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No 3T14 a taxa de ocupação doméstica 
atinge 78,3% e o PRASK registra 
crescimento de 9,1%, na comparação anual 

São Paulo, 23 de outubro de 2014 - A GOL linhas aéreas inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 

e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moody’s: B3), a maior Companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa 

da América Latina, anuncia os números prévios de tráfego do mês de setembro/2014. As comparações 

referem-se ao mês de setembro de 2013, 3T13 e aos 9M13. 

 

DADOS OPERACIONAIS¹ set/14 set/13 
VAR.% 

3T14 3T13 
VAR.% 

9M14 9M13 
VAR.% 

(YoY) (YoY) (YoY) 

Sistema total 
  

  
  

        

  ASK (mm) 3.881,0 3.939,4 -1,5% 12.201,4 12.446,6 -2,0% 36.348,4 36.954,5 -1,6% 

  RPK (mm) 2.961,0 2.821,2 5,0% 9.458,9 8.658,8 9,2% 27.732,1 25.198,9 10,1% 

  Taxa de ocupação 76,3% 71,6% 4,7 pp 77,5% 69,6% 7,9 pp 76,3% 68,2% 8,1 pp 

Pax Transportados (‘000) 3.177,6 3.002,4 5,8% 9.977,8 9.028,3 10,5% 29.039,4 26.296,4 10,4% 

Mercado doméstico 
  

  
  

  
   

  ASK (mm) 3.376,0 3.513,6 -3,9% 10.587,1 11.049,4 -4,2% 31.875,5 32.816,6 -2,9% 

  RPK (mm) 2.600,9 2.551,8 1,9% 8.289,0 7.761,2 6,8% 24.549,5 22.675,6 8,3% 

  Taxa de ocupação 77,0% 72,6% 4,4 pp 78,3% 70,2% 8,1 pp 77,0% 69,1% 7,9 pp 

Pax Transportados (‘000) 3.007,3 2.866,0 4,9% 9.421,6 8.577,4 9,8% 27.493,0 24.992,5 10,0% 

Mercado internacional 
  

  
  

  
   

  ASK (mm) 505,1 425,8 18,6% 1.614,2 1.397,2 15,5% 4.473,0 4.138,0 8,1% 

  RPK (mm) 360,2 269,4 33,7% 1.169,9 897,6 30,3% 3.182,6 2.523,3 26,1% 

  Taxa de ocupação 71,3% 63,3% 8,0 pp 72,5% 64,2% 8,3 pp 71,2% 61,0% 10,2 pp 

Pax Transportados (‘000) 170,3 136,4 24,8% 556,2 450,9 23,3% 1.546,3 1.303,9 18,6% 

     ¹ Dados preliminares para setembro/2014 e dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para os outros meses. 

 
 A taxa de ocupação doméstica no 3T14 e acumulado do ano atingiu 78,3% e 77,0%, respectivamente. 

 O aumento da taxa de ocupação, mais do que compensou a leve queda do yield em comparação ao 3T13, o que 
resultou em um crescimento de PRASK de 9,1% na comparação anual. As tarifas praticadas no trimestre 
acompanharam o cenário desafiador da atividade econômica no Brasil.  

 A oferta doméstica apresentou redução de 4,2% no 3T14 e redução de 2,9% no acumulado do ano. O resultado 
esta em linha com a projeção divulgada de redução entre -3% e -1% para o acumulado do ano. 

 A demanda doméstica no trimestre atingiu aumento de 6,8%. No acumulado do ano, esse indicador atingiu um 
crescimento de 8,3%, com a GOL capturando 55% do aumento de demanda da indústria¹. 

 A quantidade de passageiros transportados atingiu o recorde de 29 milhões no acumulado do ano, um 
aumento de 10,4% em relação ao ano anterior. No mês de setembro, a GOL transportou 3,2 milhões de 
clientes, 5,8% maior em relação ao mesmo período do ano anterior.  

 O mercado internacional no 3T14 apresentou crescimento de 30,3% da demanda, impulsionando um 
aumento de 8,3pp na taxa de ocupação. A companhia mantém o foco em aumentar, gradativamente, sua 
presença em outros países, impulsionando a participação de receitas em moedas estrangeiras. 

¹ Fonte: ABEAR 
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Teleconferências 

Português Inglês 

23 de outubro de 2014 23 de outubro de 2014 

11h00 (horário de Brasíl ia) 11h30 (horário de Brasíl ia) 

9h00 (horário de Nova York) 9h30 (horário de Nova York) 

Tel.: +55 (11) 2188-0155 Tel.: +1 (412) 317-6776 

Código: GOL Código: GOL 

 

SOBRE A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. 
A GOL Linhas Aéreas  Inteligentes  S.A. (Bovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), a  maior Companhia Aérea  de baixo custo e melhor tari fa da 

América Latina  opera, com as marcas GOL e VARIG, cerca  de 910 voos  diários  com um total  de 69 destinos, sendo 15 internacionais, 

na  América  do Sul , Caribe e Estados  Unidos , utilizando uma frota  jovem e moderna de aeronaves  Boeing 737-700 e 737-800 Next 

Generation, as mais seguras , eficientes  e econômicas da classe. O programa de relacionamento SMILES permite que seus 

participantes  acumulem milhas  e resgatem bilhetes  para mais de 560 localidades em todo o mundo, por meio de voos realizados por 

parcei ras aéreas. A companhia possui também o serviço logís tico Gollog, que capta  e dis tribui cargas e encomendas em mais 3.5 00 

municípios brasileiros e seis internacionais . Com seu portfolio de produtos e serviços inovadores , a GOL Linhas Aéreas Inteligentes 

oferece a  melhor relação custo-benefício do mercado. 

 

 

 

Relação com Investidores 
ri@golnaweb.com.br 

www.voegol.com.br/ri 

+55(11)2128-4700 

 

Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do 

negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de 

crescimento da GOL. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se 

exclusivamente nas expectativas da administração da GOL. Tais considerações 

futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos 

apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela GOL e estão, portanto, 

sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 

 
Contatos      • Edmar Lopes   • Eduardo Masson   • Gabriel Motta   • Thiago Stanger • Jenifer  Nicolini 
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