
Prejuízo da Gol é de R$ 75 mi no primeiro trimestre do ano 

 

A companhia aérea Gol anunciou ontem (14) perdas de R$ 75,3 milhões no primeiro trimestre 

do ano, alta de 81,8% ao registrado do mesmo período de 2012. As perdas dos primeiros três 

meses de 2013 foram, no entanto, 83,2% inferiores às perdas do último trimestre de 2012, 

quando somaram R$ 447,1 milhões.  

 

Em comunicado oficial liberado aos investidores, Paulo Sérgio Kakinoff, presidente da Gol, 

informou que as perdas cresceram com relação aos três primeiros meses do ano passado pelo 

forte aumento dos custos de operação.  

 

"O resultado foi obtido em um cenário de pressão nos custos operacionais em comparação com 

o mesmo período do ano anterior pelo aumento de 14% no preço do combustível (nível 

recorde para um trimestre), a desvalorização do real frente ao dólar em 12% e o aumento das 

tarifas aeroportuárias e de conexão acima de 10%".  

 

A renda bruta da Gol no primeiro trimestre chegou a R$ 2,08 bilhões, com uma redução de 

3,8% ante ao mesmo período de 2012 e de 17% em comparação com os últimos três meses 

do ano passado. O Ebitda (lucro antes dos impostos, amortização e depreciação) aumentou 

68% em comparação com o primeiro do ano passado, até R$ 212,1 milhões. A melhora do 

Ebitda foi atribuída a seus esforços para ajustar sua estrutura ao novo nível de custo do 

mercado brasileiro. "Esta é uma estratégia de controle de oferta combinada com um forte 

ajuste na estrutura de custos", dizia ainda a nota da companhia.  

 

A Gol reduziu sua oferta de assentos em 15,7% no primeiro trimestre do ano em voos 

nacionais, o que permitiu aumentar 12,4% os ingressos por passageiro por quilômetro. A taxa 

de ocupação das aeronaves no primeiro trimestre foi de 67,3%, similar aos 67,9% registrados 

no mesmo período do ano passado.  

 

Investimentos e aeronaves  

 

No primeiro trimestre, os investimentos atingiram R$ 242 milhões, sendo 71% desse total 

relacionado ao plano de aquisição de aeronaves, enquanto as compras de peças aeronáuticas e 

reconfiguração e benfeitorias em aeronaves representaram quase 29%; e investimentos em 

bases, Tecnologia da Informação e na expansão do centro de manutenção em Confins (MG) 

totalizaram aproximadamente 1%.  

 

Segundo o executivo, a Gol devolveu mais quatro aeronaves B737-300 remanescentes da 

operação Webjet no primeiro trimestre, encerrando o período com 15 aeronaves desse 

modelo, sendo nove arrendadas e seis próprias.  

 

Da frota total de 133 aeronaves, excluindo as aeronaves da Webjet, 88 estavam sob o regime 

de leasing operacional e 45, em leasings financeiros.  

 

Das 45 aeronaves sob regime de leasing financeiro, 39 possuem opção de compra ao final do 

contrato. Em 31 de março de 2013, a companhia possuía com a Boeing 150 pedidos firmes 

para aquisição de aeronaves. O montante aproximado dos pedidos firmes é de R$ 31,2 

bilhões, sendo R$ 1,830 bilhão anotado para este ano. A Gol afirma possuir obrigações de R$ 

3,9 bilhões, a título de adiantamentos para aquisição de aeronaves, sendo que R$ 176,6 

milhões ainda este ano.  

 

Custos  

 

O resultado da Gol tem sentido se for analisado um dos maiores entraves no setor aéreo, o 

custo com os combustíveis. Por outro lado, no começo deste mês, a Associação Internacional 

de Transporte Aéreo (Iata) havia divulgado o relatório Airlines Financial Monitor de abril, que 

apontava queda de quase 20% no custo do combustível, ante o pico de fevereiro - redução 

superior a US$ 25/ barril.  A ut
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Por meio de nota, a entidade avisava que o nível atual de preços não é visto desde meados de 

2012, quando as Nações Unidas impuseram um embargo ao Irã. No cenário atual, aliás, a 

perspectiva da Iata é que o mercado vive uma menor demanda na aviação mundial e há 

aumento da oferta da produção de regiões que não fazem parte da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (Opep) - até as causas para a mudança no preço. A Iata representa 

cerca de 240 companhias aéreas que compõem 84% do tráfego aéreo global.  

 

Uma dessas empresas, aliás, é a Etihad Airways. A aérea anunciou este mês ter assinado 

acordo de longo prazo com a Atlas Air Worldwide, além de ter recebido seu primeiro cargueiro 

Boeing 747-8. O acordo também inclui aeronaves, tripulação, manutenção e seguro (ACMI). 

"Totalmente customizado, o Etihad Cargo Boeing 747-8 Freighter será o maior da frota de 

cargueiros da companhia. A aeronave tem uma capacidade de carga de 138 toneladas e um 

alcance de mais de 8.000 km", garantiu a companhia.  

 

Já de volta ao Brasil, uma das líderes no segmento, fora a TAM e Avianca, a Azul Linhas Aéreas 

Brasileiras anunciou ter pedido autorização à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para 

operar voos extras durante a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no Rio de Janeiro, 

entre os dias 23 e 28 de julho. A empresa também pediu autorização para iniciar uma nova 

rota , entre Recife (PE) e São Luiz (MA), com a meta de operar com voos diários. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 15 maio 2013. Caderno A, p. A8. 
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