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AZUL S.A. 
Oferta Pública de distribuição primária e secundária de 

ações preferenciais 
 

 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 
Embora o preço médio sugerido pelos coordenadores da Oferta até possa 
estar relativamente adequado, desaconselhamos o investimento nas ações 
preferenciais de emissão da Azul S.A. ofertadas em seu IPO. 
 
 
Os recursos provenientes da Oferta serão exclusivamente utilizados na 
quitação de dívidas atuais e os novos acionistas se submeterão a uma 
Governança Corporativa fraca, submetidos à concentração do poder decisório 
em David Neeleman, que é ao mesmo tempo acionista controlador da Azul, 
seu Diretor Presidente, além de Presidente do Conselho de Administração. 
 
 
A remuneração do capital investido pelos novos acionistas pode não ocorrer 
já que o dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social da Azul é de apenas 
0,1% do lucro líquido anual ajustado e qualquer distribuição acima do 
mínimo, além de depender da existência de lucros futuros também dependerá 
exclusivamente da vontade de David Neeleman. 
 
 
Por último, mas não menos importante, que nos faz não recomendar o 
investimento é a ausência de liquidez das ações preferenciais. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Prospecto Preliminar 
16/03/2017 

 
Coordenador Líder 

Banco Itaú BBA S.A. 
 
 

Código da Ação 
AZUL4 

 
Segmento Corporativo 

Novo Mercado 
 
 

Faixa de Preço Estimada 
De R$ 19,00 a R$ 22,00 

 
Preço Médio Estimado 

R$ 21,00 
 
 

Período de Reservas 
De 23/03/2017 a 05/04/2017 

 
Fixação do Preço por Ação 

06/04/2017 
 
 

Início da Negociação 
07/04/2017 

 
 

Oferta Primária Inicial 
R$ 1.323 milhões 

 
Oferta Secundária Inicial 

R$ 189 milhões 
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PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS  

Positivos 
1. Empresa com malha forte, composta por 203 rotas sem escala; 
2. Empresa com frota capaz de atender aos mercados de grande e médio 

porte, além de cidades menores; 
3. Modelo de negócio que se assemelha à aviação civil comercial regional; 
4. Parcerias de code share com a United Airlines, a TAP e a Hainan Airlines; 
5. Crescimento esperado para o transporte aéreo no Brasil; 
6. Potencial de mais expansão do uso do cartão de crédito; 
7. Desenvolvimento do setor de fidelidade de clientes no Brasil; 
8. Posição do Brasil como o quarto maior mercado doméstico de aviação no 

mundo 
 

 
Negativos 
1. Concentração de poder decisório em David Neeleman; 
2. Governança Corporativa fraca; 
3. Os interesses de David Neeleman podem ser conflitantes com os 

interesses dos demais acionistas; 
4. Distribuir dividendos pode não ser objetivo de David Neeleman; 
5. As ações preferenciais têm substancialmente menos direito político do que 

econômico; 
6. As ações preferenciais não fazem jus a dividendos prioritários fixos ou 

mínimos e, portanto, não adquirirão o direito de voto se não receberem 
dividendos por três exercícios consecutivos; 

7. Dividendo mínimo obrigatório estatutário de 0,1% do lucro líquido 
ajustado 

SOBRE A EMISSORA  

ATIVIDADE FIM 
Com apenas nove anos de vida, a Azul é uma 
empresa dedicada à atividade de aviação civil 
comercial no Brasil e no exterior e se 
autodenomina uma companhia aérea de baixo 
custo. 
 
Segundo o Prospecto do IPO, a Azul atende a 
103 destinos, sendo 97 nacionais e os 
internacionais Fort Lauderdale-Miami, Orlando, 

Lisboa, Montevidéu, Punta Del Leste, Bariloche e 
Buenos Aires. 
 
A malha é composta por 204 rotas sem escalas, 
sendo que em 70% dessas a Azul opera com 
exclusividade. 
 
 

 
Programa de Fidelidade 
A Azul é dona do Programa de Fidelidade Tudo Azul, que tem 7 milhões de membros e 76 parceiros e 
desde meados de 2015 tem sido administrado por meio de uma equipe exclusiva de colaboradores. 
 
Comparado com as informações publicadas nos sites da Smiles e da Multiplus, o TudoAzul se caracteriza 
como o programa de fidelidade de maior crescimento nos últimos três anos em termos de membros.  
 
O TudoAzul foi eleito “O Melhor Programa de Vantagens do Brasil em 2016” em uma pesquisa conduzida 
com 25.000 leitores da Melhores Destinos, um importante portal de promoções de tarifas aéreas e 
programas de fidelidade do Brasil. 
 
Sem dúvida, a maturidade do TudoAzul faz dele um ativo estratégico com potencial de gerar valor para a 
Azul, até mesmo através de um futuro IPO.   
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CONTROLE ACIONÁRIO 
A Azul foi fundada em 2008 por David Neeleman e foi o quarto empreendimento deste empresário no 
setor de aviação, incluindo a americana JetBlue Airways, além de uma participação econômica de 41,25% 
na TAP, através de um consórcio de investidores privados. 
 
David Neeleman é acionista controlador, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da 
Azul. Outros acionistas ligados à aviação comercial são a United Airlines e Hainan Airlines, uma 
subsidiária do HNA Group, a maior operadora privada da China. 
 
Em 2015, a United adquiriu ações da Azul representando uma participação econômica de 
aproximadamente 5% por US$ 100 milhões. Em agosto de 2016, a Hainan se tornou a maior acionista da 
Azul em termos econômicos após um investimento estratégico de US$ 450 milhões em troca de ações 
representando uma participação econômica de, aproximadamente, 24%. 
 
David Neeleman detém de forma indireta 67% do capital votante da Azul, tem poder significativo e 
permanecerá com ele após o IPO, incluindo o poder de eleger a maioria dos membros do Conselho de 
Administração e determinar o resultado de qualquer deliberação dos acionistas. Esse poder inclui a 
decisão com relação a operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, alienações, 
parcerias, venda de qualquer ativo ou a saída das ações do Nível 2 da BMF&Bovespa e determinação do 
momento de pagamento de quaisquer dividendos futuros. 
 
Um ponto que deve ser ressalvado é que David Neeleman exerce o controle da Azul com aporte 
financeiro substancialmente inferior àquele realizado pelos acionistas titulares de ações preferenciais, o 
que implica ter exposição econômica consideravelmente menor do que à dos titulares de ações 
preferenciais a eventuais resultados negativos da Azul. 
 
 
MERCADO DE ATUAÇÃO 
Desde 2008, o número de passageiros 
transportados por companhias aéreas no Brasil 
aumentou em mais de 90%, para 96 milhões em 
2015 de acordo com a ANAC. 
 
A ABEAR afirma que o mercado brasileiro de 
viagens aéreas continua a ser subservido e 
espera que o número de passageiros domésticos 
aumente para 131 milhões até 2021. 
 
De fato, durante os dois mandatos do ex-
presidente Lula e do primeiro mandato da ex-

presidente Dilma a demanda por transporte 
aéreo teve um crescimento extraordinário. Por 
outro lado, como comprova a história da aviação 
no Brasil, ao longo do tempo, incluindo estes 
doze anos, sempre foi difícil fazer a atividade de 
remunerar o capital investido, independente do 
modelo de negócio, se low coast ou tradicional. 
 
 
 

 
 
POSICIONAMENTO NO SEGMENTO DE ATUAÇÃO 
A malha aérea da Azul é cerca de duas vezes o 
número de destinos servidos pelos concorrentes 
Gol e LATAM. Enquanto essas atendiam a 52 e 44 
destinos nacionais, respectivamente, em 31 de 
dezembro de 2016, a Azul atendia a 97 destinos. 
 
 
 
 
 
 
 

A Azul é a única operadora em 34 de seus 97 
destinos e mantém a liderança em sete dos dez 
maiores aeroportos nacionais em termos de 
decolagens. 
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Através de sua malha a Azul conecta seus 
clientes a destinos exclusivos a partir de três 
hubs, que atendem aos mercados de São Paulo, 
Belo Horizonte e Recife, três das maiores áreas 
metropolitanas no País. 
 
Viracopos é o principal aeroporto da Azul e 
atualmente é o maior hub da América do Sul em 
termos de destinos domésticos sem escalas. 
Nele, em 31 de dezembro de 2016, a Azul era 
responsável por 97% dos 154 voos diários. 
 
Viracopos ilustra o sucesso do modelo de 
estímulo de demanda utilizado pela Azul desde 
sua fundação, porque ao focar em mercados com 
pouco ou nenhum serviço aéreo esta empresa 
conseguiu estabelecer um modelo que aumentou, 
significativamente, o tráfego no aeroporto de 
Viracopos durante os últimos oito anos. 
 
Em novembro de 2008, antes da Azul iniciar  
suas operações, as companhias aéreas que 
serviam Viracopos ofereciam apenas doze 
partidas diárias para oito destinos. Em 31 de 
dezembro de 2016, Viracopos oferecia 154 
partidas diárias para 55 destinos. 

No mercado corporativo a Azul se destaca com 
uma participação de 29% na receita de agências 
de viagem corporativas no Brasil em 31 de 
dezembro de 2016, segundo dados da Abracorp. 
 
O modelo de negócio da Azul incorpora uma frota 
diversificada, o que lhe permite atender cidades 
com diferentes densidades demográficas, 
variando de grandes capitais a cidades menores. 
Em 31 de dezembro de 2016, a frota era 
composta por 123 aeronaves, com idade média 
de 4,8 anos, sendo 74 E-Jets Embraer, 39 
aeronaves ATR, 5 Airbus A320neos e 5 Airbus 
A330s. 
 
A Azul acredita, e nós concordamos, que esta 
frota composta por aeronaves menores que os 
grandes Boeings lhe permite equiparar de forma 
eficiente a capacidade ofertada com a demanda 
nos mercados servidos. A frota oferece boa 
conectividade, voos sem escala mais frequentes, 
para uma quantidade maior de aeroportos. 
 
 
 

 
 
ESTRATÉGIAS 
No Prospecto da Emissão, a Azul afirma que sua meta é continuar crescendo de maneira lucrativa para 
aumentar o valor para seus acionistas e continuar oferecendo serviços frequentes e acessíveis aos 
clientes.  
 
A empresa aponta as seguintes iniciativas estratégicas para alcançar o objetivo. 
 

1. Acrescentar novos destinos, aeronaves maiores e aumentar as frequências dos vôos; 
2. Continuar a expandir o valor do Programa de Fidelidade TudoAzul; 
3. Continuar a estabelecer e ampliar parcerias estratégicas; 
4. Continuar a aumentar as receitas complementares e outras. 
 

 
FATORES DE RISCO 
O Prospecto aponta os seguintes fatores de risco ligados à operação do transporte aéreo no Brasil, os 
quais frequentemente são percebidos: 
 

1. Oscilações substanciais nos custos de combustível ou a indisponibilidade de combustível; 
2. Incapacidade das companhias aéreas reduzirem suas despesas fixas de forma rápida para 

responder às deficiências nas receitas; 
3. A volatilidade da taxa cambial; 
4. Condições econômicas gerais desfavoráveis, tais como recessão, altas taxas de desemprego, 

mercado de crédito restrito e redução da renda da população podem reduzir os gastos com 
viagens, tanto de lazer quanto de negócios. 
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 OFERTA, A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS E O CRONOGRAMA 

A Oferta Inicial envolve a distribuição de 72 milhões de ações preferenciais. Dessas, 63 milhões são 
novas ações e 9 milhões são ações de propriedade dos acionistas vendedores. 
 
A Oferta poderá ser acrescida de um lote adicional e de um lote suplementar, de até 20% e 15%, 
respectivamente, da Oferta Inicial, correspondentes à distribuição de até 14,4 milhões e 10,8 milhões de 
ações preferenciais. 
 
Sem considerar as Ações dos Lotes Adicional e Suplementar, apenas 5,8% do capital social da Azul estará 
em circulação no mercado. Considerando a colocação das Ações do Lote Suplementar, o free float se 
eleva para 7,8% do capital social.  
 
Segundo o Prospecto Preliminar, os Coordenadores estimam que o preço por ação se situe entre R$ 
19,00 e R$ 22,00, com preço médio de R$ 21,00/ação. O preço por ação pode ser fixado fora da faixa 
indicada, já que será definido em procedimento de bookbuilding. 
 
Admitindo-se o preço médio de R$ 21,00/ação e a quantidade de ações ofertadas, desconsiderando as 
ações dos lotes adicional e suplementar e o custo da operação, o valor da Oferta Inicial pode atingir R$ 
1,512 bilhão, dos quais apenas R$ 1,323 bilhão ingressarão no caixa da Azul e R$ 189 milhões serão 
destinados aos acionistas vendedores. 
 
Se a Oferta ocorrer ao preço médio sugerido pelos coordenadores o valor de mercado da Azul seria de R$ 
26 bilhões. O valor de mercado da Gol ao preço de fechamento da ação PN no pregão da sexta-feira, 31 
de março, atingiu R$ 44 bilhões. 
 

 
A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 
Os recursos líquidos provenientes da Oferta 
Primária (sem considerar a distribuição das Ações 
Adicionais da Oferta Global e a distribuição das 
Ações do Lote Suplementar da Oferta Global), 
após a dedução das comissões e das despesas 
estimadas pela Companhia no âmbito da Oferta 
Global, serão destinados para amortização de 
dívidas e reforço do capital de giro da Azul. 
 
 

Os recursos líquidos provenientes da Oferta 
Secundária serão integralmente repassados aos 
acionistas vendedores, inclusive os resultantes da 
distribuição das ações adicionais da Oferta Global 
e de eventual exercício da opção de ações do 
Lote Suplementar. 
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O CRONOGRAMA 
 

 
 
 
 

Analista responsável: Leila Almeida, CNPI 
leila@lopesfilho.com.br  ||  21 2272 9624 

 
 
 
 
 

ANALISTAS RESPONSÁVEIS E CO-AUTORES PARA OS FINS 
DA INSTRUÇÃO CVM 483/10 
AFM Alexandre Montes, CNPI 
ANP Alexsandro Nishimura 
CIS Cassia Inez 
JAF  João Augusto Salles, CNPI 
JFA José Faria, CNPI-T 
LMA Leila Almeida, CNPI 
LFL Luiz Felipe Lopes, CNPI-T 
MCC Maria Cristina Costa, CNPI  

  

DEMAIS COLABORADORES * 
AAS Adilson Alves da Silva 
JHN Júlio Hegedus Netto 
MPL Marcos Leite 
RFS Ricardo Faria dos Santos 
* Atuam no back office auxiliando os Analistas e Co-Autores com dados relevantes, 
cotações, fontes de consultas, armazenagem de informações, entre outros. Não 
produzem Relatórios de Análise. 

 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 

Este Relatório de Análise foi preparado pela Lopes Filho & Associados, Consultores de Investimentos Ltda. para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por 
este para qualquer pessoa sem expressa autorização da Lopes Filho, conforme Contrato de Prestação de Serviços com as Instituições Clientes. Este Relatório de Análise é distribuído 
somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou 
instrumento financeiro. As informações contidas neste Relatório de Análise são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, a Lopes Filho não pode garantir a exatidão e a 
qualidade das mesmas. As opiniões contidas neste Relatório de Análise são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças. 
 
Sem prejuízo do disposto acima e em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 483/10, o(s) analista(s) de valores mobiliários responsável(eis) pela elaboração deste Relatório 
de Análise declara(m) que: 
 
(I) é (são) certificado(s) e credenciado(s) pela APIMEC. 
 
(II) as análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Lopes Filho. 
 
(III) sua(s) remuneração(ões) é (são) fixa(s).  
 
 
Informações adicionais sobre quaisquer emissores objeto dos Relatórios de Análise podem ser obtidas diretamente, por telefone, com o(s) analista(s) responsável(eis). Os Relatórios de 
Análise podem ser consultados no website http://www.lopesfilho.com.br, cujo acesso é restrito aos assinantes e usuários do serviço de Assessoria em Mercado de Capitais da Lopes Filho. 
Informações sobre emissores que não são objeto dos Relatórios de Análise podem ser obtidas através de solicitação ao Departamento Comercial. 
 
As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de 
qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. 

 

 


