,91

 Realizável LP 24,56 23,48 24,39 25,60 24,23 25,79 27,69 17,70 20,83 16,70 18,23

 Imobilizado 47,88 48,70 48,17 47,17 50,99 43,66 38,15 40,59 41,33 36,83 36,11

 Intangíveis líquidos 6,14 5,90 5,65 5,66 5,79 7,55 8,27 7,41 7,81 7,61 7,57



52 

 

Tabela 7 – Análise Vertical do Ativo da empresa Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

(conclusão) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando a Tabela 7, verifica-se que a maior parte da aplicação de recursos está no 

ativo não circulante. O ativo não circulante da empresa no 1T19 representava 78,58% do seu 

ativo total. Em comparação com o mesmo trimestre dos anos seguintes, observa-se um 

aumento da representatividade para 81,01% no 1T20 e uma queda para 69,97% no 1T21 

(sendo que neste mesmo ano atingiu 61,91%). 

Além disso, é possível constatar que os itens com maior representatividade no ativo 

são: Caixa e equivalentes de caixa e Contas a Receber (ativo circulante); e Imobilizado (ativo 

não circulante). Entretanto, observa-se que após a conta de Imobilizado, o Realizável LP é a 

conta com maior representatividade no ativo não circulante. 

A Tabela 8 apresenta a Análise Vertical do Passivo da empresa Azul Linhas Aéreas 

nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Tabela 8 – Análise Vertical do Passivo da empresa Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

(continua) 

 

Consolidado 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

 Ativo total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Ativo Circulante 21,42 21,93 21,80 21,56 18,99 23,01 25,89 34,30 30,03 38,85 38,09

 Caixa e equivalentes de caixa 5,43 6,84 8,18 8,58 2,81 10,33 10,31 19,40 14,98 24,96 20,44

 Aplicações financeiras 2,37 1,48 0,22 0,32 3,92 0,43 0,96 0,58 0,07 0,01 0,01

 Contas a receber CP 8,47 8,17 8,11 6,46 5,40 5,09 6,24 6,32 6,71 6,85 9,30

 Estoques 1,34 1,30 1,42 1,36 2,02 2,63 2,70 2,55 2,99 2,76 2,92

 Impostos a Recuperar 1,81 2,08 1,93 0,73 0,30 0,28 0,20 0,85 0,90 0,72 0,75

 Despesas pagas antecip 0,91 0,69 0,52 0,73 1,02 0,64 0,54 0,86 0,97 0,88 0,97

 Outros ativos circulantes 1,09 1,37 1,41 3,38 3,51 3,61 4,94 3,73 3,41 2,69 3,71

 Ativo não circulante 78,58 78,07 78,20 78,44 81,01 76,99 74,11 65,70 69,97 61,15 61,91

 Realizável LP 24,56 23,48 24,39 25,60 24,23 25,79 27,69 17,70 20,83 16,70 18,23

 Imobilizado 47,88 48,70 48,17 47,17 50,99 43,66 38,15 40,59 41,33 36,83 36,11

 Intangíveis líquidos 6,14 5,90 5,65 5,66 5,79 7,55 8,27 7,41 7,81 7,61 7,57

Consolidado 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

 Passivo e Patrimônio Líquido 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Passivo Circulante 31,02 32,34 32,58 35,74 51,84 64,41 77,85 64,66 67,48 59,60 64,33

 Obrig sociais e trabalhistas 1,85 1,88 2,06 1,86 2,04 2,50 2,96 2,53 2,72 3,16 3,29

 Fornecedores CP 7,14 7,01 6,78 7,17 11,21 17,14 20,87 14,17 13,34 11,01 10,03

 Impostos a pagar 0,18 0,17 0,18 0,26 0,24 0,20 0,22 0,35 0,39 0,28 0,34

 Total empres e financ CP 0,93 1,28 1,47 2,51 22,75 22,25 26,30 5,43 3,45 1,44 4,22

 Outras obrigações CP 20,92 22,00 22,09 22,26 11,78 15,54 19,89 36,76 41,92 38,38 41,67

 Provisões CP 0,00 0,00 0,00 1,68 3,82 6,77 7,61 5,41 5,66 5,33 4,78

 Passivo não circulante 71,80 68,16 70,89 82,59 99,43 119,00 121,72 124,92 143,82 130,94 136,62

 Total empres e financ LP 17,22 15,92 16,78 15,82 87,01 104,58 105,15 41,17 47,75 55,48 54,26

 Outras obrigações 52,56 50,31 52,23 57,74 3,62 4,03 3,89 71,16 81,19 64,75 70,12

 Impostos Diferidos LP 1,52 1,43 1,41 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Provisões LP 0,50 0,50 0,47 7,76 8,80 10,39 12,68 12,59 14,88 10,71 12,24

 Patrim liq consolidado -2,82 -0,50 -3,47 -18,33 -51,27 -83,41 -99,57 -89,58 -111,30 -90,54 -100,94

 Patrimônio Líquido -2,82 -0,50 -3,47 -18,33 -51,27 -83,41 -99,57 -89,58 -111,30 -90,54 -100,94

 Capital Social 13,23 12,61 12,04 11,68 11,93 14,81 16,13 14,35 15,07 13,17 12,89

 Reservas de Capital 11,41 10,79 10,28 9,97 10,19 12,68 13,84 12,25 12,76 11,17 10,88

 Lucros Acumulados -26,40 -23,28 -24,62 -39,15 -72,63 -110,84 -129,49 -116,19 -139,13 -114,89 -124,72

 Outr result abrangentes -1,06 -0,62 -1,17 -0,83 -0,76 -0,05 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabela 8 – Análise Vertical do Passivo da empresa Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

(conclusão) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando a Tabela 8, verifica-se que o passivo circulante da empresa no 1T19 

representava 31,02% do seu passivo total (menor grau de representatividade). Em comparação 

com os trimestres seguintes, observam-se maiores percentuais de representatividade no 3T20 

(77,85%) e no 1T21 (67,48%). Além disso, é possível constatar que os itens com maior 

representatividade no passivo são: Outras obrigações (passivo circulante e não circulante), 

Empréstimos e financiamentos (passivo circulante e não circulante) e Fornecedores (passivo 

circulante). 

Nota-se que a maior parte da origem dos recursos da empresa provém do ativo não 

circulante, sendo que este grupo apresentou maiores percentuais de representatividade entre o 

2T20 e o 3T21 (e atingiu 143,82% no 1T21). Outro ponto que pode ser observado são os 

resultados negativos na linha de Lucros Acumulados, o que pode ser explicado pelo prejuízo 

líquido apurado pela empresa. As contas de Empréstimos e financiamentos apresentaram 

maior percentual de representatividade nos primeiros trimestres de 2020 (período mais crítico 

da pandemia). 

A Tabela 9 apresenta a Análise Vertical do Resultado da empresa Azul Linhas Aéreas 

nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Tabela 9 – Análise Vertical do Resultado da empresa Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

(continua) 

 

Consolidado 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

 Passivo e Patrimônio Líquido 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Passivo Circulante 31,02 32,34 32,58 35,74 51,84 64,41 77,85 64,66 67,48 59,60 64,33

 Obrig sociais e trabalhistas 1,85 1,88 2,06 1,86 2,04 2,50 2,96 2,53 2,72 3,16 3,29

 Fornecedores CP 7,14 7,01 6,78 7,17 11,21 17,14 20,87 14,17 13,34 11,01 10,03

 Impostos a pagar 0,18 0,17 0,18 0,26 0,24 0,20 0,22 0,35 0,39 0,28 0,34

 Total empres e financ CP 0,93 1,28 1,47 2,51 22,75 22,25 26,30 5,43 3,45 1,44 4,22

 Outras obrigações CP 20,92 22,00 22,09 22,26 11,78 15,54 19,89 36,76 41,92 38,38 41,67

 Provisões CP 0,00 0,00 0,00 1,68 3,82 6,77 7,61 5,41 5,66 5,33 4,78

 Passivo não circulante 71,80 68,16 70,89 82,59 99,43 119,00 121,72 124,92 143,82 130,94 136,62

 Total empres e financ LP 17,22 15,92 16,78 15,82 87,01 104,58 105,15 41,17 47,75 55,48 54,26

 Outras obrigações 52,56 50,31 52,23 57,74 3,62 4,03 3,89 71,16 81,19 64,75 70,12

 Impostos Diferidos LP 1,52 1,43 1,41 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Provisões LP 0,50 0,50 0,47 7,76 8,80 10,39 12,68 12,59 14,88 10,71 12,24

 Patrim liq consolidado -2,82 -0,50 -3,47 -18,33 -51,27 -83,41 -99,57 -89,58 -111,30 -90,54 -100,94

 Patrimônio Líquido -2,82 -0,50 -3,47 -18,33 -51,27 -83,41 -99,57 -89,58 -111,30 -90,54 -100,94

 Capital Social 13,23 12,61 12,04 11,68 11,93 14,81 16,13 14,35 15,07 13,17 12,89

 Reservas de Capital 11,41 10,79 10,28 9,97 10,19 12,68 13,84 12,25 12,76 11,17 10,88

 Lucros Acumulados -26,40 -23,28 -24,62 -39,15 -72,63 -110,84 -129,49 -116,19 -139,13 -114,89 -124,72

 Outr result abrangentes -1,06 -0,62 -1,17 -0,83 -0,76 -0,05 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

DRE 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

+Receita liquida operac 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

-Custo Produtos Vendidos 75,47 75,58 70,79 163,74 83,69 276,62 97,95 69,96 100,14 107,02 85,98

=Lucro Bruto 24,53 24,42 29,21 -63,74 16,31 -176,62 2,05 30,04 -0,14 -7,02 14,02

-Desp (receit) operac 11,33 11,43 11,28 10,50 10,64 78,33 32,80 46,55 13,33 16,59 11,32

+Despesas com Vendas 3,85 4,42 4,21 4,01 4,17 15,12 8,10 6,26 4,98 4,67 3,37

+Despesas administrativ 7,48 7,01 7,08 6,50 6,48 63,21 24,70 13,24 3,74 5,77 3,86

+Outras Despesas Operac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,05 4,61 6,14 4,09

=Lucro antes jur&imp EBIT 13,20 12,98 17,93 -74,24 5,67 -254,95 -30,75 -16,51 -13,47 -23,61 2,69

+Resultado financeiro -10,19 -1,55 -33,11 -1,16 -234,04 -529,42 -118,75 -2,09 -139,15 91,87 -83,50

=LAIR 3,02 11,44 -15,18 -75,41 -228,38 -784,37 -149,50 -18,60 -152,62 68,26 -80,81

-Imp renda e contrib soc -2,40 -1,76 -0,21 -0,61 -8,92 -2,38 2,77 -0,30 0,00 0,00 0,00

=Lucro liquido 5,42 13,20 -14,97 -74,80 -219,46 -781,99 -152,27 -18,30 -152,62 68,26 -80,81
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Tabela 9 – Análise Vertical do Resultado da empresa Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

(conclusão) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando a Tabela 9, verifica-se que o Custo dos Produtos Vendidos é o elemento 

que possui maior representatividade em relação à receita líquida. Além disso, percebe-se um 

aumento significativo neste percentual no 2T20, ao registrar uma participação de 276,62%. 

Outro ponto que pode ser observado são os resultados negativos na linha de Lucro 

Líquido, o que pode ser explicado pelo prejuízo líquido apurado no período de análise 

(principalmente no período da pandemia). Em relação ao Resultado Financeiro, percebe-se 

um aumento significativo de representatividade no 1T e no 2T de 2020 (período marcado pela 

crise do coronavírus). 

A Tabela 10 apresenta a Análise Horizontal do Ativo da empresa CVC Brasil nos anos 

de 2019, 2020 e 2021. 

 

Tabela 10 – Análise Horizontal do Ativo da CVC Brasil (2019 a 2021) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Apesar de a Análise Horizontal e a Análise Vertical possuírem objetivos distintos e 

específicos, estas devem ser feitas em conjunto. Sendo assim, mesmo diante de uma variação 

significativa de um elemento patrimonial ao longo do tempo, se este tiver pequena 

representatividade diante dos outros elementos, o apontamento da variação não é relevante. 

DRE 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

+Receita liquida operac 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

-Custo Produtos Vendidos 75,47 75,58 70,79 163,74 83,69 276,62 97,95 69,96 100,14 107,02 85,98

=Lucro Bruto 24,53 24,42 29,21 -63,74 16,31 -176,62 2,05 30,04 -0,14 -7,02 14,02

-Desp (receit) operac 11,33 11,43 11,28 10,50 10,64 78,33 32,80 46,55 13,33 16,59 11,32

+Despesas com Vendas 3,85 4,42 4,21 4,01 4,17 15,12 8,10 6,26 4,98 4,67 3,37

+Despesas administrativ 7,48 7,01 7,08 6,50 6,48 63,21 24,70 13,24 3,74 5,77 3,86

+Outras Despesas Operac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,05 4,61 6,14 4,09

=Lucro antes jur&imp EBIT 13,20 12,98 17,93 -74,24 5,67 -254,95 -30,75 -16,51 -13,47 -23,61 2,69

+Resultado financeiro -10,19 -1,55 -33,11 -1,16 -234,04 -529,42 -118,75 -2,09 -139,15 91,87 -83,50

=LAIR 3,02 11,44 -15,18 -75,41 -228,38 -784,37 -149,50 -18,60 -152,62 68,26 -80,81

-Imp renda e contrib soc -2,40 -1,76 -0,21 -0,61 -8,92 -2,38 2,77 -0,30 0,00 0,00 0,00

=Lucro liquido 5,42 13,20 -14,97 -74,80 -219,46 -781,99 -152,27 -18,30 -152,62 68,26 -80,81

Consolidado

2T19           

x          

1T19

3T19            

x           

2T19

4T19            

x           

3T19

1T20             

x            

4T19

2T20            

x           

1T20

3T20            

x           

2T20

4T20            

x           

3T20

1T21            

x           

4T20

2T21           

x           

1T21

3T21            

x           

2T21

 Ativo total 16,58% -2,67% -0,48% -23,40% -12,99% 10,01% 0,77% -5,24% -2,10% 11,95%

 Ativo Circulante 15,37% -3,49% -10,79% -17,16% -17,17% 16,58% -12,90% -10,09% -2,07% 20,40%

 Caixa e equivalentes de caixa 248,30% -22,56% -11,21% 65,71% 77,25% 53,37% -44,72% -21,85% -17,97% 13,62%

 Aplicações financeiras 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% -81,81% 35,44% 22,57% 0,00% 92,70% 50,35%

 Contas a receber CP 6,77% -2,38% -4,69% -32,98% -45,76% -11,88% 16,21% -4,81% 6,70% 32,27%

 Impostos a Recuperar 10,61% -44,60% 46,16% -27,07% 24,71% -1,88% -7,61% -4,84% -4,19% -2,57%

 Despesas pagas antecip 4,86% 8,26% -78,49% -52,72% -23,59% 0,06% 1,84% 29,69% 3,61% 23,20%

 Outros ativos circulantes 9,26% 8,72% -11,41% -4,01% -10,26% 9,35% 15,45% -7,27% -4,22% 8,15%

 Ativo não circulante 20,03% -0,42% 26,71% -35,00% -3,09% -3,28% 34,09% 2,43% -2,13% 0,20%

 Realizável LP 7,76% 3,61% 19,02% -65,52% -15,06% -2,22% 398,09% 8,24% 4,60% -1,10%

 Imobilizado 1,99% -7,83% 50,25% 2,64% -10,34% -17,74% -28,83% -9,81% -21,09% 10,29%

 Intangíveis líquidos 26,01% -1,01% 27,33% -29,53% -0,48% -1,75% -3,28% -0,28% -5,41% 0,62%
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Diante do exposto, ao observar a Tabela 10 serão analisadas as variações das contas com 

maior representatividade. 

De acordo com o Relatório de Administração, o ativo circulante da empresa somou R$ 

3.714,8 milhões no 1T20 em comparação a um saldo de R$ 4.484,3 milhões no 4T19, o que 

representou uma queda de 17,16% ou R$ 769,5 milhões. Como percentual do total do ativo, o 

ativo circulante representava 70,3% no 1T20, e 65,0% no 4T19. Essa queda em valores 

absolutos ocorreu principalmente na linha de contas a receber, que teve variação de R$ 1.017 

milhões relação ao trimestre anterior. 

Levando em consideração o Relatório de Administração do 2T20, a CVC Brasil 

destaca este período como o mais desafiador. Isto pode ser justificado pelos impactos de 

ordem social e econômica causados pela pandemia de Covid-19. A empresa destaca alguns 

fatores que contribuíram para este cenário, tais como: restrição da mobilidade (devido ao 

isolamento social), redução da malha aérea brasileira em 91,6%, e fechamento de fronteiras 

entre países. 

Ainda conforme o Relatório de Administração do 2T20, o ativo circulante da empresa 

somou R$ 3.076,8 milhões neste período em comparação a um saldo de R$ 4.484,3 milhões 

no 4T19, o que representou uma queda de 31,04% ou R$ 1.407,5 milhões. Como percentual 

do total do ativo, o ativo circulante representava 66,9% no 2T20, e 65,0% no 4T19. Essa 

queda em valores absolutos ocorreu principalmente pela diminuição na linha de contas a 

receber, e foi parcialmente compensada na linha de caixa e equivalentes de caixa. Por outro 

lado, verifica-se uma queda de 17,17% no 2T20 em relação ao trimestre anterior (conforme 

tabela). 

Com base no Relatório de Administração do 3T20, o ativo circulante da empresa 

somou R$ 3.587,0 milhões neste período em comparação a um saldo de R$ 4.484,3 milhões 

no 4T19, o que representou uma queda de 20,0% ou R$ 897,3 milhões. Como percentual do 

total do ativo, o ativo circulante representava 70,9% no 3T20, e 65,0% no 4T19. Essa queda 

em valores absolutos também está associada com a redução na linha de contas a receber, que 

foi parcialmente compensada na linha de caixa e equivalentes de caixa. Por outro lado, 

verifica-se aumento de 16,58% no 3T20 em relação trimestre anterior (vide tabela). 

O ativo circulante totalizou R$ 3.124,2 milhões no 4T20 frente ao saldo de R$ 4.484,3 

milhões no 4T19, o que representou uma queda de 30,3%, ou R$ 1,4 bilhão. Essa variação 

resultou, principalmente, da diminuição do montante registrado na rubrica contas a receber de 

clientes, parcialmente compensado pelo aumento na rubrica caixa e equivalentes de caixa. Por 

outro lado, observa-se queda de 12,90% no 4T20 em relação ao trimestre anterior. 
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O ativo circulante totalizou R$ 2.809,1 milhões no 1T21 frente a R$ 3.124,2 milhões 

no 1T20, representando uma queda de 10,09%, ou seja, apresentou diferença de R$ 315,1 

milhões quando comparado ao trimestre anterior. As variações mais significativas no 1T21 

em relação ao 4T20 foram: a diminuição em Caixa e equivalentes de caixa (-21,85%), e o 

aumento em Despesas antecipadas (29,69%). O Total do Ativo no 1T21 é de R$ 4.829,3 

milhões, sendo que este resultado é equivalente a 94,8% do Total do Ativo do 4T20. 

As variações observadas na conta de Caixa e equivalentes de caixa estão fortemente 

relacionadas com as medidas tomadas pela empresa para a preservação desses valores. 

A Tabela 11 apresenta a Análise Horizontal do Passivo da empresa CVC Brasil nos 

anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Tabela 11 – Análise Horizontal do Passivo da CVC Brasil (2019 a 2021) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

De acordo com o Relatório de Administração, o passivo circulante da empresa somou 

R$ 3.918,2 milhões no 1T20 em comparação a um saldo de R$ 4.484,3 milhões no 4T19, o 

que representou uma queda de 12,62% ou R$ 566,1 milhões. Essa queda ocorreu 

principalmente na linha de Fornecedores (-18,71%).  

No 1T20, o passivo circulante de R$ 3.918,2 milhões foi R$ 203,4 milhões superior ao 

ativo circulante de R$ 3.714,8. Sendo assim, cabe ressaltar que, a dívida de curto prazo 

Consolidado

2T19           

x          

1T19

3T19            

x           

2T19

4T19            

x           

3T19

1T20             

x            

4T19

2T20            

x           

1T20

3T20            

x           

2T20

4T20            

x           

3T20

1T21            

x           

4T20

2T21           

x           

1T21

3T21            

x           

2T21

 Passivo e Patrimônio Líquido 16,58% -2,67% -0,48% -23,40% -12,99% 10,01% 0,77% -5,24% -2,10% 11,95%

 Passivo Circulante 3,77% -7,03% 33,36% -12,62% 11,87% 9,28% -32,83% -15,89% 12,80% 7,84%

 Obrig sociais e trabalhistas 28,96% 5,73% -17,01% 10,38% -5,66% 31,79% 25,95% 12,05% -0,13% -11,68%

 Fornecedores CP 34,80% 12,95% 37,03% -18,71% -63,18% 13,72% 41,45% -18,98% 8,16% 28,35%

 Impostos a pagar -3,31% -43,84% 55,38% -44,56% -2,85% 6,46% -36,48% -12,84% 13,78% 13,50%

 Total empres e financ CP -63,15% -82,17% 2450,91% 21,83% 77,91% 1,23% -82,58% -69,79% 209,01% -38,65%

 Outras obrigações CP 13,56% -3,88% -4,36% -23,10% 7,11% 16,71% -1,02% -8,26% 4,26% 11,99%

 Provisões CP 0,00% 0,00% 100,00% 67,82% -16,13% -19,89% -58,18% -16,87% -11,92% 98,17%

 Passivo não circulante 53,89% 0,33% -25,95% -6,24% -60,24% -3,05% 212,15% -3,00% -14,32% -2,23%

 Total empres e financ LP 88,30% 0,00% -39,82% -3,53% -100,00% 0,00% 100,00% -6,93% -20,30% -7,64%

 Outras obrigações 32,46% -0,82% -32,44% -33,50% -12,91% -0,12% 27,19% -1,78% -11,85% 16,45%

 Impostos Diferidos LP -2,47% -3,16% 135,42% -63,42% 6,73% 18,50% -90,19% -81,74% -100,00% 0,00%

 Provisões LP -3,61% 2,82% 24,86% 6,48% -4,64% -4,73% 17,15% 5,70% -3,27% 2,20%

 Patrim liq consolidado 9,96% 4,29% -42,45% -118,54% 161,61% -18,56% -118,27% 518,22% -54,61% 222,31%

 Part acionistas minorit -4,38% -29,72% 59,90% 11,88% -15,75% -38,60% -26,64% -26,91% -15,26% -77,89%

 Patrimônio Líquido 10,28% 4,95% -43,78% -123,36% 130,20% -19,86% -113,72% 662,97% -55,61% 236,89%

 Capital Social 22,96% 0,72% 0,19% 0,26% 0,00% 44,04% 0,31% 37,47% 0,00% 3,85%

 Reservas de Capital -131,68% 26,99% -1758,77% -50,25% -4,36% -3,73% 21,40% -5,79% 4,41% -397,66%

 Reserva de Lucros -0,90% -0,23% -46,51% 0,00% 0,80% 0,31% -100,57% -45,78% -84,76% -16,44%

 Lucros Acumulados -16,51% 98,78% -100,00% 100,00% 20,92% 15,45% -44,62% 8,77% 17,91% 7,20%

 Outr result abrangentes 2099,58% 130,01% -42,56% -446,29% -4,27% -3,70% -4,08% 19,51% -24,78% 11,11%
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referente a empréstimo contratado junto ao Citibank foi repactuada e reclassificada para longo 

prazo. 

Em relação ao Patrimônio Líquido, verifica-se que no 1T20 foi negativo em R$ 148,1 

milhões, e quando comparado a um saldo de R$ 799,2 milhões no 4T19 representou uma 

queda de 118,54%.  Esta diminuição no saldo do grupo contábil está relacionada ao registro 

de impairment em determinadas unidades geradoras de caixa do grupo, levando em 

consideração o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 01 (R1): Redução ao valor 

recuperável dos ativos. 

Segundo o Relatório de Administração do 2T20, o passivo circulante da empresa 

somou R$ 4.383,2 milhões neste período em comparação a um saldo de R$ 4.484,3 milhões 

no 4T19, o que representou uma queda de 2,3% ou R$ 101,2 milhões. Essa queda é 

decorrente da redução na linha de Fornecedores e compensada pelo aumento dos 

empréstimos. Por outro lado, verifica-se um aumento de 11,87% do passivo circulante no 

2T20 em relação ao trimestre anterior (conforme tabela). 

No 2T20, o passivo circulante de R$ 4.383,2 milhões foi R$ 1.306,4 milhões superior 

ao ativo circulante de R$ 3.076,8 milhões. Diante dos impactos causados pela pandemia, os 

índices financeiros estabelecidas nas escrituras de debêntures não foram atingidos, e a 

companhia reclassificou o passivo de debêntures e de empréstimos para o passivo circulante. 

Tal fato pode ser constatado pelo saldo nulo apresentado no 2T20 na conta de Empréstimos e 

financiamentos LP, e observado pela redução percentual de 100% no 2T20 em relação ao 

trimestre anterior, bem como pelo aumento de 77,91% na conta de curto prazo. 

Em relação ao Patrimônio Líquido, verifica-se que no 2T20 foi negativo em R$ 387,5 

milhões, e quando comparado a um saldo de R$ 799,2 milhões representou uma queda de 

148,49%. Esta diminuição no saldo do grupo contábil está relacionada ao registro de 

impairment em determinadas unidades geradoras de caixa do grupo, levando em consideração 

o CPC 01 (R1) – Redução ao valor recuperável dos ativos e o CPC 32 – Tributos sobre Lucro. 

Quando comparado ao trimestre anterior (1T20), o grupo de conta registrou uma variação de 

161,61%. 

Em conformidade com o Relatório de Administração do 3T20, nota-se que o passivo 

circulante da empresa somou R$ 4.789,9 milhões neste período em comparação a um saldo de 

R$ 4.484,3 milhões no 4T19, o que representou uma queda de 2,3% ou R$ 101,2 milhões. 

Esse aumento é decorrente dos valores lançados em empréstimos e debêntures, e parcialmente 

compensado pela redução no montante da conta de Fornecedores, Contas a pagar e Impostos. 
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Por outro lado, verifica-se um aumento de 9,28% do passivo circulante no 3T20 em relação ao 

trimestre anterior (vide tabela). 

No 3T20, o passivo circulante de R$ 4.789,9 milhões foi R$ 1.203,0 milhões superior 

ao ativo circulante de R$ 3.587,0 milhões, o que pode ser justificado pelas mesmas condições 

apontadas no trimestre anterior, e observado no saldo nulo da conta de Empréstimos e 

financiamentos LP (nota-se que no 3T20 a conta de longo prazo não sofreu alteração em 

relação ao 2T20). 

Em relação ao Patrimônio Líquido, verifica-se que no 3T20 foi negativo em R$ 315,6 

milhões, e quando comparado a um saldo de R$ 799,2 milhões representou uma queda de 

139,49%. Esta diminuição está atrelada às mesmas causas que impactaram o decréscimo 

apresentado no trimestre anterior. Em comparação com o 2T20, verifica-se que o grupo de 

contas registrou uma variação de -18,56%. 

O passivo circulante totalizou R$ 3.217,3 milhões no 4T20 em comparação a um saldo 

de R$ 4.484,3 milhões no 4T19, o que representou uma queda de 28,25% (ou decréscimo de 

R$ 1.266,9 milhões). Esta variação foi ocasionada pela redução dos valores lançados em 

Empréstimos e Debêntures, Fornecedores (-51,86% em relação ao 4T19), contas a pagar, e 

imposto de renda e contribuição social. Como percentual do total do passivo e patrimônio 

líquido, o passivo circulante representou 63,1% no 4T20 e 65,0% no 4T19. 

O total do patrimônio líquido no 4T20 (incluindo participação dos acionistas e não 

controladores) foi de R$ 57,6 milhões em comparação a um saldo de R$ 799,2 milhões no 

4T19, o que representou um decréscimo de 92,79%. Esta redução está associada 

essencialmente aos prejuízos acumulados do período, sendo estes decorrentes dos impactos 

causados pela pandemia do COVID-19. 

O Passivo Circulante totalizou R$ 2.706,0 milhões no 1T21 em comparação a um 

saldo de R$ 3.217,4 milhões no 4T20, representando uma redução de 15,89% ou R$ 511,4 

milhões. Neste mesmo período, o total do patrimônio líquido (incluindo participação dos 

acionistas não controladores) foi de R$ 356,5 milhões em comparação a R$ 57,7 milhões 

atingidos no trimestre anterior, representando um aumento de 518,22%. A variação obtida 

está relacionada ao aumento de capital e aos gastos com a emissão de ações. 

As variações negativas na conta de Reserva de Lucros podem ser explicadas pelo 

consumo deste saldo para a absorção do prejuízo do período. Já em relação à conta de Lucros 

Acumulados, nota-se que teve um saldo nulo no 4T19 e começou a apresentar prejuízo no 

1T20, como consequência dos impactos causados pela pandemia de Covid-19. Além disso, 

também é possível constatar um aumento nos prejuízos acumulados de 20,92% no 2T20 e de 
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15,45% no 3T20 (períodos mais críticos da pandemia do Covid-19). Em contrapartida, 

registrou diminuição de 44,62% no 4T20 em relação ao trimestre anterior. 

A Tabela 12 apresenta a Análise Horizontal do Resultado da empresa CVC Brasil nos 

anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Tabela 12 – Análise Horizontal do Resultado da CVC Brasil (2019 a 2021) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

A seguir, serão brevemente apresentadas as variações mais significativas ao decorrer 

do período de análise, principalmente em relação às contas com maior representatividade. Os 

dados foram interpretados com base no Relatório de Administração de cada trimestre, 

entretanto, observam-se algumas diferenças percentuais em relação à tabela apresentada. As 

diferenças nos percentuais de evolução estão relacionadas às correções efetuadas pela 

empresa em cada período de 2019 (os valores foram recalculados com a alocação de erros 

contábeis). 

Durante o processo de preparação das demonstrações financeiras relativas ao exercício 

de 2019, a empresa CVC Brasil constatou alguns erros na contabilização de valores, 

identificou ajustes indevidos, bem como lançamentos sistêmicos incorretos e não corrigidos 

adequadamente. Os erros identificados resultaram no aumento da receita líquida da empresa 

(inclusive em exercícios anteriores) e em distorções de determinadas contas contábeis. A 
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+Receita liquida operac -29,81% -58,21% -99,24% 3813,28% -86,20% 271,42% -46,92%

-Custo Produtos Vendidos 9,68% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -100,00%

=Lucro Bruto -38,08% -42,70% -99,24% 3813,28% -86,20% 271,42% -38,59%

-Desp (receit) operac 283,48% -74,86% -28,02% 11,67% -10,54% 4,84% -12,42%

+Despesas com Vendas -7,69% -59,84% -85,71% 258,25% -74,15% 125,58% -55,79%

+Despesas administrativ 30,35% 3,54% -6,57% 16,24% 30,20% -6,32% 0,03%

+Per p/ nao recuper de at 100,00% -105,56% 100,00% -139,83% 100,00% 119,46% -74,77%
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=Lucro antes jur&imp EBIT -531,79% -86,55% -1026,71% -32,16% -266,56% -69,87% 88,90%

+Resultado financeiro 10,38% -79,07% -131,19% -312,31% -78,46% 18,52% 44,99%

=LAIR -709,73% -86,11% 842,77% -12,81% -397,12% -65,42% 68,06%

-Imp renda e contrib soc 611,85% -111,87% -257,54% -363,34% -491,04% -118,39% -2629,74%
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=Lucro liquido -1277,71% -93,22% 1392,96% -28,04% -366,75% -61,80% -337,22%
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partir da identificação desses erros, iniciou-se um amplo processo de apuração, que 

possibilitou a identificação de falhas em seus controles internos. 

As principais falhas identificadas que resultaram em distorções foram: reconciliações 

de contas contábeis operacionais de forma indevida, com a alocação de pendências em contas 

transitórias do balanço para revisão futura; falta de atualização da interface entre os sistemas 

operacionais e contábeis; e falta de revisão dos ajustes contábeis realizados nos fechamentos 

mensais, no contexto da apuração contábil trimestral.  

Além disso, também foram encontrados: indícios que os relatórios suporte extraídos 

dos sistemas de Tecnologia da Informação (TI) tenham sido manipulados para expurgar 

custos; indícios de manipulação intencional dos ajustes manuais sem o suporte documental 

adequado; evidências de omissão das deficiências identificadas; e evidências de ocultação de 

informações (inclusive dos auditores externos). Os efeitos dessas distorções foram informados 

ao mercado como erros contábeis em 2020, por meio de fato relevante e pelas demonstrações 

financeiras anuais. 

Diante dos fatores apresentados acima, e visando garantir uma análise fidedigna dos 

dados, optou-se por utilizar o Relatório de Administração como base para identificar os 

impactos econômico-financeiros na empresa frente à pandemia de Covid-19. Neste caso, vale 

ressaltar que, os dados obtidos por meio da plataforma Economatica® condizem com os 

valores apresentados no relatório da empresa, exceto no que se refere aos valores do exercício 

de 2019, em que a empresa incorreu em erros contábeis. 

Observando a Tabela 12, percebe-se uma redução de 29,81% na Receita líquida do 

1T20 em relação ao 1T19. Esta variação pode ser explicada pelos impactos causados pela 

pandemia da Covid-19, em decorrência de medidas como o isolamento social e restrição das 

atividades econômicas. Entretanto, observa-se que houve uma diferença percentual em 

comparação com o Relatório de Administração, devido aos erros contábeis que resultaram no 

aumento da receita líquida neste exercício. 

De acordo com o Relatório de Administração do 1T20, a receita líquida de vendas da 

companhia atingiu R$ 397,1 milhões neste período, representando uma queda de 18,1% em 

relação ao 1T19. Este decréscimo se deu em função principalmente da pandemia de Covid-19, 

além de fatores como: queda da margem; alto volume de vendas Avianca no 1T19; vazamento 

de óleo no Nordeste; e efeito relacionado à política de preços e descontos mais agressivos. 

O custo de serviços prestados totalizou R$ 107,4 milhões no 1T20, apresentando um 

crescimento de 9,7% em comparação a 1T19, o que pode ser explicado pelo aumento com o 
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custo de casco do navio em razão da variação cambial entre os períodos. O lucro bruto 

totalizou R$ 289,6 milhões no 1T20, representando uma queda de 25,1% em relação ao 1T19. 

Como observado anteriormente na Análise Vertical, o elemento de resultado com 

maior representatividade em relação à receita líquida é a Despesa (receita) operacional. Com 

base em dados do Relatório de Administração, verifica-se que as Despesas de vendas 

atingiram R$ 75,4 milhões no 1T20, um crescimento de 12,7% em relação ao 1T19, o que 

pode ser explicado pelos maiores gastos com marketing. 

As despesas com perdas estimadas atingiram R$ 69,2 milhões no 1T20, um acréscimo 

de 515% em relação ao 1T19, devido ao aumento da carteira própria de financiamento, de 

uma política de provisionamento para perda mais conservadora e pelo efeito da pandemia. As 

despesas gerais e administrativas cresceram 17,9% no 1T20 em relação ao 1T19, totalizando 

R$ 179,4 milhões devido a maior estrutura administrativa. 

A conta de Outras despesas operacionais totalizaram R$ 707 milhões no 1T20 em 

comparação a despesas de R$ 20,7 milhões no 1T19, em função da provisão de impairment, 

dada a redução das operações da companhia e incertezas acerca das perspectivas de retomada 

do setor de viagens e turismo. 

Em relação ao resultado financeiro líquido, nota-se que houve uma despesa de R$ 50,3 

milhões no 1T20 em comparação a R$ 40,2 milhões no 1T19, devido aos impactos negativos 

compostos por: redução das receitas financeiras (decorrente de menores antecipações para 

parceiros); aumento da dívida líquida com novo financiamento para aquisição da Almundo; e 

maior volume de antecipação de recebíveis. Os impactos negativos foram parcialmente 

compensados pelos ganhos nas operações de hedge. 

No que se refere ao imposto de renda e contribuição social líquido, verifica-se que 

totalizou uma despesa de R$ 304,8 milhões no 1T20 em comparação a R$ 15,3 milhões no 

1T19. Diante da incerteza quanto à capacidade de continuidade operacional, a empresa 

constituiu uma provisão para créditos fiscais diferidos no 1T20 relativos a prejuízos fiscais 

acumulados e diferenças temporárias. 

A empresa apresentou um prejuízo líquido de R$ 1.151,6 milhão no 1T20 comparado 

a um lucro líquido de R$ 50,1 milhões no 1T19. Ao excluir os principais efeitos não 

recorrentes, relacionados ao impairment de intangíveis, Provisão para Devedores Duvidosos 

(PDD) Covid-19, provisão para perda de créditos fiscais diferidos e outros itens não 

recorrentes, o Prejuízo Líquido ajustado seria de R$ 72,9 milhões. 

Conforme Relatório de Administração do 2T20, a receita líquida de vendas da 

companhia atingiu R$ 3,0 milhões neste período, representando uma queda de 99,4% em 
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relação ao 2T19. Este decréscimo se deu em função principalmente da pandemia de Covid-19, 

por conta das fortes restrições de locomoção e viagens nacionais e internacionais. 

Com base em dados do Relatório de Administração, verifica-se que as Despesas de 

vendas atingiram R$ 9,8 milhões no 2T20, uma queda de 84,9% em relação ao 2T19, o que 

pode ser explicado pela suspensão de investimentos em marketing, devido aos impactos 

causados pela pandemia. A conta de Outras despesas operacionais totalizou R$ 51,0 milhões 

no 2T20 em comparação ao saldo de R$ 94,3 milhões no 2T19, em função da redução das 

operações da companhia. 

As despesas com perdas estimadas atingiram R$ 11,3 milhões no 2T20, um acréscimo 

de 189,7% em relação ao 2T19, como resultado de medidas adotadas pela empresa ao 

decorrer do ano anterior, e que influenciaram os resultados dos dois primeiros trimestres de 

2020. As despesas administrativas tiveram queda de 22,9% no 2T20 em relação ao 2T19, 

totalizando R$ 128,3 milhões devido à redução de jornada de trabalho e da remuneração da 

Diretoria Executiva e do Conselho de Administração. 

Em relação ao resultado financeiro líquido, verifica-se que a empresa apresentou um 

saldo positivo de R$ 16,5 milhões no 2T20 comparativamente a uma despesa de R$ 52,2 

milhões no 2T19, sendo esta variação explicada pelo ganho nas operações de hedge. Já em 

relação ao imposto de renda e contribuição social líquido, observa-se que totalizou uma 

despesa de R$ 12,6 milhões no 2T20 em comparação a R$ 18,2 milhões no 2T19. 

A empresa apresentou um prejuízo líquido de R$ 252,1 milhões no 2T20 comparado a 

um lucro líquido de R$ 30,5 milhões no 2T19. A variação apresentada está reclaionada com o 

impacto da pandemia de COVID-19, que resultou em forte queda nas atividades da empresa e 

no setor de viagens e turismo como um todo. 

De acordo com informações do Relatório de Administração do 3T20, a receita líquida 

da empresa totalizou R$ 62,0 milhões neste período, representando uma queda de 85,5% em 

comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, devido às restrições provocadas pelo 

isolamento social. Em relação às despesas de vendas, verifica-se que totalizaram R$ 17,7 

milhões no 3T20, que correspondeu a uma redução de 73,1% em comparação com o 3T19, 

por causa da redução das despesas com marketing. 

As perdas estimadas por valor recuperável registraram um saldo positivo de R$ 0,9 

milhão no 3T20 frente a um saldo negativo de R$ 1,6 milhão no 3T19, por conta da reversão 

em provisões de empresas controladas. Em relação às despesas gerais e administrativas, 

observa-se um aumento de 30,1% no 3T20 em comparação ao 3T19, totalizando R$ 249,9 
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milhões por causa dos efeitos em empresas adquiridas, gastos com folha de pagamento e 

indenizações e despesas com consultorias. 

Devido às medidas de restrição impostas pela pandemia e, consequentemente, a 

diminuição das atividades econômicas, nota-se que a conta de Outras despesas operacionais 

líquidas totalizou R$ 16,6 milhões no 3T20, representando uma queda de 70,6% em relação 

ao saldo de R$ 56,6 milhões registrados no 3T19. 

 Em relação ao resultado financeiro líquido, constata-se que este registrou um saldo 

negativo de R$ 11,7 milhões no 3T20, representando uma redução de 79,5% em comparação 

a uma despesa de R$ 57,3 milhões no 3T19. Esta variação ocorreu como consequência da 

redução dos encargos financeiros, da redução do volume de vendas (através da cessão de 

direitos creditórios às financeiras) e devido ao ganho nas operações de hedge. 

O imposto de renda e contribuição social líquido totalizou uma receita de R$ 17,5 

milhões no 3T20 frente uma despesa de R$ 40,4 milhões no 3T19. A variação se deve, 

principalmente, em decorrência da baixa de ativos de tributos diferidos por falta de 

perspectiva de realização futura. O prejuízo líquido registrado pela empresa neste período foi 

de R$ 215,6 milhões, reflexo do impacto das restrições provocadas pela pandemia de Covid-

19 nas atividades operacionais, sendo que no mesmo período do ano anterior, a empresa 

registrou lucro líquido de R$ 13,2 milhões. 

A Receita Líquida totalizou R$ 624,8 milhões no ano de 2020, representando uma 

redução de 63,4% comparativamente ao ano de 2019. Esta variação está relacionada, 

principalmente, com os impactos advindos da pandemia da COVID-19. Neste mesmo ano, o 

custo de serviços prestados atingiu R$ 107,5 milhões, apresentando uma redução de 23,0% 

em comparação a 2019, devido à redução na receita líquida. O lucro bruto totalizou R$ 517,4 

milhões no ano de 2020, correspondendo a uma redução de 67,0% em comparação com o ano 

anterior. 

As despesas com vendas totalizaram R$ 135,1 milhões em 2020, que corresponde a 

uma redução de 53,7% em comparação com o ano anterior, em função da redução de vendas. 

As despesas com perdas estimadas registraram um saldo negativo de R$ 91,6 milhões em 

2020 frente a um saldo negativo de R$ 47,8 milhões em 2019, em função do provisionamento 

para perdas relativas ao COVID-19. 

As despesas gerais e administrativas aumentaram 12,1% no ano de 2020 em relação ao 

amo de 2019, totalizando R$ 925,2 milhões. Este aumento pode ser explicado por gastos com 

TI, programa de Governança e Compliance, reforços nas áreas de Finanças e criação de área 

de Clientes. As outras despesas operacionais totalizaram R$ 768,6 milhões em 2020, valor 
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superior aos R$ 128,2 milhões registrados em 2019. Esse resultado é devido ao impairment 

referentes a ativos intangíveis (para processo de aquisição de empresas). 

O resultado financeiro foi uma despesa financeira líquida de R$ 135,2 milhões em 

2020, representando uma diminuição de 37,1% quando comparado a uma despesa financeira 

líquida de R$ 214,9 milhões registrada em 2019. A variação apresentada ocorreu em função 

da redução de vendas, do efeito de variação cambial entre os períodos, e devido à 

desvalorização cambial do real frente ao câmbio dos contratos de hedge. 

No ano de 2020, o imposto de renda e contribuição social líquido totalizou um valor 

positivo de R$ 311,7 milhões frente um valor negativo de R$ 63,4 milhões no ano 2019. A 

variação se deve, principalmente, ao prejuízo líquido registrado no período. O prejuízo líquido 

registrado no período foi de R$ 1.226,7 bilhões, em decorrência do impacto das restrições 

provocadas pela pandemia de COVID-19 nas atividades operacionais da empresa. 

A Receita Líquida do 1T21 totalizou R$ 165,9 milhões, representando uma redução de 

58,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esta variação está diretamente ligada 

aos efeitos da segunda onda da pandemia e ao reforço às medidas de restrição à circulação. O 

Lucro Bruto foi de R$ 165,9 milhões neste período, correspondendo a uma diminuição de 

42,7% em relação ao valor registrado no 1T20 (devido à redução de embarques). 

As despesas de vendas totalizaram R$ 30,2 milhões no 1T21, representando uma 

diminuição de 59,8% em relação ao 1T20. A redução destas despesas pode ser explicada pelo 

menor volume de vendas em decorrência da segunda onda da COVID-19. As perdas 

estimadas por valor recuperável registraram um saldo positivo de R$ 3,8 milhões no 1T21, 

devido a um esforço de recuperação de créditos de clientes que foram avaliados como perda 

provável no passado, sendo que os valores das recuperações superam os valores de créditos 

duvidosos provisionados no período. 

As despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 192,1 milhões no 1T21, um 

aumento de 7,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, em função do aumento de 

gastos no reforço de algumas áreas. A despesa financeira líquida totalizou R$ 10,5 milhões no 

1T21, representando uma diminuição de 79,1% em relação ao valor apresentado no 1T20. 

Esta variação está relacionada ao crédito como resultado da avaliação a mercado de hedge. 

Em relação ao imposto de renda e contribuição social líquido, verifica-se que este 

totalizou um valor positivo de R$ 36,2 milhões no 1T21 em comparação a um valor negativo 

de R$ 304,7 milhões no 1T20. Esta variação está ligada ao registro de créditos tributários 

futuros de IR/CSLL relativos aos Prejuízos Fiscais apurados no período. O prejuízo do 1T21 
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foi de R$ 81,4 milhões, mediante o impacto causado pela pandemia da COVID-19. No 

mesmo período do ano anterior, o prejuízo foi de R$ 1.151,6 milhão. 

A Receita Líquida totalizou R$ 115,6 milhões no 2T21 frente aos R$ 3,0 milhões 

registrados no 2T20, apontando um crescimento em virtude da retomada gradual das 

atividades. O Lucro Bruto foi de R$ 115,6 milhões no 2T21, em comparação com os R$ 3,0 

milhões no 2T20, já que a empresa não apresentou custo dos serviços prestados neste período. 

Além disso, constata-se aumento na despesa de vendas no 2T21 em relação ao 2T20, o 

que pode ser explicado pela retomada das atividades que estavam paralisadas. As perdas 

estimadas por valor recuperável registraram uma reversão de R$ 8,3 milhões no 2T21, devido 

a um esforço de recuperação de créditos de clientes que foram avaliados como perda provável 

no passado, sendo que os valores das recuperações superam os valores de créditos duvidosos 

provisionados no período. 

As despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 167,3 milhões no 2T21, um 

aumento de 30,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo esta variação 

decorrente do aumento de gastos no reforço de algumas áreas. 

O aumento na despesa financeira líquida no 2T21 se deu, principalmente, por ganhos 

cambiais e pela marcação a mercado de derivativos, que foram parcialmente compensados 

pela redução de despesas com juros sobre financiamentos, tarifas de boleto, Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF), juros sobre arrendamentos e atualização monetária. Por outro 

lado, verifica-se um aumento de R$ 3,6 milhões nas receitas financeiras. 

O imposto de renda e contribuição social líquido somou um saldo positivo de R$ 69,4 

milhões no 2T21 frente um valor negativo de R$ 317,4 milhões no 2T20. Esta variação está 

relacionada ao registro de créditos tributários futuros de IR/CSLL relativos aos Prejuízos 

Fiscais apurados no período. O prejuízo líquido totalizou R$ 175,6 milhões no 2T21 frente ao 

prejuízo de R$ 252,1 milhões registrado no 2T20. A variação foi ocasionada, principalmente, 

pelos efeitos produzidos pela pandemia da COVID-19 nas operações da empresa. 

A Receita Líquida totalizou R$ 230,4 milhões no 3T21 em relação aos R$ 62,0 

milhões registrados no 3T20. Esta variação ocorreu em virtude de uma melhor expectativa de 

retomada do setor de turismo, sendo este fator decorrente do aumento percentual de vacinados 

e das flexibilizações de circulação. O Lucro Bruto foi de R$ 230,7 milhões no 3T21, em 

comparação com os R$ 62,0 milhões registrados no 3T20, já que a empresa não apresentou 

custo dos serviços prestados neste período. 

As despesas de vendas totalizaram R$ 40,0 milhões no 3T21 frente aos R$ 17,8 

milhões registrados no 3T20, representando um aumento de 125,58% (ou R$ 22,3 milhões) 
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devido ao aumento no volume das atividades. As despesas financeiras líquidas apresentaram 

aumento de 30,9% (ou R$ 14 milhões), pela redução da receita com variação cambial, que foi 

parcialmente compensado pelo aumento nas receitas financeiras. 

Em reação aos impostos, verificam-se altos impactos na base em virtude das provisões 

de impairment e da baixa de tributos diferidos. O prejuízo líquido totalizou R$ 83,8 milhões 

no 3T21 frente aos R$ 215,5 milhões registrados no 3T20. A melhora de 61,1% no prejuízo 

líquido está relacionada à retomada do mercado de turismo, entretanto, o resultado da empresa 

ainda apresenta indícios dos efeitos produzidos pela pandemia da COVID-19 em suas 

operações. 

A Tabela 13 apresenta a Análise Horizontal do Ativo da empresa GOL Linhas Aéreas 

nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Tabela 13 – Análise Horizontal do Ativo da empresa GOL Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

No que diz respeito à conta Caixa e equivalentes de caixa, percebe-se que houve uma 

diminuição de 59,95% no 1T20 e de 36,89% no 2T20. Outra variação significativa ocorreu no 

2T21 ao registrar um aumento de 87,85%. A redução apontada no 1T21 está relacionada com 

a queda na operação devido à crise econômica causada pela pandemia e gestão de liquidez. 

No que se refere aos valores registrados em Contas a receber (curto prazo), verifica-se 

uma diminuição do saldo contábil de 56,72% no 2T20 em relação ao trimestre anterior. Essa 

variação ocorreu em função da queda na operação, como resultado da crise econômica 

causada pela pandemia de COVID-19. 
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x            
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2T20

4T20            

x           

3T20

1T21            

x           

4T20

2T21           

x           

1T21

3T21            

x           

2T21

 Ativo total 3,33% 4,31% 3,34% 2,13% -5,54% -13,14% -0,05% -7,22% -2,69% 11,98%

 Ativo Circulante 8,88% 10,92% 0,81% -1,13% -19,90% -25,82% 12,11% -20,00% -1,01% 7,71%

 Caixa e equivalentes de caixa -47,01% 26,39% 30,64% -59,95% -36,89% 19,92% 32,90% -38,94% 87,85% 37,24%

 Aplicações financeiras 124,88% 21,91% -2,00% 18,85% 21,68% -71,03% 57,23% -14,77% -95,74% 293,83%

 Contas a receber CP 55,48% -8,13% 4,38% 0,75% -56,72% 47,52% -6,48% -26,62% 32,17% -10,95%

 Estoques 2,27% 1,77% 2,35% 8,32% 1,11% -8,46% -2,04% -3,73% 13,00% 12,31%

 Impostos a Recuperar 26,07% -14,96% 3,77% -33,73% 16,21% 0,78% -22,22% 95,07% -27,24% -40,58%

 Outros ativos circulantes 50,93% 24,97% -40,08% 140,65% -21,49% -31,31% 8,69% -32,64% 5,56% 1,34%

 Ativo nao circulante 1,01% 1,34% 4,59% 3,68% 0,97% -8,58% -3,60% -2,88% -3,16% 13,20%

 Realizável LP 3,54% 9,25% 7,00% 22,06% 3,54% -7,22% -3,77% -8,65% -13,45% 6,48%

 Investimentos -37,61% 60,41% -0,16% 0,00% 0,00% 0,00% -35,01% -100,00% 0,00% 0,00%

 Imobilizado 0,58% -1,26% 5,00% -2,87% 0,08% -11,75% -4,56% -0,58% 0,98% 19,85%

 Intangíveis líquidos -0,55% 0,20% 0,03% -0,20% -0,56% -0,47% -0,45% 0,08% 0,52% 3,01%
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Observando a tabela 13, verifica-se que no 2T21 houve uma redução significativa de 

95,74% na conta de Aplicações financeiras, que resultou em um capital circulante líquido 

negativo, como consequência da diminuição das atividades operacionais devido à crise 

econômica e gestão de liquidez. 

No que diz respeito ao Imobilizado da empresa, verifica-se que este não apresentou 

mudanças significativas ao longo do período de análise (inclusive nos trimestres mais críticos 

da pandemia), exceto no 3T21 que registrou aumento de 19,85%. 

A Tabela 14 apresenta a Análise Horizontal do Passivo da empresa GOL Linhas 

Aéreas nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Tabela 14 – Análise Horizontal do Passivo da empresa GOL Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando a Tabela 14, verifica-se que a conta de Empréstimos e Financiamentos – 

Curto Prazo apresentou um aumento de 26,17% no 1T20 e de 20,12% no 2T20. As variações 

apresentadas neste elemento patrimonial têm relação com o crescimento das obrigações de 

empréstimos e arrendamentos, devido à desvalorização do Real frente ao Dólar Americano. 

A conta de Outras Obrigações – Curto Prazo apresentou aumento de 17,97% no 1T20, 

seguido de queda de 10,82% no 2T20. Posteriormente, apresentou diminuição no saldo 

contábil de 10,16% no 4T20, seguida de aumento de 11,30% no 1T21. Já a conta de Outras 
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4T20

2T21           

x           

1T21

3T21            

x           

2T21

 Passivo e Patrimônio Líquido 3,33% 4,31% 3,34% 2,13% -5,54% -13,14% -0,05% -7,22% -2,69% 11,98%

 Passivo Circulante 12,65% 22,09% 0,32% 17,10% 1,30% -2,31% -13,40% 5,88% -4,47% 6,62%

 Obrig sociais e trabalhistas -16,07% 24,01% -5,56% 2,67% -13,32% -3,81% -1,27% -10,76% 17,59% 6,33%

 Fornecedores CP -4,44% 9,11% -0,65% -1,05% 22,54% 4,79% -1,35% -4,61% 1,61% 13,46%

 Impostos a pagar -2,55% 3,75% 15,12% -2,22% -21,31% -20,65% 3,46% -26,06% 12,58% 0,97%

 Total empres e financ CP 6,72% 111,70% 2,50% 26,17% 20,12% -19,82% -23,85% -2,09% -23,05% 4,24%

 Outras obrigações CP 16,66% 6,93% 1,77% 17,97% -10,82% 6,49% -10,16% 11,30% 0,02% 4,75%

 Provisões CP 273,31% -1,06% -35,84% 32,63% 16,92% 12,43% -52,33% 76,01% -15,46% 31,19%

 Passivo não circulante -1,14% -5,25% -0,16% 15,68% 6,77% 0,52% 8,24% 6,82% -2,83% 19,19%

 Total empres e financ LP 3,08% -10,03% 0,89% 7,64% 11,31% 2,33% 5,98% 6,28% 5,16% 16,78%

 Outras obrigações -6,39% 0,61% -5,75% 23,25% 3,95% -1,55% 13,56% 7,69% -10,87% 23,82%

 Impostos Diferidos LP 1,19% -17,98% 5,89% 6,91% -4,84% -11,94% 0,46% -1,70% -4,27% -95,06%

 Provisões LP 0,91% -0,20% 25,30% 27,45% 0,29% 2,98% -2,37% 6,80% -5,64% 28,79%

 Patrim liq consolidado 5,20% 8,41% -6,34% 46,92% 18,83% 13,96% -2,62% 19,18% -4,03% 16,09%

 Part acionistas minorit -11,23% 14,83% 3,74% 4,66% -0,01% 4,09% 2,86% -33,47% -100,00% 0,00%

 Patrimônio Líquido 3,97% 8,83% -5,66% 43,78% 17,81% 13,51% -2,39% 16,84% -6,46% 16,09%

 Capital Social 0,01% 4,81% -2,62% 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% -2,07% 37,07% 0,00%

 Reservas de Capital 4,59% 12,32% -50,09% 4,46% 4,27% 4,99% 3,33% 46,35% -27,37% 4,27%

 Lucros Acumulados 1,79% 3,21% -3,67% 20,82% 15,03% 11,25% -0,10% 14,89% -3,29% 13,39%

 Ajustes de aval patrimon -19,49% -113,88% -426,45% -572,27% -2,92% 5,08% -36,28% -16,84% 122,84% 1,33%

 Outr result abrangentes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% -100,00% 0,00% 100,00%
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Obrigações – Longo Prazo apresentou aumento de 23,25% no 1T20 e de 23,82% no 3T21, 

sendo estas as variações mais relevantes. 

De acordo com as Notas Explicativas do 1T20, o patrimônio líquido atribuído aos 

acionistas controladores neste período foi negativo, totalizando R$ 11.037.301. Neste caso, 

em comparação com o valor registrado no 4T19 (-R$ 7.676.671), verifica-se uma variação de 

43,78%. O capital circulante líquido teve um resultado negativo de R$ 7.262.828 no 1T20, e 

quando comparado ao valor registrado no trimestre anterior (-R$ 5.435.223), apresentou uma 

variação de 33,63%. As variações apontadas são decorrentes da desvalorização do Real frente 

ao Dólar Americano de aproximadamente 30%. 

A Companhia apresentou o patrimônio líquido atribuído aos acionistas controladores 

de -R$ 13.002.649 no 2T20, que quando comparado ao valor do 4T19 (-R$ 7.676.671) 

representou uma variação de 69,38%, o que pode ser explicado pela desvalorização do Real 

frente ao Dólar Americano. O capital circulante líquido foi negativo neste período, sendo que 

a variação está relacionada ao aumento das obrigações de empréstimos e arrendamentos 

(devido à desvalorização do Real frente ao Dólar Americano), às variações cambiais não 

realizadas e redução no saldo de contas a receber. 

No 4T20, a Companhia apresentou um patrimônio líquido atribuído aos acionistas 

controladores de -R$ 14.407.092, que quando comparado ao valor registrado no 4T19 (-R$ 

7.676.671), representa uma variação de 30,53% (resultado da desvalorização do Real frente 

ao Dólar americano). O capital circulante líquido foi negativo no 4T20 em relação ao mesmo 

trimestre do ano anterior, devido principalmente à redução no saldo de caixa e equivalentes de 

caixa e contas a receber (em função da queda na operação devido à crise econômica causada 

pela pandemia). 

O capital circulante líquido manteve-se negativo no 1T21 em comparação com o 

trimestre anterior, o que pode ser explicado pela redução no saldo de caixa e equivalentes de 

caixa e contas a receber, e aumento no saldo de arrendamentos a pagar (em função da queda 

na operação devido à crise econômica causada pela pandemia e gestão de liquidez). O 

patrimônio líquido atribuído aos acionistas controladores foi negativo em R$ 16.833.747 

neste período, que quando comparado ao 4T20 (-R$ 14.407.092), representou uma variação 

de 16,84% por causa dos impactos referentes à pandemia sobre as operações da Companhia. 

O capital circulante líquido do 2T21 foi negativo em R$ 7.948.014, o que pode ser 

justificado pela redução no saldo de aplicações financeiras e aumento no saldo de 

arrendamentos a pagar, em função da queda na operação devido à crise econômica causada 

pela pandemia e gestão de liquidez. Estes valores foram parcialmente compensados pelo 
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reequilíbrio das dívidas efetuado pela Companhia, que resultou na redução de empréstimos e 

financiamentos de curto prazo (vide tabela). 

A Companhia apresentou um patrimônio líquido atribuído aos acionistas controladores 

de -R$ 15.746.300 no 2T21 (variação negativa de 6,46% em relação ao trimestre anterior), 

devido aos impactos causados pela pandemia sobre as suas operações. Além disso, nota-se um 

prejuízo de R$ 1.885.490 atribuível aos controladores, sendo este impacto parcialmente 

compensado pelo aumento de capital promovido pelos acionistas. 

No 3T21, o patrimônio líquido atribuído aos acionistas controladores foi negativo em 

R$ 18.279.614 (variação positiva de 16,09%), devido aos impactos causados pela pandemia 

sobre as operações da empresa, principalmente, como consequência da variação cambial 

(decorrente da desvalorização do real brasileiro). Também é possível verificar um prejuízo 

R$4.412.215 atribuível aos acionistas controladores, que foi parcialmente compensado pelo 

aumento de capital promovido pelos acionistas. Neste período, o capital circulante líquido 

totalizou R$ 8.446.330 e decorrência do aumento no saldo de arrendamentos a pagar (devido 

a negociações de diferimentos nos contratos). 

Observando as informações do balanço é possível verificar que a empresa já possuía 

um histórico de Prejuízos Acumulados. Contudo, os resultados pioraram em decorrência da 

pandemia, o que pode ser constatado pela evolução dos valores ao longo do período de 

análise. A conta de Lucros/Prejuízos Acumulados apresentou as seguintes variações: aumento 

de 20,82% no 1T20, de 15,03% no 2T20 e de 11,25% no 3T20; redução de 0,10% no 4T20; e 

voltou a apresentar crescimento nos trimestres seguintes. Ademais, é possível verificar que a 

empresa finalizou o 3T21 com Prejuízo Acumulado de R$ 21.397.585 bilhões. 

A Tabela 15 apresenta a Análise Horizontal do Resultado da empresa GOL Linhas 

Aéreas nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Tabela 15 – Análise Horizontal do Resultado da empresa GOL Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

(continua) 
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2T20
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3T20

4T20                             

x                             

4T19

+Receita liquida operac -1,96% -50,20% -88,61% 187,38% -73,72% 96,43% -50,27%

-Custo Produtos Vendidos 12,07% -36,62% -79,62% 147,79% -62,35% 92,00% -35,38%

=Lucro Bruto -37,51% -111,91% -121,27% 49,54% -98,63% 362,98% -78,68%

-Desp (receit) operac -213,70% -199,41% 109,87% -21,07% 41,13% 6,43% -2,48%

+Despesas com Vendas -9,17% -38,58% -71,93% 52,60% -66,76% 82,39% -36,35%

+Despesas administrativ 46,25% 10,64% -6,93% 80,43% 15,26% 71,18% -29,90%

-Outras rec operacionais 11949,95% -100,00% -433,76% -100,00% -1210,21% -92,47% -152,49%

+Outras Despesas Operac 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Equivalenc patrimonial -100,00% 0,00% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21850,00%

=Lucro antes jur&imp EBIT 102,57% -150,96% -381,49% -9,73% -224,06% -1,05% -145,95%

+Resultado financeiro 708,69% -39,50% 162,23% -234,98% 17,29% 112,18% -399,42%

=LAIR -2210,25% 12,02% 1909,53% -133,58% 850,86% 61,16% -85,29%

-Imp renda e contrib soc -37,90% -51,70% -85,64% 275,20% -231,67% -2404,48% -81,46%

=Lucro Consolidado -6523,93% 10,80% 1552,88% -132,95% 891,07% 48,99% -86,39%

-Partic acion minoritar -60,51% -15,18% -100,23% -9101,19% -66,38% -100,00% -49,58%

=Lucro liquido 6982,89% 10,49% 926,04% -132,20% 610,50% 46,92% -95,22%
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Tabela 15 – Análise Horizontal do Resultado da empresa GOL Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

(conclusão) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando a Tabela 15, percebe-se que houve uma redução de 1,96% na Receita 

líquida do 1T20 em relação ao 1T19. De acordo com o Relatório de Resultados do 1T20, a 

receita líquida atingiu R$ 3,1 bilhões neste período em comparação a R$ 3,2 bilhões do 

período anterior, o que pode ser explicado pela queda de 3,0% na receita de passageiros. Por 

outro lado, verifica-se que esta queda foi parcialmente compensada pelo aumento de 17,5% 

nas receitas com transporte de cargas e pelo incremento de 16,2% nas receitas do programa de 

fidelidade em comparação ao 1T19. 

Ainda de acordo com o relatório, as despesas com Imposto de Renda e Contribuição 

Social no trimestre totalizaram R$ 43,4 milhões, e em comparação com a despesa de imposto 

de renda de R$ 69,9 milhões no 1T19 representou uma queda de 37,9% (vide tabela). A 

controlada direta GOL Linhas Aéreas possui prejuízos fiscais e bases negativas de 

contribuição social na apuração do lucro tributável, totalizando R$ 6.158,8 milhões (sendo 

que estes valores não estão registrados no BP da companhia), a compensar com 30% dos 

lucros tributáveis anuais (sem prazo para prescrição). 

Em relação ao Resultado Financeiro (ou despesa financeira líquida), verifica-se que a 

empresa registrou um montante de R$ 3.243,6 milhões no 1T20, representando um aumento 

de R$ 2.842,5 milhões na comparação com o 1T19 (variação de 708,69%), principalmente 

como consequência da variação cambial do período. 

Os resultados do segundo trimestre refletem o grave impacto causado pela pandemia 

de COVID-19 na economia brasileira, principalmente no setor de transporte aéreo. De modo a 

compensar o forte declínio na receita, a empresa adotou algumas medidas para diminuir 

custos e preservar a liquidez, como por exemplo, diminuir o consumo de caixa médio. A 

receita líquida do período foi R$ 358 milhões, uma queda de 88,61% em relação ao 2T19 (em 

que registrou R$ 3,1 bilhões), devido à redução na demanda em decorrência da adoção do 
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3T21                                    

x                

3T20

4T20                             

x                             

4T19

+Receita liquida operac -1,96% -50,20% -88,61% 187,38% -73,72% 96,43% -50,27%

-Custo Produtos Vendidos 12,07% -36,62% -79,62% 147,79% -62,35% 92,00% -35,38%

=Lucro Bruto -37,51% -111,91% -121,27% 49,54% -98,63% 362,98% -78,68%

-Desp (receit) operac -213,70% -199,41% 109,87% -21,07% 41,13% 6,43% -2,48%

+Despesas com Vendas -9,17% -38,58% -71,93% 52,60% -66,76% 82,39% -36,35%

+Despesas administrativ 46,25% 10,64% -6,93% 80,43% 15,26% 71,18% -29,90%

-Outras rec operacionais 11949,95% -100,00% -433,76% -100,00% -1210,21% -92,47% -152,49%

+Outras Despesas Operac 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Equivalenc patrimonial -100,00% 0,00% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21850,00%

=Lucro antes jur&imp EBIT 102,57% -150,96% -381,49% -9,73% -224,06% -1,05% -145,95%

+Resultado financeiro 708,69% -39,50% 162,23% -234,98% 17,29% 112,18% -399,42%

=LAIR -2210,25% 12,02% 1909,53% -133,58% 850,86% 61,16% -85,29%

-Imp renda e contrib soc -37,90% -51,70% -85,64% 275,20% -231,67% -2404,48% -81,46%

=Lucro Consolidado -6523,93% 10,80% 1552,88% -132,95% 891,07% 48,99% -86,39%

-Partic acion minoritar -60,51% -15,18% -100,23% -9101,19% -66,38% -100,00% -49,58%

=Lucro liquido 6982,89% 10,49% 926,04% -132,20% 610,50% 46,92% -95,22%
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distanciamento social pelos Clientes e do fechamento das fronteiras, impossibilitando a 

realização de voos internacionais. 

No segundo trimestre de 2020, verifica-se que o resultado financeiro da empresa 

(despesa financeira líquida) foi de R$ 1,1 bilhão, um aumento de 162,23% (ou R$ 678,3 

milhões) na comparação com o 2T19, principalmente em decorrência da variação cambial do 

período. As despesas com imposto de renda e contribuição social deste trimestre totalizaram 

R$ 3,1 milhões, em comparação à despesa de R$ 21,6 milhões no 2T19. 

De acordo com dados divulgados pela empresa, a quantidade de clientes transportados 

no 3T20 foi de 2,6 milhões. Diante disso, constata-se que houve uma diminuição de 73% no 

número de passageiros em relação ao 3T19, contudo uma evolução de mais de 300% na 

comparação com o 2T20. A receita líquida do período totalizou R$ 975 milhões, uma queda 

de 73,72% em relação ao 3T19, porém uma expansão de 172,44% versus o 2T20. A redução 

na receita está relacionada com a diminuição na demanda no setor aéreo, em decorrência da 

adoção do distanciamento social pelos Clientes e ao fechamento de fronteiras como forma de 

contenção da contaminação mundial pela COVID-19. 

O Resultado Financeiro (despesa financeira líquida) foi de R$ 927,1 milhões no 3T20, 

um aumento de 17,29% (ou de R$ 136,6 milhões) na comparação com o 3T19, principalmente 

em decorrência das perdas com ESN (Exchangeable Senior Notes – títulos conversíveis em 

ações) e capped call, aumento das despesas com juros de empréstimos e financiamentos e 

queda de ganhos com aplicações financeiras. Estas variações contábeis foram parcialmente 

compensadas pela variação cambial do período e pelas despesas líquidas com derivativos. 

Em relação às despesas com imposto de renda e contribuição social, verifica-se que 

totalizaram R$ 8,4 milhões no 3T20, comparativamente ao resultado de R$ 6,3 milhões no 

3T19, o que demonstrou um aumento de 231,67%.  

A receita líquida totalizou R$ 1,9 bilhão no 4T20, uma queda de 50,27% em relação 

ao 4T19 (R$ 3,8 bilhão), enquanto aumentou 94% relativamente ao 3T20. A receita líquida 

operacional de 2020 foi de R$ 6,4 bilhões, inferior aos R$ 13,9 bilhões registrados em 2019. 

No 4T20, os voos diários dobraram comparativamente ao 3T20, e representaram 54% da 

frequência diária do 4T19. Com os voos adicionais durante o mês de dezembro, a receita de 

passageiros transportados aumentou 91% sobre o 3T20. A campanha de Black Friday no mês 

de novembro também resultou no aumento da venda de bilhetes.  

No 4T20, o resultado financeiro líquido foi positivo totalizando R$ 401,7 milhões, um 

aumento de 399,42% na comparação com o 4T19 (R$ 535,8 milhões), principalmente em 

decorrência dos ganhos com ESN e capped call, e pela variação cambial positiva do período, 
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que foi parcialmente compensado pelo aumento das despesas com juros de empréstimos e 

financiamentos, pela queda de ganhos com aplicações financeiras e despesas líquidas com 

derivativos. 

Em relação às despesas com imposto de renda e contribuição social, verifica-se que 

totalizaram R$ 23,1 milhões no 4T20, comparativamente ao resultado de R$ 124,5 milhões no 

4T19, o que demonstrou uma queda de 81,46%. 

Com o retorno contínuo da demanda no 4T20 e início do verão brasileiro (alta 

temporada), a GOL ampliou a oferta de voos. Com isto, a empresa atingiu o marco de 100% 

dos destinos nacionais operados na alta temporada, em comparação àqueles operados no 

início de 2020. Por outro lado, em fevereiro de 2021, houve uma queda de 15% na busca por 

passagens aéreas em relação ao mês anterior, bem como uma redução de 28% no volume de 

vendas durante o mês. 

As variações explicitadas acima ocorreram em função da queda persistente na 

demanda por viagens, como resultado da ‘segunda onda’ de casos de Covid-19 no Brasil, de 

clientes aguardando pela vacinação e do início da baixa temporada. Como resposta à queda 

significativa nas vendas, e ao aumento no número de cancelamentos e não comparecimentos, 

a empresa reduziu a malha aérea em 4% no mês de fevereiro de 2021, com intuito de adequar 

os custos ao patamar de entradas. 

No mês de janeiro, a GOL atingiu um novo recorde de passageiros transportados desde 

o início da pandemia, com mais de 93.000 clientes atendidos em um único dia. No entanto, 

devido ao declínio na demanda por viagens (decorrente do aumento de casos de Covid-19 no 

Brasil) e período de baixa temporada, houve queda na busca por passagens aéreas e no 

volume de vendas diárias. O aumento de casos e óbitos de Covid-19, atrelado à descoberta de 

novas variantes, fez com que as autoridades ampliassem as medidas restritivas de circulação e 

restringissem o funcionamento das atividades não essenciais. 

A receita líquida do 1T21 totalizou R$ 1,6 bilhão, representando uma queda de 

50,20% quando comparada ao 1T20 (R$ 3,1 bilhões), devido principalmente à redução mais 

acentuada da demanda no setor aéreo, em decorrência da segunda onda de COVID-19 que 

impactou no aumento no número de cancelamentos e não comparecimentos. As despesas com 

imposto de renda e contribuição social no 1T21 totalizaram R$ 21,0 milhões, representando 

uma queda de 37,90% em comparação à despesa de R$ 43,4 milhões no 1T20. 

O resultado financeiro líquido no 1T21 foi de R$ 1.962,3 milhões negativos, um 

aumento de R$ 1.281,3 milhões na comparação com o 1T20 (variação de 39,50%), em 

decorrência de menores perdas com variações cambiais e monetárias, aumento nos resultados 
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líquidos com derivativos e ganhos com ESN e capped call, que foi parcialmente compensado 

pelas despesas com juros de empréstimos e financiamentos e pela queda de ganhos com 

aplicações financeiras de R$55,4 milhões na comparação trimestral. 

A GOL transportou 2,9 milhões de Clientes no 2T21, um aumento de 366% em 

relação ao 2T20 (e de -64% em relação ao 2T19). A receita operacional líquida deste período 

foi de R$ 1,0 bilhão, representando um acréscimo de 187,38% quando comparada ao 2T20 

(R$ 358 milhões), junto à aceleração do Programa Nacional de Imunização que contribuiu 

para a retomada da demanda do setor aéreo. As despesas com imposto de renda e contribuição 

social totalizaram R$ 11,6 milhões, comparativamente à despesa de R$ 3,1 milhões no 2T20 

representou um aumento de 275,20%. 

O resultado financeiro líquido foi de R$ 1.479,9 milhões no 2T21, um aumento de 

234,98% (ou R$ 2,6 bilhões) na comparação com o 2T20 (R$ 1.096 milhões), principalmente 

em decorrência de ganhos com variações cambiais e monetárias, ganhos com ESN e capped 

call, parcialmente compensados por despesas com juros de empréstimos e financiamentos e 

redução nos ganhos com aplicações financeiras. 

A GOL transportou 4,9 milhões de Clientes no 3T21, um aumento de 91,7% em 

relação ao 3T20 (e de -48,5% em relação ao 3T19). A receita líquida foi de cerca de R$ 1,9 

bilhão, um aumento de 96,43% em relação ao 3T20 (e de -49% em relação ao 3T19). As 

despesas com imposto de renda e contribuição social totalizaram R$ 192,9 milhões, 

representando um aumento de 2.404,48% em comparação à despesa de R$ 8,4 milhões no 

3T20. 

O resultado financeiro líquido foi de R$ 1.967,2 milhões, um aumento de 17,29% (ou 

R$ 1.040 milhões) na comparação com o 3T20 (-R$ 927.108), principalmente em decorrência 

de perdas com variações cambiais e monetárias, aumento de ganhos com aplicações 

financeiras, ganhos ESN e capped call, parcialmente compensados por despesas com juros de 

empréstimos e financiamentos e resultado líquido de derivativos. 

A Tabela 16 apresenta a Análise Horizontal do Ativo da empresa Azul Linhas Aéreas 

nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Tabela 16 – Análise Horizontal do Ativo da empresa Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

(continua) 

 

Consolidado

2T19           

x          

1T19

3T19            

x           

2T19

4T19            

x           

3T19

1T20             

x            

4T19

2T20            

x           

1T20

3T20            

x           

2T20

4T20            

x           

3T20

1T21            

x           

4T20

2T21           

x           

1T21

3T21            

x           

2T21

 Ativo total 5,94% 4,92% 3,16% -1,98% -19,41% -8,16% 13,41% -3,81% 14,44% 2,25%

 Ativo Circulante 8,45% 4,30% 2,05% -13,68% -2,33% 3,33% 50,26% -15,78% 48,05% 0,24%

 Caixa e equivalentes de caixa 33,53% 25,48% 8,26% -67,88% 195,97% -8,34% 113,47% -25,76% 90,69% -16,27%

 Aplicações financeiras -34,03% -84,32% 51,05% 1090,38% -91,23% 106,31% -31,25% -88,43% -90,13% 12,49%

 Contas a receber CP 2,21% 4,16% -17,76% -18,13% -24,09% 12,61% 15,00% 2,01% 16,85% 38,81%

 Estoques 2,16% 14,85% -1,13% 45,75% 5,01% -5,72% 6,95% 12,81% 5,52% 8,41%

 Impostos a Recuperar 21,80% -2,68% -61,19% -60,21% -22,28% -36,26% 385,67% 2,67% -9,40% 6,93%

 Despesas pagas antecip -19,50% -20,62% 42,96% 38,02% -49,87% -22,01% 81,28% 8,63% 3,14% 12,72%

 Outros ativos circulantes 33,32% 8,08% 146,85% 2,01% -17,11% 25,61% -14,38% -12,06% -9,68% 40,94%

 Ativo não circulante 5,25% 5,09% 3,48% 1,23% -23,41% -11,60% 0,54% 2,43% 0,02% 3,53%

 Realizável LP 1,24% 9,00% 8,30% -7,22% -14,24% -1,38% -27,49% 13,14% -8,20% 11,58%

 Imobilizado 7,75% 3,78% 1,03% 5,95% -31,01% -19,74% 20,65% -2,05% 1,99% 0,25%

 Intangíveis líquidos 1,83% 0,44% 3,49% 0,13% 5,09% 0,61% 1,65% 1,42% 11,49% 1,68%
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Tabela 16 – Análise Horizontal do Ativo da empresa Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

(conclusão) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

No que diz respeito à conta Caixa e equivalentes de caixa, percebe-se que houve uma 

diminuição de 67,88% no 1T20, e um aumento de 195,97% no 2T20 e de 113,47% no 4T20. 

Outra variação significativa ocorreu no 2T20 ao registrar aumento de 90,69%. 

No que se refere aos valores registrados em Contas a receber (curto prazo), verifica-se 

uma diminuição do saldo contábil de 18,13% no 1T20 e de 24,09% no 2T20. Por outro lado, 

houve aumento de 16,85% no 2T21 e de 38,81% de 3T21. Em relação às Aplicações 

Financeiras, nota-se um aumento significativo de 1.090,38% no 1T20 (período de maior 

representatividade). No que diz respeito ao Imobilizado da empresa, verifica-se que este 

apresentou maiores variações em 2020, a saber: queda de 31,01% no 2T20 e de 19,74% no 

3T20; e aumento de 20,65% no 4T20. 

A Tabela 17 apresenta a Análise Horizontal do Passivo da empresa Azul Linhas 

Aéreas nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Tabela 17 – Análise Horizontal do Passivo da empresa Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

(continua) 

 

Consolidado

2T19           

x          

1T19

3T19            

x           

2T19

4T19            

x           

3T19

1T20             

x            

4T19

2T20            

x           

1T20

3T20            

x           

2T20

4T20            

x           

3T20

1T21            

x           

4T20

2T21           

x           

1T21

3T21            

x           

2T21

 Ativo total 5,94% 4,92% 3,16% -1,98% -19,41% -8,16% 13,41% -3,81% 14,44% 2,25%

 Ativo Circulante 8,45% 4,30% 2,05% -13,68% -2,33% 3,33% 50,26% -15,78% 48,05% 0,24%

 Caixa e equivalentes de caixa 33,53% 25,48% 8,26% -67,88% 195,97% -8,34% 113,47% -25,76% 90,69% -16,27%

 Aplicações financeiras -34,03% -84,32% 51,05% 1090,38% -91,23% 106,31% -31,25% -88,43% -90,13% 12,49%

 Contas a receber CP 2,21% 4,16% -17,76% -18,13% -24,09% 12,61% 15,00% 2,01% 16,85% 38,81%

 Estoques 2,16% 14,85% -1,13% 45,75% 5,01% -5,72% 6,95% 12,81% 5,52% 8,41%

 Impostos a Recuperar 21,80% -2,68% -61,19% -60,21% -22,28% -36,26% 385,67% 2,67% -9,40% 6,93%

 Despesas pagas antecip -19,50% -20,62% 42,96% 38,02% -49,87% -22,01% 81,28% 8,63% 3,14% 12,72%

 Outros ativos circulantes 33,32% 8,08% 146,85% 2,01% -17,11% 25,61% -14,38% -12,06% -9,68% 40,94%

 Ativo não circulante 5,25% 5,09% 3,48% 1,23% -23,41% -11,60% 0,54% 2,43% 0,02% 3,53%

 Realizável LP 1,24% 9,00% 8,30% -7,22% -14,24% -1,38% -27,49% 13,14% -8,20% 11,58%

 Imobilizado 7,75% 3,78% 1,03% 5,95% -31,01% -19,74% 20,65% -2,05% 1,99% 0,25%

 Intangíveis líquidos 1,83% 0,44% 3,49% 0,13% 5,09% 0,61% 1,65% 1,42% 11,49% 1,68%

Consolidado

2T19           

x          

1T19

3T19            

x           

2T19

4T19            

x           

3T19

1T20             

x            

4T19

2T20            

x           

1T20

3T20            

x           

2T20

4T20            

x           

3T20

1T21            

x           

4T20

2T21           

x           

1T21

3T21            

x           

2T21

 Passivo e Patrimônio Líquido 5,94% 4,92% 3,16% -1,98% -19,41% -8,16% 13,41% -3,81% 14,44% 2,25%

 Passivo Circulante 10,43% 5,70% 13,20% 42,14% 0,14% 11,00% -5,80% 0,38% 1,09% 10,35%

 Obrig sociais e trabalhistas 7,42% 15,06% -6,62% 7,23% -1,00% 8,47% -2,77% 3,20% 33,11% 6,32%

 Fornecedores CP 3,97% 1,52% 9,11% 53,20% 23,21% 11,83% -22,97% -9,49% -5,53% -6,83%

 Impostos a pagar -2,00% 11,92% 48,73% -9,57% -30,29% 0,94% 77,00% 7,71% -19,62% 26,19%

 Total empres e financ CP 45,95% 20,37% 75,88% 789,74% -21,19% 8,52% -76,56% -38,89% -52,23% 199,32%

 Outras obrigações CP 11,43% 5,33% 3,97% -48,12% 6,29% 17,55% 109,60% 9,68% 4,80% 11,00%

 Provisões CP 0,00% 0,00% 100,00% 121,96% 43,04% 3,23% -19,46% 0,70% 7,78% -8,28%

 Passivo não circulante 0,57% 9,12% 20,19% 18,01% -3,55% -6,06% 16,40% 10,74% 4,19% 6,68%

 Total empres e financ LP -2,03% 10,54% -2,71% 439,13% -3,14% -7,66% -55,60% 11,56% 32,99% -0,01%

 Outras obrigações 1,40% 8,93% 14,05% -93,86% -10,24% -11,26% 1973,58% 9,75% -8,74% 10,74%

 Impostos Diferidos LP 0,02% 3,24% -7,62% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 Provisões LP 4,62% -0,78% 1608,01% 11,17% -4,87% 12,06% 12,63% 13,67% -17,62% 16,84%

 Patrim liq consolidado -81,26% 629,15% 445,79% 174,12% 31,11% 9,63% 2,04% 19,51% -6,90% 14,00%

 Patrimônio Líquido -81,26% 629,15% 445,79% 174,12% 31,11% 9,63% 2,04% 19,51% -6,90% 14,00%

 Capital Social 0,99% 0,18% 0,12% 0,08% 0,00% 0,06% 0,92% 0,98% 0,04% 0,02%

 Reservas de Capital 0,22% 0,00% -0,03% 0,22% 0,25% 0,29% 0,36% 0,22% 0,17% -0,39%

 Lucros Acumulados -6,60% 10,99% 64,05% 81,83% 22,98% 7,30% 1,76% 15,19% -5,50% 10,99%

 Outr result abrangentes -37,27% 96,06% -26,70% -10,71% -94,34% -15,53% -109,64% 0,00% 0,00% 0,00%
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Tabela 17 – Análise Horizontal do Passivo da empresa Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

(conclusão) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

No 1T20, a companhia apresentou um patrimônio líquido negativo atribuído aos 

acionistas de R$ 9.646.723, em comparação com um saldo negativo de R$ 3.519.174 

registrado no 4T19 (variação de 174,12%). O saldo negativo do patrimônio líquido é 

decorrente da adoção do CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento, da redução ao valor 

recuperável de algumas aeronaves e ativos associados, e da desvalorização do Real frente ao 

dólar norte-americano (perda de variação cambial). Em relação ao capital circulante líquido, 

percebe-se que totalizou um saldo negativo de R$ 6.181.347. 

No 2T20, a empresa apresentou um patrimônio líquido negativo atribuído aos 

acionistas de R$ 12.648.243, em comparação com um saldo negativo de R$ 3.519.174 

registrado no 4T19 (variação de 259,41%). Por outro lado, observa-se variação de 31,11% no 

2T20 em relação ao trimestre anterior. O saldo negativo do patrimônio líquido é decorrente 

das causas apontadas na análise do 1T20. Em relação ao capital circulante líquido, verifica-se 

que este totalizou um saldo negativo de R$ 6.278.313. 

No 3T20, a empresa apresentou um patrimônio líquido negativo atribuído aos 

acionistas de R$ 13.866.371, em comparação com um saldo negativo de R$ 3.519.174 

registrado no 4T19 (variação de 294,02%). Por outro lado, observa-se variação de 9,63% no 

3T20 em relação ao trimestre anterior. O saldo negativo do patrimônio líquido é decorrente da 

desvalorização do Real frente ao dólar norte-americano, que resultou na despesa de variação 

cambial, incremento significativo dos custos de combustível e manutenção, além de queda na 

demanda como consequência da pandemia de Covid-19. 

Em relação ao capital circulante líquido, verifica-se que este apresentou uma diferença 

de R$ 4.513.086, atingindo uma posição negativa de R$ 7.236.375 no 3T20 (em comparação 

com um saldo negativo de R$ 2.723.289 no 4T19). Esta variação está relacionada aos 

seguintes fatores: redução significativa da posição das contas a receber (em decorrência do 

distanciamento social de maneira mais intensificada nos quatro primeiros meses da 
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2T20            
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2T20

4T20            
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3T20
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4T20

2T21           

x           

1T21

3T21            

x           

2T21

 Passivo e Patrimônio Líquido 5,94% 4,92% 3,16% -1,98% -19,41% -8,16% 13,41% -3,81% 14,44% 2,25%

 Passivo Circulante 10,43% 5,70% 13,20% 42,14% 0,14% 11,00% -5,80% 0,38% 1,09% 10,35%

 Obrig sociais e trabalhistas 7,42% 15,06% -6,62% 7,23% -1,00% 8,47% -2,77% 3,20% 33,11% 6,32%

 Fornecedores CP 3,97% 1,52% 9,11% 53,20% 23,21% 11,83% -22,97% -9,49% -5,53% -6,83%

 Impostos a pagar -2,00% 11,92% 48,73% -9,57% -30,29% 0,94% 77,00% 7,71% -19,62% 26,19%

 Total empres e financ CP 45,95% 20,37% 75,88% 789,74% -21,19% 8,52% -76,56% -38,89% -52,23% 199,32%

 Outras obrigações CP 11,43% 5,33% 3,97% -48,12% 6,29% 17,55% 109,60% 9,68% 4,80% 11,00%

 Provisões CP 0,00% 0,00% 100,00% 121,96% 43,04% 3,23% -19,46% 0,70% 7,78% -8,28%

 Passivo não circulante 0,57% 9,12% 20,19% 18,01% -3,55% -6,06% 16,40% 10,74% 4,19% 6,68%

 Total empres e financ LP -2,03% 10,54% -2,71% 439,13% -3,14% -7,66% -55,60% 11,56% 32,99% -0,01%

 Outras obrigações 1,40% 8,93% 14,05% -93,86% -10,24% -11,26% 1973,58% 9,75% -8,74% 10,74%

 Impostos Diferidos LP 0,02% 3,24% -7,62% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 Provisões LP 4,62% -0,78% 1608,01% 11,17% -4,87% 12,06% 12,63% 13,67% -17,62% 16,84%

 Patrim liq consolidado -81,26% 629,15% 445,79% 174,12% 31,11% 9,63% 2,04% 19,51% -6,90% 14,00%

 Patrimônio Líquido -81,26% 629,15% 445,79% 174,12% 31,11% 9,63% 2,04% 19,51% -6,90% 14,00%

 Capital Social 0,99% 0,18% 0,12% 0,08% 0,00% 0,06% 0,92% 0,98% 0,04% 0,02%

 Reservas de Capital 0,22% 0,00% -0,03% 0,22% 0,25% 0,29% 0,36% 0,22% 0,17% -0,39%

 Lucros Acumulados -6,60% 10,99% 64,05% 81,83% 22,98% 7,30% 1,76% 15,19% -5,50% 10,99%

 Outr result abrangentes -37,27% 96,06% -26,70% -10,71% -94,34% -15,53% -109,64% 0,00% 0,00% 0,00%
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pandemia); e aumento das obrigações com fornecedores (devido a negociações da empresa 

para fortalecer a posição de caixa para enfrentamento da crise). 

Além dos motivos apresentados, esta variação também pode ser explicada pelo 

aumento significativo dos valores a pagar de curto prazo, que estão relacionados a obrigações 

de arrendamento, empréstimos, provisões e contratos onerosos, impactados pela 

desvalorização do Real frente ao dólar norte-americano. 

No 4T20, a empresa apresentou um patrimônio líquido negativo atribuído aos 

acionistas de R$ 14.148.750, em comparação com um saldo negativo de R$ 3.519.174 

registrado no 4T19 (variação de 302,05%). Por outro lado, observa-se variação de 2,04% no 

4T20 em relação ao trimestre anterior. O saldo negativo do patrimônio líquido é decorrente de 

alguns fatores, como: forte redução na demanda por passagens aéreas como resultado da 

pandemia de Covid-19; e aumento das despesas financeiras em decorrência da emissão de 

debêntures conversíveis. 

Além disso, outro fator que impactou no saldo negativo do patrimônio líquido foi a 

desvalorização do Real frente ao dólar norte-americano, que resultou na despesa de variação 

cambial, incremento significativo dos custos de combustível e manutenção, além de juros com 

operações de arrendamentos indexados em moeda estrangeira. 

Por sua vez, o capital circulante líquido apresentou uma diferença de R$ 2.071.919, 

atingindo uma posição negativa de R$ 4.795.208 no 4T20 (comparativamente a um saldo 

negativo de R$ 2.723.289 no 4T19). A variação no saldo está relacionada aos mesmos fatores 

apontados na análise do 3T20. 

No 1T21, a empresa apresentou um patrimônio líquido negativo atribuído aos 

acionistas de R$ 16.908.830, em comparação com um saldo negativo de R$ 14.148.750 

registrado no 4T20 (variação de 19,51%). O saldo negativo do patrimônio líquido é 

decorrente dos mesmos fatores apontados na análise do trimestre anterior. 

Por sua vez, o capital circulante líquido consolidado apresentou uma variação de R$ 

893.493, atingindo uma posição negativa de R$ 5.688.701 no 1T21 (em comparação a um 

saldo negativo de R$ 4.795.208 no 4T20). A variação no saldo está relacionada 

principalmente ao aumento do passivo de arrendamento, como consequência da 

desvalorização do real frente ao dólar norte-americano. 

No 2T21, a empresa apresentou um patrimônio líquido negativo atribuído aos 

acionistas de R$ 15.742.550, em comparação com um saldo negativo de R$ 14.148.750 

registrado no 4T20 (variação de 11,26%). O saldo negativo do patrimônio líquido é 

decorrente da queda na demanda de transporte de passageiros devido à pandemia de Covid-
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19, bem como os seus desdobramentos (que incluem o incremento dos custos de 

combustíveis, manutenção e juros com operações de arrendamentos), sendo este saldo 

compensado parcialmente pela valorização do Real frente ao Dólar norte-americano.  

Por sua vez, o capital circulante líquido consolidado apresentou uma variação positiva 

de R$ 1.187.429, atingindo saldo negativo de R$ 3.607.779 no 2T21 (em comparação a um 

saldo negativo de R$ 4.795.208 no 4T20). A variação no saldo está relacionada 

principalmente ao aumento da conta Caixa e equivalentes de caixa, como resultado da 

captação de recursos financeiros. 

No 3T21, a empresa apresentou um patrimônio líquido negativo atribuído aos 

acionistas de R$ 17.945.934, em comparação com um saldo negativo de R$ 14.148.750 

registrado no 4T20 (variação de 26,84%). O saldo negativo do patrimônio líquido é 

decorrente principalmente dos desdobramentos da segunda onda da pandemia de COVID-19, 

que afetou a demanda por passagens aéreas no período, bem como pelo efeito da 

desvalorização do real frente ao dólar norte-americano.  

Em relação ao capital circulante líquido, verifica-se que este apresentou uma variação 

positiva de R$ 130.821, atingindo saldo negativo de R$ 4.664.387 no 3T21 (em comparação a 

um saldo negativo de R$ 4.795.208 no 4T20). A variação no saldo está relacionada 

principalmente ao aumento da conta Caixa e equivalentes de caixa, como resultado da 

captação de recursos financeiros, no montante compensado pelo aumento do passivo de 

arrendamento, em função da desvalorização do real frente ao dólar norte-americano. 

Observando a Tabela 17, verifica-se que a conta de Empréstimos e Financiamentos – 

Curto Prazo apresentou aumento de 789,74% no 1T20 e de 199,32% no 3T21. Por outro lado, 

apresentou queda de 76,56% no 4T20, de 38,89% no 1T21 e de 52,23% no 2T21. Já a conta 

de Empréstimos e Financiamentos – Longo Prazo não apresentou variações significativas ao 

longo do período de análise, exceto por registrar um aumento expressivo de 439,13% no 

1T20, diminuição de 55,60% no 4T20 e aumento de 32,99% no 2T21. 

A conta de Outras Obrigações – Curto Prazo apresentou diminuição de 48,12% no 

1T20 e aumento de 109,60% no 4T20. Já a conta de Outras Obrigações – Longo Prazo 

apresentou uma diminuição de 93,86% no 1T20 e aumento de 1973,58% no 4T20, sendo estas 

as variações mais relevantes. 

Observando as informações do balanço é possível verificar que a empresa já possuía 

um histórico de Prejuízos Acumulados. Contudo, os resultados pioraram em decorrência da 

pandemia, o que pode ser constatado pela evolução dos valores ao longo do período de 

análise. A conta de Lucros/Prejuízos Acumulados apresentou variações no decorrer de 2020, a 
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saber: aumento de 81,83% no 1T20, de 22,98% no 2T20 e de 7,30% no 3T20. A conta 

apresentou diminuição de 5,50% no 2T21, e voltou a apresentar crescimento nos trimestres 

seguintes, finalizando o 3T21 com Prejuízo Acumulado de -R$ 22.171.973. 

A Tabela 18 apresenta a Análise Horizontal do Resultado da empresa Azul Linhas 

Aéreas nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

Tabela 18 – Análise Horizontal do Resultado da empresa Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Observando a Tabela 18, percebe-se que a empresa teve um crescimento de 10,26% na 

receita líquida do 1T20 em relação ao 1T19. A empresa havia registrado R$ 2,8 bilhões de 

receita operacional neste período, e R$ 2,5 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior. 

Segundo o relatório de resultados trimestrais, esta variação está relacionada ao aumento de 

9,0% na receita de transporte de passageiros e de 38,7% em outras receitas. 

Os custos e despesas operacionais totalizaram R$ 2,6 bilhões no 1T20, representando 

um aumento de 19,83% sobre o 1T19 (R$ 2,2 bilhões). Esta variação está relacionada com os 

seguintes fatores: aumento do custo com combustível (devido ao preço por litro); aumento de 

custos com salários e benefícios (devido ao crescimento da empresa e acordos de negociação 

coletiva); aumento de despesas com depreciação e amortização (devido à adição de aeronaves 

na frota); aumento de tarifas aeroportuárias e da prestação de serviços de tráfego; e aumento 

dos custos com materiais de manutenção e reparo. 

Ainda de acordo com as informações divulgadas pela empresa, os custos comerciais e 

com publicidade também influenciaram na variação dos custos e despesas operacionais. Este 

impacto pode ser explicado pelo aumento na receita de passageiros e de cargas, o que resultou 

DRE
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1T19

1T21                           

x                    

1T20

2T20                       
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2T19

2T21                              

x                      

2T20

3T20                          

x                    

3T19

3T21                                    

x                

3T20

4T20                             

x                             

4T19

+Receita liquida operac 10,26% -34,85% -84,66% 323,90% -73,43% 237,48% -46,66%

-Custo Produtos Vendidos 22,27% -22,05% -43,85% 64,00% -63,23% 196,25% -77,21%

=Lucro Bruto -26,70% -100,56% -210,97% -83,16% -98,14% 2208,58% -125,14%

-Desp (receit) operac 3,58% -18,43% 5,10% -10,21% -22,75% 16,49% 136,37%

+Despesas com Vendas 19,41% -22,19% -47,53% 31,04% -48,85% 40,33% -16,64%

+Despesas administrativ -4,56% -62,36% 38,27% -61,28% -7,23% -47,22% 8,70%

+Outras Despesas Operac 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

=Lucro antes jur&imp EBIT -52,68% -254,88% -401,25% -60,74% -145,57% -129,55% -88,14%

+Resultado financeiro 2433,21% -61,27% 5153,18% -173,56% -4,71% 137,32% -4,38%

=LAIR -8449,71% -56,46% -1152,10% -136,89% 161,62% 82,42% -86,85%

-Imp renda e contrib soc 309,85% -100,00% -79,26% -100,00% -449,73% -100,00% -73,73%

=Lucro liquido -4567,40% -54,69% -1008,96% -137,00% 170,22% 79,10% -86,95%
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no aumento de comissões. Outro fator que impactou este grupo de contas foi o aumento de 

outras despesas operacionais, que pode ser explicado pelos gastos com Tecnologia da 

Informação. 

No 2T20, a receita operacional de R$ 402 milhões apresentou uma redução de 84,66% 

em relação ao 2T19 (R$ 2,6 bilhões). Esta variação está relacionada à queda brusca na 

demanda de viagens aéreas causada pela pandemia de COVID-19. A queda apresentada nos 

custos e despesas operacionais no 2T20 está relacionada, principalmente, com a redução das 

despesas variáveis e iniciativas de redução de custos. Neste contexto, vale ressaltar que, todos 

os custos apresentados tiveram redução em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, 

exceto os custos com manutenção e reparo, e as despesas com depreciação e amortização. 

No 3T20, a empresa registrou uma receita líquida de R$ 805,3 milhões, um aumento 

de 100,53% comparado com a receita líquida de R$ 401,6 milhões do 2T20. Em relação ao 

mesmo período do ano anterior, a receita diminuiu 73,43%, sendo esta variação justificada 

pelo impacto da pandemia de COVID-19 na demanda de passageiros. Também é possível 

verificar uma queda nos custos e despesas operacionais, devido à queda nas despesas que 

variam de acordo com a capacidade, e às iniciativas de redução de custo. Neste caso, todos os 

custos apresentados tiveram redução em relação ao 3T19, exceto os custos com manutenção e 

reparo, e as despesas com depreciação e amortização. 

A empresa registrou uma receita operacional de R$ 1,8 bilhão no 4T20, representando 

um aumento de 115,38% em relação ao trimestre anterior (R$ 805,3 milhões). Por outro lado, 

apresentou uma queda de 46,66% em relação ao 4T19 (R$ 3,3 bilhões). Do mesmo modo que 

o trimestre anterior, a queda dos custos e despesas operacionais tem relação com as despesas 

que variam de acordo com a capacidade, e às iniciativas de redução de custo. Neste caso, 

todos os custos apresentados tiveram redução em relação ao 4T19, exceto os custos com 

manutenção e reparo, e as outras despesas operacionais. 

No 1T21, a empresa registrou receita líquida operacional de R$ 1,8 bilhão, que quando 

comparada a R$ 2,8 bilhões no 1T20 representa uma redução de 34,85%. De acordo com os 

resultados divulgados pela companhia, a variação da receita está relacionada com um aumento 

de 4,5% na receita de passageiros (comparação trimestral). Sendo assim, nota-se continuidade 

da recuperação da demanda principalmente no início do 1T21. Em relação à redução dos 

custos e despesas operacionais no 1T21, verifica-se que está relacionada à redução de 

capacidade e iniciativas de redução de custos. 

A companhia continuou recuperando sua malha no 2T21 e, neste período, a receita 

operacional totalizou R$ 1,7 bilhão, que comparativamente a R$ 402 milhões do 2T20 
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representou um aumento de 323,90%. Por outro lado, ao comparar com o 2T19 representa 

uma queda de 34,97%. Os custos apresentaram um aumento percentual em relação ao 2T20, e 

comparativamente ao 2T19 teve uma queda de 7,3%. Este decréscimo foi ocasionado pela 

menor capacidade da empresa, e pelas iniciativas de redução de custo implantadas desde o 

início da pandemia para garantir maior eficiência operacional. 

No 3T21, a receita operacional totalizou R$ 2,7 bilhões, e quando comparada a R$1,7 

bilhão no 2T21, representou um crescimento de 59,6%. Comparativamente a 2019, a receita 

operacional teve uma recuperação de 89,7%, o que pode ser explicado pela recuperação da 

capacidade e aumento da receita de passageiros (devido à recuperação da demanda com o 

avanço da vacinação no país). 

Os custos e despesas operacionais desse período aumentaram em relação ao trimestre 

anterior, em decorrência do aumento da capacidade e da receita. Em comparação com o 3T19, 

a empresa registou um aumento percentual que está associado ao preço do combustível e 

gastos com manutenção e reparo, que foram compensados com a diminuição da capacidade e 

medidas de redução de custos implantadas anteriormente. 

 

4.5  Análise referencial 

 

A Análise Referencial é uma técnica de análise que integra as demonstrações 

contábeis e, nesse caso, é estabelecido como base 100 o último ativo total, e verifica-se o 

quanto representam as diversas contas e grupos de contas das demonstrações atuais e 

anteriores comparativamente a ele. A seguir, serão analisados alguns grupos de contas do BP 

e da DRE nos anos de 2019, 2020 e 2021. Foi estabelecido como base 100 o último ativo 

total, ou seja, o valor registrado no 3T21 para cada empresa analisada. 

 

Tabela 19 – Análise Referencial da CVC Brasil (2019 a 2021) 

(continua) 

 

Consolidado 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

 Ativo total 115,41% 134,55% 130,96% 130,33% 99,83% 86,86% 95,56% 96,29% 91,24% 89,33% 100,00%

 Ativo Circulante 85,30% 98,41% 94,97% 84,72% 70,18% 58,13% 67,77% 59,03% 53,07% 51,97% 62,57%

 Ativo não circulante 30,11% 36,14% 35,99% 45,61% 29,65% 28,73% 27,79% 37,26% 38,17% 37,35% 37,43%

Passivo

 Passivo Circulante 65,85% 68,33% 63,53% 84,72% 74,03% 82,81% 90,49% 60,79% 51,12% 57,67% 62,18%

 Passivo não circulante 26,68% 41,06% 41,20% 30,51% 28,60% 11,37% 11,02% 34,41% 33,38% 28,60% 27,96%

 Patrimônio Líquido Consolidado 22,88% 25,16% 26,24% 15,10% -2,80% -7,32% -5,96% 1,09% 6,73% 3,06% 9,85%

Resultado

Receita líquida operacional 10,69% 7,32% 8,49% 5,79% 7,50% 0,06% 1,17% 3,08% 3,13% 2,18% 4,35%

Lucro Bruto 8,84% 7,32% 8,49% 5,01% 5,47% 0,06% 1,17% 3,08% 3,13% 2,18% 4,35%

Lucro liquido 1,82% -0,30% 1,50% -3,10% -21,46% -4,49% -4,01% 7,35% -1,46% -3,23% -1,53%
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Tabela 19 – Análise Referencial da CVC Brasil (2019 a 2021) 

(conclusão) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

Como pode ser observado na Tabela 19, comparada à técnica de análise horizontal a 

visualização da análise referencial é simples, o que pode ser explicado pela utilização de 

menor quantidade de números. Além disso, observa-se que a análise referencial utiliza como 

base o ativo total mais recente para todas as contas e grupo de contas, independentemente das 

demonstrações, enquanto a análise horizontal utiliza uma base diferente para cada tipo de 

demonstração (receita líquida para a DRE, e total do ativo e do passivo para o BP). 

A análise referencial das contas (ou grupo de contas) do balanço patrimonial coincide 

com a técnica de análise vertical. Pelos motivos apresentados, nota-se que a grande vantagem 

do uso da análise referencial é a diminuição da quantidade de cálculos efetuados. 

De acordo com a tabela 19, verifica-se que o Patrimônio Líquido do 1T20 

correspondia a -2,80% do Ativo Total do 3T21. Além disso, nota-se que os três primeiros 

trimestres do ano apresentaram Patrimônio Líquido negativo, o que pode ser explicado pelos 

efeitos decorrentes da pandemia de Covid-19. Diante disso, percebe-se que o valor das 

obrigações da empresa foi maior que a soma de todos os seus ativos durante os três primeiros 

trimestres do ano. Neste contexto, vale ressaltar que, a empresa começou a apresentar 

diminuição significativa do Ativo Total no 1T20. 

Verifica-se que a Receita Líquida, por exemplo, no 3T21 equivale a 4,35% do Ativo 

Total, enquanto que a mesma corresponde a 10,69% desse valor no 1T19. Ao observar a 

evolução deste elemento de resultado, percebe-se que a empresa registrou o pior desempenho 

no 2T20 (0,06%). O Lucro Líquido equivale a -1,53% no 3T21 e a 1,82% no 1T19, sendo que 

teve o pior desempenho no 1T20 (-21,46%). 

 

Tabela 20 – Análise Referencial da empresa GOL Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

(continua) 

 

Consolidado 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

 Ativo total 115,41% 134,55% 130,96% 130,33% 99,83% 86,86% 95,56% 96,29% 91,24% 89,33% 100,00%

 Ativo Circulante 85,30% 98,41% 94,97% 84,72% 70,18% 58,13% 67,77% 59,03% 53,07% 51,97% 62,57%

 Ativo não circulante 30,11% 36,14% 35,99% 45,61% 29,65% 28,73% 27,79% 37,26% 38,17% 37,35% 37,43%

Passivo

 Passivo Circulante 65,85% 68,33% 63,53% 84,72% 74,03% 82,81% 90,49% 60,79% 51,12% 57,67% 62,18%

 Passivo não circulante 26,68% 41,06% 41,20% 30,51% 28,60% 11,37% 11,02% 34,41% 33,38% 28,60% 27,96%

 Patrimônio Líquido Consolidado 22,88% 25,16% 26,24% 15,10% -2,80% -7,32% -5,96% 1,09% 6,73% 3,06% 9,85%

Resultado

Receita líquida operacional 10,69% 7,32% 8,49% 5,79% 7,50% 0,06% 1,17% 3,08% 3,13% 2,18% 4,35%

Lucro Bruto 8,84% 7,32% 8,49% 5,01% 5,47% 0,06% 1,17% 3,08% 3,13% 2,18% 4,35%

Lucro liquido 1,82% -0,30% 1,50% -3,10% -21,46% -4,49% -4,01% 7,35% -1,46% -3,23% -1,53%

Consolidado 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

 Ativo total 106,02% 109,55% 114,27% 118,09% 120,61% 113,93% 98,96% 98,91% 91,77% 89,30% 100,00%

 Ativo Circulante 31,24% 34,02% 37,73% 38,03% 37,60% 30,12% 22,34% 25,05% 20,04% 19,84% 21,37%

 Ativo não circulante 74,78% 75,54% 76,54% 80,05% 83,00% 83,81% 76,62% 73,86% 71,73% 69,46% 78,63%

Passivo

 Passivo Circulante 57,98% 65,31% 79,74% 79,99% 93,67% 94,88% 92,68% 80,26% 84,99% 81,19% 86,56%

 Passivo não circulante 99,39% 98,26% 93,10% 92,95% 107,52% 114,80% 115,40% 124,92% 133,44% 129,66% 154,54%

 Patrimônio Líquido Consolidado -51,34% -54,01% -58,56% -54,85% -80,58% -95,75% -109,12% -106,27% -126,65% -121,55% -141,10%

Resultado

Receita líquida operacional 24,78% 24,24% 28,64% 29,36% 24,30% 2,76% 7,53% 14,60% 12,10% 7,94% 14,78%

Lucro Bruto 7,01% 5,23% 8,98% 10,10% 4,38% -1,11% 0,12% 2,15% -0,52% -1,66% 0,57%

Lucro liquido -0,25% -1,50% -1,87% 2,71% -17,66% -15,41% -13,27% 0,13% -19,52% 4,96% -19,50%
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Tabela 20 – Análise Referencial da empresa GOL Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

(conclusão) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

De acordo com a tabela 20, verifica-se que o Patrimônio Líquido da empresa já vinha 

apresentando resultados negativos antes mesmo do período da pandemia. Através dos dados 

apresentados, nota-se que este grupo de contas no 3T21 equivale a -141,10% do Ativo Total, 

enquanto corresponde a -51,34% dessa mesma base no 1T19. Sendo assim, percebe-se que o 

valor das obrigações da empresa foi maior que a soma de todos os seus ativos durante todo 

período de análise. 

Verifica-se que a Receita Líquida, por exemplo, no 3T21 equivale a 14,78% do Ativo 

Total, enquanto corresponde a 24,78% dessa mesma base no 1T19. Ao observar a evolução 

deste elemento de resultado, percebe-se que a empresa registrou o pior desempenho no 2T20 

(2,76%). A linha de lucro líquido equivale a -19,50% no 3T21 e a -0,25% no 1T19, sendo que 

teve o pior desempenho no 1T21 (-19,52%). 

 

Tabela 21 – Análise Referencial da empresa Azul Linhas Aéreas (2019 a 2021) 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica® (2021). 

 

De acordo com a tabela 21, verifica-se que o Patrimônio Líquido da empresa já vinha 

apresentando resultados negativos antes mesmo do período da pandemia. Através dos dados 

apresentados, nota-se que este grupo de contas no 3T21 equivale a -100,94% do Ativo Total, 

enquanto corresponde a -2,65% dessa mesma base no 1T19. Sendo assim, percebe-se que o 

Consolidado 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

 Ativo total 106,02% 109,55% 114,27% 118,09% 120,61% 113,93% 98,96% 98,91% 91,77% 89,30% 100,00%

 Ativo Circulante 31,24% 34,02% 37,73% 38,03% 37,60% 30,12% 22,34% 25,05% 20,04% 19,84% 21,37%

 Ativo não circulante 74,78% 75,54% 76,54% 80,05% 83,00% 83,81% 76,62% 73,86% 71,73% 69,46% 78,63%

Passivo

 Passivo Circulante 57,98% 65,31% 79,74% 79,99% 93,67% 94,88% 92,68% 80,26% 84,99% 81,19% 86,56%

 Passivo não circulante 99,39% 98,26% 93,10% 92,95% 107,52% 114,80% 115,40% 124,92% 133,44% 129,66% 154,54%

 Patrimônio Líquido Consolidado -51,34% -54,01% -58,56% -54,85% -80,58% -95,75% -109,12% -106,27% -126,65% -121,55% -141,10%

Resultado

Receita líquida operacional 24,78% 24,24% 28,64% 29,36% 24,30% 2,76% 7,53% 14,60% 12,10% 7,94% 14,78%

Lucro Bruto 7,01% 5,23% 8,98% 10,10% 4,38% -1,11% 0,12% 2,15% -0,52% -1,66% 0,57%

Lucro liquido -0,25% -1,50% -1,87% 2,71% -17,66% -15,41% -13,27% 0,13% -19,52% 4,96% -19,50%

Consolidado 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

 Ativo total 94,17% 99,76% 104,67% 107,98% 105,84% 85,30% 78,33% 88,84% 85,46% 97,80% 100,00%

 Ativo Circulante 20,17% 21,87% 22,81% 23,28% 20,10% 19,63% 20,28% 30,47% 25,67% 38,00% 38,09%

 Ativo não circulante 74,00% 77,89% 81,86% 84,70% 85,75% 65,67% 58,06% 58,37% 59,79% 59,80% 61,91%

Passivo

 Passivo Circulante 29,21% 32,26% 34,10% 38,60% 54,86% 54,94% 60,98% 57,45% 57,66% 58,29% 64,33%

 Passivo não circulante 67,61% 68,00% 74,20% 89,18% 105,24% 101,50% 95,35% 110,98% 122,90% 128,06% 136,62%

 Patrimônio Líquido Consolidado -2,65% -0,50% -3,63% -19,80% -54,26% -71,15% -78,00% -79,59% -95,11% -88,55% -100,94%

Resultado

Receita líquida operacional 14,30% 14,72% 17,05% 18,29% 15,76% 2,26% 4,53% 9,76% 10,27% 9,58% 15,29%

Lucro Bruto 3,51% 3,60% 4,98% -11,66% 2,57% -3,99% 0,09% 2,93% -0,01% -0,67% 2,14%

Lucro liquido 0,77% 1,94% -2,55% -13,68% -34,60% -17,66% -6,90% -1,79% -15,67% 6,54% -12,35%
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valor das obrigações da empresa foi maior que a soma de todos os seus ativos durante todo 

período de análise. 

Verifica-se que a Receita Líquida, por exemplo, no 3T21 equivale a 15,29% do Ativo 

Total, enquanto corresponde a 14,30% dessa mesma base no 1T19. Ao observar a evolução 

deste elemento de resultado, percebe-se que a empresa registrou o pior desempenho no 2T20 

(2,26%). A linha de lucro líquido equivale a -12,35% no 3T21 e a 0,77% no 1T19, sendo que 

teve o pior desempenho no 1T20 (-34,60%). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de uma das maiores crises de saúde vivenciadas mundialmente, foram 

desencadeados alguns impactos epidemiológicos, econômicos e sociais. Diversos setores da 

economia foram atingidos, principalmente os que são voltados para o transporte de 

passageiros e serviços de alimentação. Estes impactos são decorrentes das medidas de 

restrição impostas pela Organização Mundial da Saúde, que compreendem o isolamento 

social e a restrição das atividades econômicas. 

O atual cenário mundial é marcado pela crise em diversos âmbitos. Sendo assim, 

verifica-se a importância de entender o mercado e as suas transições. Como já exposto na 

presente pesquisa, os segmentos de transporte aéreo e de viagens e turismo foram os mais 

afetados pela pandemia de Covid-19. Desse modo, torna-se necessário relatar os impactos 

causados nessas empresas por conta de fatores externos que afetam diretamente os seus 

resultados. Neste contexto, a análise financeira constitui-se como um importante mecanismo 

para interpretação de dados que auxiliam na tomada de decisão. 

A pesquisa teve como objetivo principal verificar os impactos econômico-financeiros 

causados pela pandemia do Covid-19 nas seguintes empresas: Azul Linhas Aéreas Brasileiras 

S/A; GOL Linhas Aéreas S/A; e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A. Desse 

modo, foram analisadas as informações trimestrais obtidas através do Economatica®, além 

dos indicadores financeiros presentes na plataforma. 

Diante dos fatores apresentados, o estudo evidenciou a análise feita através dos 

indicadores econômico-financeiros e também da comparação de diferentes períodos, de modo 

a refletir os efeitos causados pela pandemia nas empresas em estudo. Portanto, verifica-se que 

a pesquisa alcançou os objetivos incialmente propostos. 

Os resultados da pesquisa permitiram constatar que as empresas já apresentavam um 

baixo desempenho mesmo antes da pandemia, o que pode ser comprovado pelo saldo de 
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prejuízos acumulados e pelos índices utilizados. Entretanto, percebe-se que a pandemia 

agravou ainda mais os resultados negativos das empresas analisadas, principalmente nos 

primeiros trimestres do ano. Estes impactos foram refletidos nas margens de lucro negativas, 

crescente grau de endividamento (dependência financeira), baixos indicadores de liquidez, 

além do aumento significativo do prejuízo acumulado. 

Através do presente estudo, verifica-se que todos os indicadores analisados foram 

influenciados pelos efeitos da pandemia, apresentando uma situação desfavorável nos 

primeiros trimestres de 2020, em relação ao mesmo período do ano anterior. A aplicação das 

técnicas de análise horizontal e vertical permitiu analisar a evolução das contas com maior 

representatividade. Além disso, foi empregada a técnica de análise referencial, que permitiu 

uma visão simplificada da evolução dos grupos de conta das demonstrações contábeis. 

A utilização de diferentes períodos de análise permitiu verificar os impactos causados 

pela pandemia, bem como as ações tomadas pelas empresas para o enfrentamento da crise. As 

empresas estudadas (principalmente as companhias aéreas) adotaram medidas com foco na 

preservação de caixa e de liquidez, readequação da malha aérea, redução da estrutura de 

custos (em especial, as despesas de pessoal e com marketing), além da suspensão de 

investimentos não essenciais. 

De modo geral, os resultados evidenciaram queda nas vendas no segundo trimestre de 

2020, devido às questões de instabilidade econômica do país e incertezas a respeito da 

evolução da pandemia. Ao longo do período de análise, observa-se que os resultados 

apresentaram melhora no quarto trimestre de 2020. Entretanto, verifica-se piora no primeiro 

trimestre de 2021, em decorrência da segunda onda da pandemia de Covid-19. Por outro lado, 

nota-se que os resultados voltaram a melhorar no segundo trimestre de 2021, visto que, neste 

período a vacinação constituiu-se como um fator de extrema importância para a recuperação 

das empresas e do setor. 

No que diz respeito à recuperação das empresas analisadas, entende-se que é um 

processo lento e que levará mais alguns meses, pois apesar da flexibilização que vem 

ocorrendo, o cenário ainda é de muitas incertezas. Além disso, a existência de impactos 

significativos constitui-se como um fator agravante para a rápida recuperação. 

Como limitação de estudo é possível destacar os seguintes fatores: apresentação 

constante de prejuízo das empresas GOL Linhas Aéreas S/A e Azul Linhas Aéreas Brasileiras 

S/A, mesmo antes do período da pandemia de Covid-19; correções efetuadas nas 

demonstrações divulgadas da empresa CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A (que 

ocasionaram diferenças em relação aos dados obtidos através da plataforma Economatica®); e 
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ausência de informações relacionadas ao quarto trimestre de 2021 (que possibilitaria uma 

análise mais completa). 

Para novos estudos sugere-se: avaliar outras companhias em destaque no segmento de 

transporte aéreo; analisar índices operacionais específicos do ramo, como por exemplo, a taxa 

de ocupação; analisar algum indicador relacionado ao fluxo de caixa; e utilizar períodos 

diferentes de análise. Estas inclusões, somadas ao resultado da análise dos indicadores 

econômico-financeiros, e das técnicas de análise horizontal, vertical e referencial permitirá 

uma base mais sólida para estudos. 
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