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Azul Informa Resultados de Tráfego de Junho de 2022 
 

São Paulo, 7 de julho de 2022 – Azul S.A., “Azul”, (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do 

Brasil em número de voos e cidades atendidas, anuncia hoje os resultados preliminares de tráfego de junho 

de 2022. 

O tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou 40,1% em relação a junho de 2021, frente a um 

aumento de 35,8% da capacidade (ASKs), resultando em uma taxa de ocupação de 79,3%, um aumento de 

2,5 pontos percentuais comparado com o mesmo período em 2021. 

"O mês de junho foi marcado por um resultado de tráfego e receita unitária fortes. Nossas vantagens 

competitivas e disciplina na alocação de capacidade continuam a nos dar confiança na geração de receita 

daqui para frente”, disse John Rodgerson, CEO da Azul. 

 

  Jun/22 Jun/21 % ∆ 2T22 2T21 % ∆ YTD 2022 YTD 2021 % ∆ 

Doméstico               

RPK (milhões) 2.158 1.708 26,30% 6.666 4.443 50,00% 10.950 8.041 36,20% 

ASKs (milhões)  2.768 2.168 27,60% 8.571 5.653 51,60% 13.828 10.390 33,10% 

Taxa de ocupação  78,0% 78,8% -0.8 p.p. 77,8% 78,6% -0.8 p.p. 79,2% 77,4% +1.8 p.p. 

Internacional                   

RPK (milhões) 359 89 303,00% 1.004 238 322,00% 1.486 323 360,60% 

ASKs (milhões)  409 171 138,30% 1.170 453 158,40% 1.801 543 231,40% 

Taxa de ocupação  87,9% 52,0% +35.9 p.p. 85,8% 52,5% +33.3 p.p. 82,5% 59,4% +23.1 p.p. 

Total                   

RPK (milhões) 2.517 1.797 40,10% 7.670 4.681 63,80% 12.436 8.364 48,70% 

ASKs (milhões)  3.176 2.340 35,80% 9.741 6.105 59,60% 15.629 10.934 42,90% 

Taxa de ocupação  79,3% 76,8% +2.5 p.p. 78,7% 76,7% +2.0 p.p. 79,6% 76,5% +3.1 p.p. 

 

 

 

 
 
 
Sobre a Azul 

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, tendo 

aproximadamente 900 voos diários, para mais de 150 destinos. Com uma frota operacional de aproximadamente 160 aeronaves 

e mais de 12.000 funcionários, a Azul possui mais de 240 rotas. Em 2020, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia 

aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers' Choice, sendo a única empresa brasileira a receber este reconhecimento. Para 

mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri. 
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Glossário  

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

 
 
 
 
O conteúdo deste release de tráfego pode incluir expectativas sobre eventos e resultados futuros estimados pela Administração. 
Entretanto, tais projeções não são garantias de materialização e/ou desempenho, tendo em vista os riscos e incertezas inerentes ao 
ambiente de negócios. Tais quais, o desempenho econômico do país, a economia global, o mercado de capitais, os aspectos regulatórios 
do setor, questões governamentais e concorrenciais, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação 
arquivados pela Azul, sujeitos a mudanças sem aviso prévio. 
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