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RESUMO 

 

A presente pesquisa se propõe realizar uma comparação do desempenho 
econômico-financeiro das empresas aéreas brasileiras que possuem títulos 
financeiros negociados no mercado financeiro brasileiro, mais especificamente a 
GOL Linhas Aéreas Inteligentes e a TAM. Para isso, analisam-se seus principais 
índices econômico-financeiros agrupados em índices de liquidez, endividamento, 
atividade ou administração de ativos, rentabilidade e valor de mercado. As variáveis 
utilizadas são oriundas do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do 
exercício do ano de 2009 a 2011 de ambas as empresas, o histórico de cotações do 
preço de suas ações e consultas as suas notas explicativas. Por se tratar de um 
estudo descritivo, são adotados métodos de pesquisa qualitativa por meio de 
levantamento documental e bibliográfico. Os resultados da pesquisa apontam que 
em termos de liquidez, a GOL era melhor que a da TAM em 2009 e 2010, enquanto 
que na administração de ativos e de estoques, a TAM apresentou uma gestão mais 
eficiente que a GOL. Além disso, constatou-se que TAM é uma empresa mais 
endividada que a GOL, porém a GOL detinha maior capacidade de pagamento de 
juros que a TAM nos anos de 2009 e de 2011. No tocante à rentabilidade, ambas as 
companhias obtiveram redução no lucro líquido de 2009 para 2010 e prejuízo em 
2011, refletindo-se, assim, na redução da margem líquida, do ROA e do ROE. 
Mesmo com índices de rentabilidade menores que a TAM, a GOL conseguiu obter 
índices de valor de mercado maiores que os da TAM. 
 
Palavras-chave: Turismo e Transporte aéreo. Índices Econômico-financeiros. GOL. 
TAM. 



 

 

ABSTRACT 

 
The current research aims to compare the economic-financial performance of 
Brazilian airline companies that have their financial bonds transacted in the Brazilian 
financial market, more specifically the performance of GOL and TAM. Thus, it was 
analyzed the main economic and financial indexes grouped into liquidity indexes in 
liquidity indexes, indebtedness, activity or assets management, profitability and 
market value. The variables used are derived from the balance sheet and annual 
reports from 2009 until 2011 for both companies, the history of their share price 
quotations, besides making use of their explicative note. Since this is a descriptive 
study, qualitative research methods through documental and bibliographic was used. 
The research results show that in the matter of liquidity, GOL was better than TAM in 
2009 and 2010, while in the active management analysis, TAM introduced more 
efficient management than GOL. Besides, it can also be seen that TAM is far more 
indebted than GOL, but GOL had a wider capacity of paying interests than TAM in 
2009 and 2010. Concerning profitability, the net profit of both companies decreased 
from 2009 to 2010 and they both had financial loss in 2011 reflecting thus in the 
reduction of the net ratio, ROA and ROE. Even with lower profitability indexes, GOL 
managed to get higher market value indexes compared to TAM’s. 
 
Keywords: Tourism and air transport. Economic-Financial indexes. GOL. TAM. 
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1       INTRODUÇÃO 
 

O turismo no Brasil nos próximos anos apresenta grandes possibilidades de 

ganhar cada vez mais relevância devido à realização da Copa do Mundo em 2014 e 

dos Jogos Olímpicos em 2016, no país. Os setores que envolvem a atividade 

turística, em especial o transporte aéreo, estão adquirindo destaque no cenário 

brasileiro e internacional. Dessa forma, é imprescindível analisar as empresas que 

compõem esse setor, visto que o planejamento e a eficiência de sua gestão 

impactam diretamente o desenvolvimento do turismo no país. 

O mercado de transporte aéreo brasileiro está consolidado como o principal 

meio de transporte de turistas1 e pode ser visto como uma oportunidade de negócio, 

embora altamente concentrado. A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. 

(GOL) e a TAM S.A. (TAM) possuíam juntas, em 2011, 76% de market share, 

conforme dados do Anuário Estatístico Operacional da Infraero (2012). Sendo assim, 

o desempenho econômico-financeiro dessas duas empresas é de tal importância 

que pode afetar todo o setor, tornando-se essencial analisá-las e compará-las. 

Para conhecer e analisar a política financeira adotada pelas companhias é 

necessário consultar suas demonstrações financeiras, pois como aponta Matarazzo 

(2010), é por meio da sua análise que se pode compreender quais são seus 

objetivos. Cabe ressaltar que a análise é realizada por meio do cálculo e 

interpretação de índices econômico-financeiros que evidenciam a situação 

econômica ou financeira da empresa (MATARAZZO, 2010). 

Considerando o exposto, emerge o problema da pesquisa: “Existe diferença 

significativa no desempenho econômico-financeiro das empresas aéreas brasileiras 

que possuem títulos financeiros negociados no mercado financeiro brasileiro, 

analisando seus principais índices econômico-financeiros?”. Os índices calculados e 

analisados estão agrupados em índices de liquidez, endividamento, atividade ou 

administração de ativos, rentabilidade e valor de mercado, que possibilitam 

comparar, financeiramente, a GOL e a TAM. 

                                                
1
  Conforme poderá ser visto mais adiante, tanto no Brasil e quanto no mundo, há uma predominância 

do transporte aéreo como principal meio de transporte de turistas segundo pesquisas do Ministério do 
Turismo, juntamente com o Departamento da Polícia Federal (2012) e da UNWTO - World Tourism 
Organization (2011).  
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A pesquisa está limitada às empresas de capital aberto2 GOL e TAM, pois, 

além de serem as duas maiores empresas de aviação, são as únicas do setor de 

transporte aéreo que possuem ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo 

(BMF&Bovespa), sendo obrigadas a disponibilizar, para consulta pública, as 

demonstrações de resultado, os balanços patrimoniais e outras informações 

relevantes no site da BMF&Bovespa. Dessa forma, é possível compará-las, visto que 

são do mesmo setor e as informações são advindas da mesma fonte, evitando 

possíveis distorções de análises, além de tornar a pesquisa viável devido à 

acessibilidade de informações de tais demonstrativos financeiros. 

Sendo assim, o objetivo geral é identificar se há diferença significativa do 

desempenho econômico-financeiro das empresas aéreas brasileiras que possuem 

títulos financeiros negociados no mercado financeiro brasileiro, analisando seus 

principais índices econômico-financeiros.  

Como objetivos específicos, propõe-se: 

 caracterizar o setor de transporte aéreo brasileiro; 

 abordar a construção teórica dos índices econômico-financeiros, 

partindo da análise do balanço patrimonial e da demonstração do 

resultado do exercício; 

 analisar e interpretar os índices financeiros mais relevantes do setor de 

transporte aéreo brasileiro, e; 

 comparar o desempenho econômico-financeiro da GOL e da TAM do 

ano de 2009 a 2011. 

A partir dessa perspectiva, é possível formular o seguinte pressuposto: “Os 

índices econômico-financeiros são elementos suficientes para que se realize a 

comparação da situação econômico-financeira das duas empresas, objeto do 

estudo”. Além disso, assume-se que o horizonte temporal utilizado pela pesquisa 

será suficiente para que a comparação possa ser realizada de maneira consistente. 

As variáveis utilizadas são oriundas do balanço patrimonial e da 

demonstração do resultado do exercício do ano de 2009 a 2011 de ambas as 

                                                
2
 As empresas de capital aberto utilizam-se da bolsa para captar recursos dos investidores com o 

objetivo de financiar seus projetos de investimento e se tornarem mais competitivas, proporcionando 
ao público em geral deter suas ações. 
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empresas, histórico de cotações do preço de suas ações e, eventualmente, consulta 

as suas notas explicativas. 

A pesquisa é de natureza predominantemente qualitativa, uma vez que 

procura compreender os fenômenos estudados em seus contextos, coletando dados 

que permitem compreender e avaliar a questão-problema referente ao objeto em 

estudo. 

Quanto aos fins, a pesquisa pode ser classificada como descritiva, já que visa 

descrever, observar, registrar, analisar, interpretar e comparar as informações 

obtidas.  

O estudo está baseado em fontes primárias como os documentos dos 

demonstrativos financeiros disponibilizados no site da BM&FBovespa (2012a; 

2012b), o histórico de cotações encontrados no site do UOL Economia (2012a; 

2012b), além da revisão bibliográfica em artigos, textos, livros e informações 

adquiridas na internet. 

No tocante à técnica de coleta de dados, utiliza-se o levantamento 

documental disponibilizado pela BM&FBovespa, pela Agência Nacional de Aviação 

Civil (ANAC) e pelo site UOL Economia, além do levantamento bibliográfico que 

subsidia a fundamentação teórica e a análise dos dados obtidos. 

   O propósito principal da pesquisa está ligado às pretensões profissionais na 

área de Gestão da autora e também ao interesse pessoal relativo ao assunto. A 

presente pesquisa se torna ainda mais relevante, se levar em conta a crescente 

necessidade de profissionalização da gestão do turismo, especialmente na área 

financeira, tendo em vista a posição estratégica que esta área ocupa.  

 Em um levantamento realizado por Luz et. al (2011), os autores identificaram 

a escassez e a incipiência dos trabalhos de turismo com foco em finanças e ainda, 

acrescentaram que tais trabalhos também acabam assumindo a análise de outros 

assuntos correlatos à área, como custos, contabilidade e economia. Nesse sentido, 

este estudo pretende contribuir também para um enriquecimento da literatura que 

relacione a área de Turismo com a área de Gestão Financeira. 

 O trabalho está estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução. O 

capítulo dois aborda o transporte como produto do turismo, a importância do 
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transporte para o turismo e suas influências, delineia as características dos 

diferentes meios de transporte por meio de uma breve história. 

 No terceiro capítulo é descrita a estrutura das demonstrações financeiras 

utilizadas para a análise dos índices econômico-financeiros, expõe quais são os 

índices mais relevantes do setor e como é feita a análise, além de discutir sua 

importância e limitações. 

 O quarto capítulo aborda os procedimentos metodológicos da presente 

pesquisa, contextualiza historicamente a GOL e a TAM no mercado de transporte 

aéreo, traz a análise de resultados obtidos com a aplicação dos índices econômico-

financeiros, analisando ambas as empresas individualmente a partir de uma 

perspectiva histórica e, posteriormente, comparando seu desempenho empresarial 

econômico-financeiro. 

O capítulo cinco apresenta as considerações finais e, em seguida, estão 

disponibilizadas as referências bibliográficas que foram os pilares teóricos deste 

trabalho. 
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2     TRANSPORTES E TURISMO 

 

 Um dos princípios fundamentais do turismo está centrado no fato de que sua 

realização pressupõe um deslocamento e estada de pessoas para um local diferente 

do habitual. Para que isso ocorra é necessário um elemento facilitador que 

proporcione tanto a interligação entre a origem e o destino turístico quanto à 

movimentação dentro da própria destinação. Assume-se aqui que tal elemento seria 

o transporte.  

Alguns estudos (COOPER et al., 2001; LAMB; DAVIDSON, 1996 apud PAGE, 

2001) apontam que o transporte faz parte dos três componentes fundamentais do 

turismo, juntamente com a oferta e da demanda turística. Similarmente, Lickorish e 

Jenkins (2000) argumentam que o transporte faz parte dos quatro principais setores 

de negócios do turismo, são eles: a indústria de viagens, as acomodações, serviços 

e atrações turísticas. A figura 1 a seguir mostra as atividades de transporte como 

parte do produto turístico. 

 

 

Figura 1 - Transporte como parte do produto turístico 

                          Fonte: Adaptado de Freyer, 1993 apud Konecnik, 2002 

 

Pearce (1982, apud Page, 2001) e OMT (2001) afirmam que o transporte é 

um elemento essencial para a “experiência turística”. Em determinados casos, os 

transportes constituem a própria experiência, como os cruzeiros, trens panorâmicos, 
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ônibus de turismo, passeios de carro e de motocicleta, dentre outros (PALHARES, 

2002; LAMB; DAVIDSON, 1986, apud PAGE, 2001; LICKORISH; JENKINS, 2000). 

A percepção dos turistas acerca da experiência da sua viagem perpassa pelo 

aspecto do atendimento, operação e toda a infraestrutura de transportes que lhes é 

oferecida. Lamb e Davidson (1986, apud Page, 2001) apontam que para que a 

viagem seja desfrutada em sua total potencialidade, os transportes devem ser 

seguros, confortáveis, acessíveis e eficientes. Em adição a esse conjunto, Prideaux 

(2000) cita outros fatores que podem inibir a demanda para determinado destino 

como a ineficiência no sistema de transporte, preços não competitivos ou jornadas 

longas de viagem. Tais fatores podem influenciar na escolha de determinado destino 

turístico em detrimento de outro. 

  O transporte pode ser um fator determinante da demanda. A criação de novas 

tecnologias atreladas ao transporte (por exemplo, trens e aviões a jato) e de 

marketing e produtos (como pacotes de férias) auxiliam no fomento do turismo de 

massa (PAGE, 2001). Palhares (2002, p. 38) corrobora essa ideia e diz que “o 

turismo, no padrão que atualmente é conhecido no mundo inteiro só pode ser 

alcançado graças ao desenvolvimento tecnológico dos meios de transporte”. 

Da mesma forma que o transporte influencia e expande a demanda turística, 

esta também estimula e norteia o desenvolvimento dos transportes. Conforme o 

turismo se expande, consequentemente a quantidade de passageiros aumenta, 

influenciando diretamente o setor. Uma clientela, que está cada vez mais exigente e 

sofisticada, sensível a preços e buscando qualidade em seus deslocamentos, 

provocou uma forte competição no mercado de transportes, que culminou em 

estratégias de diferenciação de produtos, com uma redução de custos e melhoria da 

qualidade (OMT, 2001; COOPER et al., 2001). 

Corroborando com esta visão, Torre (2002, p. 7) acredita que: 

 

 

O transporte turístico é o elemento ou recurso que forma a base da 
distribuição geográfica que obedece aos movimentos turísticos, que pode 
ser turismo receptivo, emissor ou interno

3
.  

                                                
3
 A definição dada pela OMT (2001) de turismo receptivo é aquele feito por não residentes que viajam 

dentro de certo país. O turismo emissor é aquele feito por residente de certo país que viaja para outro 
país. Já o turismo interno é feito pelos residentes de um país que viajam dentro de seu próprio país. 
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Além disso, as novas formas de pausa para o lazer com viagens de curta 

duração proporcionadas por um aumento do número de feriados e férias mais 

curtas, assim como a expansão de novas atrações como parques temáticos e outras 

opções de locais de estadia, como as segundas residências têm sido importantes 

para estabelecer fluxos, que influenciam e proporcionam maior flexibilidade no 

sistema de transporte (BIEGERA; WITTMER, 2006). 

Assim, a situação geográfica estabelecida pela demanda influencia 

diretamente a configuração do sistema de transportes. Todavia, no Brasil, ainda não 

há um reconhecimento dessa interdependência entre transporte e turismo, de 

maneira que há uma carência de se fazer um trabalho em conjunto entre destinos 

turísticos e empresas de transporte. Biegera e Wittmer (2006) argumentam que em 

alguns casos, por exemplo, de planejamento e desenvolvimento de destinos 

turísticos, na parte de publicidade e planejamento de instalações de acesso ao 

aeroporto, as companhias aéreas acabam se engajando nessas atividades. 

Para que uma localidade se desenvolva como zona turística, ela não pode ter 

uma infraestrutura inadequada e ser inacessível para os meios de transporte, devido 

à imagem negativa que é vinculada caso haja problemas com esse sistema 

(GOELDNER; RITCHIE, 2002; OMT, 2001). Nota-se, portanto, que o transporte pode 

favorecer um destino turístico tanto no lançamento de um atrativo ou destino novo 

no mercado como pode promover destinos que não estão em voga de forma a 

motivar uma demanda reprimida ou simplesmente favorecer um crescimento 

sustentável de destinos já consolidados.  

 A posição geográfica do destino com relação à área de origem dos turistas, o 

tempo de duração do deslocamento (COOPER et al., 2001), o custo, qualidade 

(LICKORISH; JENKINS, 2000), dentre outros fatores, fazem com que o turista utilize 

determinado modo de transporte em detrimento de outro.  

Neste capítulo, faz-se a apresentação dos transportes e descrição da relação 

que este setor guarda com o turismo, evidenciando os vários modos existentes. Tais 

modos podem ser classificados como: aquaviário, ferroviário, rodoviário e aéreo que 

serão especificados a seguir. Contudo, o foco será o setor aéreo, objeto de estudo 

deste trabalho. Dessa forma, pretende-se alcançar uma compreensão das 
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características do setor no geral para que, posteriormente, possa ser feita uma 

análise econômico-financeira das companhias aéreas GOL e TAM. 

 

2.1   O CAMINHO DAS ÁGUAS 

 

O transporte aquaviário foi fundamental para viagens entre continentes antes 

do advento dos aviões. Contudo, somente em medos do século XIX houve o uso das 

embarcações pelo turismo quando os navios movidos a vapor se consolidaram, visto 

que não dependiam dos ventos e por isso podiam cumprir os horários 

predeterminados (DI RONÁ, 2002).  

No pós-guerra, os aviões passaram a comportar mais passageiros, além de 

serem mais rápidos que os navios (DI RONÁ, 2002). Torre (2002) e Palhares (2002) 

compartilham da mesma ideia e dizem que em função do avanço tecnológico dos 

meios de transporte, o transporte marítimo foi perdendo mercado para os aviões 

tanto com relação ao custo quanto à rapidez, o que fez com que esse modo de 

transporte se adaptasse, explorando outros seguimentos como os cruzeiros 

marítimos. Além disso, outra vantagem dos aviões com relação ao transporte 

aquaviário é que não há uma restrição da rota pelas regiões litorâneas ou as que 

possuem rios ou lagos (PALHARES, 2002). 

A partir desse cenário, os donos das empresas do setor aquaviário tiveram 

que repensar seu negócio com mudanças no foco e na atuação (AMARAL, 2006).  

Dessa forma, os cruzeiros combinaram transporte, alojamento e entretenimento, 

com qualidade e segurança, que despertou o interesse de turistas em viver a 

experiência de um cruzeiro (ANDRADE; HART, 2012). São frequentemente 

denominados de “resorts flutuantes” e, em 1999, com o surgimento do navio 

Sovereing of The Seas, esse conceito foi alterado para o navio “destino turístico” 

(AMARAL, 2006). 

A expansão significativa dos cruzeiros ocorreu desde os anos 70 (ANDRADE; 

HART, 2012). Segundo Marsh e Stape (1995, apud Palhares, 2002, p. 239) isso se 

deve “à segmentação do setor, à diversificação do produto, à oferta de novos 

destinos [...] e ao fato de os preços das viagens terem diminuído 
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consideravelmente”. Di Roná (2002) aponta que nesses últimos anos do século XX, 

houve um rápido lançamento de novos navios. 

No Brasil, a Emenda Constitucional nº 7 de 1995 foi crucial para o mercado de 

cruzeiros marítimos, já que alterou o Artigo 178 da Constituição que vedava o direito 

de cabotagem4 nos portos do país por navios de bandeira estrangeira (PALHARES, 

2002). 

Atualmente, o transporte aéreo pode ser visto como um aliado dos cruzeiros. 

As empresas de cruzeiro oferecem pacotes air/sea com passagens aéreas da 

origem do trajeto do passageiro para porto de embarque dos navios a preços 

promocionais (AMARAL, 2006) ou até mesmo a viagem via cruzeiro a um 

determinado destino com volta de avião para o porto de origem (PALHARES, 2002). 

Outro transporte aquaviário relevante são os ferries. Na Europa, houve um 

crescimento durante a década de 1980, porém no Brasil esse conceito é inexistente, 

havendo somente barcaças ou balsas (PALHARES, 2002). As principais vantagens 

são oferecer a possibilidade de chegar a pequenas ilhas remotas que não possuem 

aeroporto, além de transporte entre ilhas; sendo serviços baratos, confiáveis e 

seguros (COOPER et. al, 2001).  

Com relação ao turismo fluvial via rios e canais navegáveis, no Brasil, muitos 

de seus rios não são adequados para a navegação devido à topografia e às 

hidrelétricas, impossibilitando esse tipo de turismo no país (PALHARES, 2002).  

No geral, o transporte aquaviário já foi muito importante no Brasil, mas houve 

um abandono da atividade, em função da concorrência dos transportes aéreo e 

rodoviário (DI RONÁ, 2002). Não houve investimento no turismo pelos principais 

armadores brasileiros, cabendo aos empresários nacionais de turismo com maior 

visão de mercado a incumbência da atividade (DI RONÁ, 2002). 

Outro problema que Di Roná no ano de 2002 elencou foi que não era possível 

trazer os mais luxuosos navios de cruzeiros visto que os portos brasileiros não 

comportavam tais embarcações, além de estarem desaparelhados para o uso de 

passageiros.  

                                                
4
  Cabotagem refere-se à navegação realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, 

utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores. 
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Em 2012, contudo, percebeu-se que os cruzeiros estão ganhando maior 

importância no mercado brasileiro e isso se reflete nas obras de reforma que estão 

sendo feitas com o projeto de revitalização da região do Porto do Rio de Janeiro. 

Tais obras visam modernizar e ampliar a área portuária para melhor atender a 

demanda de passageiros, principalmente com a Copa do Mundo e as Olimpíadas 

que ocorrerão no país. Além disso, segundo o Terminal Marítimo de Passageiros 

Giusfredo Santini - Concais (2012), o Porto de Santos já se constitui como o maior e 

mais moderno porto da América Latina. 

 

2.2   O CAMINHO DOS TRILHOS 

 

O transporte ferroviário para uso turístico está intimamente ligado com o 

surgimento da própria atividade turística, conforme argumenta Di Roná (2002). Em 

julho de 1841, foi realizada a primeira viagem charter de trem organizada por 

Thomas Cook, que mais tarde fundaria a agência de viagens Thomas Cook & Sons 

(Palhares, 2002). 

No Brasil, o nascimento da primeira ferrovia data-se no ano de 1854, mas 

somente em 1858 com a Estrada de Ferro D. Pedro II, é que as necessidades dos 

exportadores passaram a ser atendidas (DI RONÁ, 2002). Com o transporte 

ferroviário, os portos de importação e exportação ligavam-se ao interior do país, 

onde havia a produção de matérias-primas e o consumo dos manufaturados (DI 

RONÁ, 2002). 

A introdução dos trens no século XIX remetia-se ao surgimento da 

modernidade e do progresso no país (ALLIS, 2006; DI RONÁ, 2002). Além disso, o 

transporte ferroviário proporcionou acessibilidade de algumas áreas para o turismo 

conforme indica Palhares (2002). 

Algumas vantagens da viagem por trem propostas por Cooper et al. (2001) 

são: segurança; a vista da paisagem durante a viagem (principalmente nas rotas 

panorâmicas); o conforto; a possibilidade de movimentação dentro do próprio trem; 

os terminais ferroviários, diferentemente dos aeroportos, estarem localizados 

próximo ao centro do destino; menor impacto no meio ambiente; as rotas não 

possuírem congestionamento, dentre outros. 
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Até a década de 1930, houve um acentuado crescimento da malha ferroviária, 

onde já havia cerca de trinta mil quilômetros de linha (PALHARES, 2002). Contudo, 

a partir de 1930, com o automóvel sendo mais acessível para os consumidores, o 

transporte ferroviário passou a perder mercado nos Estados Unidos (PALHARES, 

2002). 

No Brasil não foi diferente, apesar da rápida implantação das ferrovias no 

país, elas passaram a ser esquecidas ao longo dos anos devido à política 

rodoviarista e à ascensão do transporte aéreo (MAMEDE et. al, 2008). Ademais, 

Allis (2006, p. 105) alerta que, houve um “descontrole gerencial, falta de capacidade 

de investimento e políticas públicas desvirtuadas, resultando na década de 1990, no 

sucateamento do sistema e insignificância do transporte de passageiros”. 

A partir de meados da década de 1960, contudo, no Japão e do início da 

década de 1980, na Europa, a chegada dos trens de alta velocidade (TAV) passou a 

competir com o transporte rodoviário e também com o aéreo (PALHARES, 2002). 

Uma das vantagens do TAV se comparado com o transporte rodoviário e aéreo é o 

menor impacto ambiental, visto que a produção de poluentes por unidade 

transportada é menor e maior eficiência no uso de combustível (UIC, 2001 apud 

PALHARES, 2002). 

O sucesso dos TAVs deve-se também a outras vantagens desse transporte 

como: 

 

permitir aos trens viajarem a grandes velocidades; serviços ofertados com 
grande frequência; horários com intervalos de partidas regulares; alto grau 
de conforto (comparado muitas vezes com o avião); estrutura de preços 
adaptada às necessidades dos passageiros; serviços complementares com 
outras formas de transporte, principalmente com o avião, nos trechos em 
que este se torna pouco vantajoso; além da integração modal com os 
aeroportos; maior número de serviços ofertados a bordo e nas estações; 
etc. (UIC, 2000 apud PALHARES, 2002, p. 311). 

 

 

Outro conceito vigente é o de trem-hotel que proporciona viagens noturnas, 

oferecendo serviços e conforto, além do passageiro economizar tempo e até mesmo 

dinheiro, visto que pode viajar enquanto estiver dormindo (PALHARES, 2002). 



23 

 

Com relação ao transporte ferroviário exclusivamente destinado ao turismo, 

há cada vez mais interesse em trens panorâmicos voltados às viagens cênicas5, 

além das marias-fumaça, que são antigas locomotivas a vapor, proporcionando 

viagens nostálgicas (PALHARES, 2002). 

O êxito do transporte ferroviário no Brasil foi prejudicado pela concentração 

populacional na região Sudeste e ao longo do litoral (PALHARES, 2002). A renda da 

população brasileira também representa outro entrave, diminuindo a demanda 

potencial para viagens a lazer e turismo (PALHARES, 2002). 

  

2.3    O CAMINHO DAS ESTRADAS 

 

Os principais modos de transporte que fazem parte do segmento rodoviário 

são: os automóveis (carros particulares ou alugados), ônibus, veículos utilizados 

para acomodação como motorhomes, caminhonetes, trailers, dentre outros. 

Segundo Di Roná (2002), a invenção do automóvel remonta à época da 

Segunda Revolução Industrial (segunda metade do século XIX) e popularizou-se nos 

Estados Unidos no início do século XX. Para o autor, esse meio de transporte 

possibilitou ao turista maior autonomia, visto que os horários e os itinerários 

poderiam ser decididos por ele, diferentemente do que ocorria com as vias fechadas 

de transportes, como as ferrovias e as linhas aquáticas. 

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), houve um aumento do uso dos 

automóveis devido à produção em larga escala e à construção de estradas 

(PALHARES, 2002). O turismo se beneficiou desse fato, visto que os automóveis 

possibilitaram maior incentivo ao turismo doméstico com mobilidade e conveniência, 

além de muitas cadeias hoteleiras terem se instalado ao longo das rodovias 

(PALHARES, 2002).  

A inclusão do automóvel como meio de transporte no Brasil se deu no final do 

século XIX, em 1893 (DI RONÁ, 2002). O aumento da importação de aviões e 

automóveis pelo país ocorreu com a diminuição dos preços internacionais do 

petróleo após o término da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), como aponta Di 

                                                
5
  Nas viagens cênicas, a paisagem contribui decisivamente para a atividade turística. 
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Roná (2002). A expansão da frota nacional ocorreu na década de 1970 com a 

política rodoviarista dos governos militares e na década de 1990, com a 

estabilização econômica (Plano Real) e o surgimento do automóvel popular 

(PALHARES, 2002).  

Com relação aos ônibus, sua criação remonta ao ano de 1662, conforme 

aponta Palhares (2002), pelo francês Blaise Pascal. Todavia, o conceito de auto-

ônibus foi desenvolvido somente no ano de 1895 (PALHARES, 2002). No Brasil, 

somente na primeira década do século XX, (BOERNGEN, 2002 apud PALHARES, 

2002) que surgiram os ônibus, contudo, as principais empresas rodoviárias se 

formaram apenas após a década de 1950 (PALHARES, 2002). 

Para o turismo, os ônibus possibilitam aos turistas a conveniência de viajar 

com um motorista, com um serviço porta a porta, podendo custar mais barato e ser 

menos poluente se comparado com automóveis, além das viagens em grupo 

permitirem que os turistas se socializem  (PALHARES, 2002).  Além disso, promove 

um deslocamento intermunicipal e intraestadual, possibilitando um fomento do 

turismo doméstico e do deslocamento no próprio destino com os chamados city 

tours.  

Ao longo da década de 1990, contudo, com o preço das passagens aéreas 

caindo e com uma maior acessibilidade da população em adquirir seu próprio 

automóvel, houve uma perda do mercado pelas empresas de ônibus (PALHARES, 

2002).   

No tocante aos automóveis alugados, a maior empresa mundial do setor, a 

Hertz, foi criada em 1918 nos Estados Unidos (PALHARES, 2002). Já no Brasil, 

somente em 1956 surgiu a locadora Auto-Drive S. A., que impulsionou uma 

profissionalização do mercado (PALHARES, 2002). O crescimento do mercado 

nacional a partir da década de 1990 foi alcançado devido à frota de veículos 

populares, o que atraiu pessoas que não tinham dinheiro para alugar modelos mais 

caros (PALHARES, 2002).  

Os automóveis alugados são um negócio que depende, em grande medida, 

do turismo e é por isso que existem algumas parcerias com empresas de transporte 

aéreo em modalidades como o fly and drive, por exemplo, que são pacotes 

conjugados entre os dois meios de transporte.  
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Palhares (2002) alerta para o baixo percentual de estradas pavimentadas e 

seu péssimo estado de conservação, prejudicando o turismo no Brasil, tanto 

doméstico quanto receptivo. A falta de sinalização adequada e o perigo oferecido 

pelas estradas não incentivam os turistas internacionais a locar automóveis no país, 

que fazem com que eles escolham outro meio de transporte ou outro destino que 

possua melhores infraestruturas de acesso (PALHARES, 2002). 

O autoturismo6 fez com que fossem criados um tipo especial de veículo, o 

trailer ou motorhome (DI RONÁ, 2002). Seu surgimento foi no ano de 1886 pelo 

britânico Gordon-Stables (PALHARES, 2002). As vantagens desses veículos 

recreacionais são obter uma estrutura de acomodação, com espaço para preparar 

sua própria comida, proporcionando viagens em família; visita a uma gama variada 

de destinos com mobilidade e autonomia (PALHARES, 2002).  

Palhares (2002) também aponta para o tipo de turista que utilizam esses 

veículos, que são aqueles que possuem maior contato com a natureza e com 

atividades de esporte e lazer, já que necessitam, muitas vezes, de se instalarem em 

campings. 

De maneira geral, as principais vantagens do transporte rodoviário são: 

proporcionar uma flexibilidade porta a porta, uma visão da paisagem, privacidade 

(COOPER et al., 2001), “permite levar equipamentos próprios de turismo, funciona 

como ligação entre os terminais de transporte e os destinos finais e como transporte 

de massa para excursões turísticas” (PALHARES, 2002, p. 31), dentre outras.  

 

2.4    TRANSPORTE AÉREO E TURISMO: CAMINHOS QUE SE CRUZAM     

 

Nos primeiros anos da aviação, a França era a primeira em desenvolver e 

construir aeroplanos, porém os alemães viriam a conhecer as técnicas de 

construção e operação de dirigíveis (PALHARES, 2002). Dessa forma, o transporte 

de passageiros, carga e correios já eram praticados na Alemanha, na primeira 

década do século XX (EDRA, 2005).  

                                                
6  Autoturismo, segundo Di Roná (2002, p. 100) é “o turismo feito com veículo próprio ou locado”. 
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O advento da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) interrompeu o serviço na 

Alemanha, contudo, com o fim da guerra o conhecimento acerca dos aeroplanos, 

motores, hélices e técnicas de voo foram ampliados, além de haver um maior 

número de aviadores disponível (EDRA, 2005; PALHARES, 2002). 

Com o Tratado de Versalhes (1919), a Alemanha foi proibida de ter sua 

própria aviação, o que fez com que o país divulgasse para os países da América 

Latina, seus aparelhos (DI RONÁ, 2002). No Brasil, as empresas alemãs ofereceram 

tecnologia à Varig e ao Sindicato Condor (DI RONÁ, 2002). 

O primeiro voo de avião-correio entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires foi 

realizado em junho de 1925 (EDRA, 2005). No mês seguinte, foi aprovado o 

Regulamento para os Serviços Civis de Navegação Aérea, dando início à aviação 

comercial no Brasil, mas o transporte aéreo de passageiros foi posto em prática 

apenas em 1926 (EDRA, 2005). 

Em 1972, foi implementada no país a Portaria nº 91, do Departamento de 

Aviação Civil (DAC), que permitia descontos de até 40% nas tarifas padrões de voos 

regulares para viagens com grupos de mais de 40 passageiros, sendo considerada a 

primeira tentativa de se estabelecer voos turísticos (PALHARES, 2002). 

Outro grande marco foi a partir de 1990, quando houve uma flexibilização da 

economia nacional (PALHARES, 2002). Com várias portarias sendo publicadas, 

Palhares (2002, p. 124) indica que “dois pontos-chave surgiram para um novo 

desenho do setor no âmbito doméstico: a facilidade de entrada de novas empresas 

regulares (o que de fato aconteceu) e o fortalecimento das regionais7 incumbentes”. 

Dessa forma, o transporte aéreo trouxe consigo uma série de vantagens, 

sintetizadas por Edra (2005, p. 49):  

 

 

possibilita ampla integração nacional e internacional; é o modal que “mais 
encurta as distâncias”; confere rapidez, segurança e confiabilidade ao 
transporte; permite quase que instantâneos deslocamentos 
intercontinentais, internacionais e nacionais; é uma indústria de capital 
intensivo das mais importantes; importantíssimo agente de transporte para a 
indústria do turismo doméstico e internacional; e é grande gerador de 
empregos e de progresso urbano.         

                                                
7
 Em 2000, a classificação das empresas aéreas em nacionais e regionais foi descontinuada, 

passando a serem classificadas como regulares e não regulares. 
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Além disso, Cooper et. al (2001) ressaltam a importância do transporte aéreo 

para a economia nacional e para a balança comercial devido à entrada de divisas no 

país. 

Um dos problemas que o turismo aéreo encara, contudo, é a falta de 

capacidade que os aeroportos têm em receber aeronaves maiores, uma tendência 

que tem se agravado nos últimos anos, fazendo com que os aeroportos se localizem 

em regiões mais distantes dos centros (DI RONÁ, 2002). Isso aumenta ainda mais o 

tempo de viagem do local de origem do passageiro até o aeroporto, o que pode 

fazer com que ele opte por outro meio de transporte. 

 Segundo Palhares (2002, p. 59), dentre os meios de transporte verificados 

anteriormente, o transporte aéreo é “o que está mais em bem estruturado em termos 

de interação com a indústria do turismo, principalmente em função da sua 

regulamentação e atuação organizacional em escala mundial”.  

 O transporte aéreo é o meio de transporte que facilita o turismo doméstico 

principalmente no Brasil, que possui uma extensa dimensão territorial, além de 

facilitar também o turismo internacional, visto que o país está localizado distante das 

principais regiões emissoras de turistas internacionais. Ademais, integra áreas que 

antes não eram servidas por outros meios de transporte ou que demandavam muitas 

horas, até mesmo dias, para que o turista chegasse a seu destino.  

 No mundo, há uma predominância do transporte aéreo como principal meio 

de transporte de turistas, como pode ser verificado na figura 2, no qual a via aérea é 

a responsável por 51% do turismo receptivo segundo a UNWTO - World Tourism 

Organization (2011). 
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Figura 2 - Turismo receptivo por via de acesso em 2010 

Fonte: UNWTO, 2011  

 

Em 2011, no Brasil, a via aérea também foi a principal, sendo a via de acesso 

de mais da metade dos turistas que chegaram ao Brasil (70%) conforme dados do 

Ministério do Turismo, juntamente com o Departamento da Polícia Federal (2012), 

apresentado na figura 3. 
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Figura 3 - Chegada de turistas ao Brasil por vias de acesso em 2011 

             Fonte: Ministério do Turismo e Departamento da Polícia Federal, 2012 

 

 O transporte aéreo é importante para a economia de um país, pois, na visão 

de Palhares e Espírito Santo Jr (2001), os turistas que chegam por via aérea gastam 

mais na economia local do que aqueles que chegam por outros modos de 
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transporte.  Segundo o Grupo de Ação do Transporte Aéreo (Air Transport Action 

Group – ATAG, 2012), os principais benefícios econômicos do transporte aéreo é a 

criação de empregos diretos, indiretos, induzidos e riqueza; atuação como um 

facilitador do crescimento do comércio mundial; estímulo do turismo e do 

investimento internacional, possibilitando conectar pessoas entre os continentes. 

 Em países em desenvolvimento, devido ao impacto econômico que o turismo 

traz, ele acaba fazendo parte das estratégias de desenvolvimento econômico. 

Conforme o relatório da ATAG (2012), na África, por exemplo, os empregos de cerca 

de 2,5 milhões de pessoas que estão empregadas no setor de turismo são 

subsidiados por visitantes estrangeiros que chegam por via aérea, representando 

34% de todos os empregos do turismo do país. Na América Latina e no Caribe, o 

transporte aéreo sustenta 4,6 milhões de empregos e $ 107 bilhões em termos de 

PIB (ATAG, 2012). 

Em pesquisa feita pela World Travel & Tourism Council (WTTC, 2011) 

juntamente com a Oxford Economics, cerca de 5,5 milhões de pessoas estão 

empregadas diretamente no setor turístico em todo o mundo. A pesquisa ainda 

compara a aviação com um país, dizendo que se ela realmente o fosse, seria 

classificada na 21ª posição em termos de PIB, contribuindo com US$ 425 bilhões, o 

que é maior que o PIB de alguns membros do G20. 

             Segundo Mosso (2007), a aviação é uma atividade globalizada e 

globalizante. É globalizada por receber influências de outras empresas de regiões 

mais desenvolvidas e por facilmente apreender mudanças em seu próprio negócio. 

É globalizante pelo fato de “encurtar” as distâncias e estar mais próxima de seus 

concorrentes, proporcionando diversificação nos bens e serviços. Assim, pode-se 

fazer uma analogia com uma economia sem fronteiras, devido à aviação receber os 

mesmos impactos e encarar as pressões externas, principalmente em países em 

desenvolvimento (MOSSO, 2007). 

 O setor de transporte aéreo, assim como o turismo, é sensível às oscilações 

das moedas, principalmente o dólar e o euro; às crises econômicas; aos movimentos 

no PIB; à inflação; à taxa de juros; à sazonalidade; e às regulamentações 

governamentais de cada país; dentre outros fatores que afetam tanto os 

consumidores quanto os custos operacionais das empresas. Dessa forma, as 

companhias aéreas passaram a adotar novas estratégias e novos modelos de 
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negócio como o low cost/low fare (LC/LF ou baixo custo/baixa tarifa) para poderem 

se readequar às necessidades de seus clientes, sendo uma opção aos preços altos 

proporcionados pelas empresas tradicionais (ESPÍRITO SANTO JR., 2006). 

A concepção LC/LF foi implantada pela Southwest Airlines que foi criada a 

partir da desregulamentação do setor nos Estados Unidos, inaugurando seu primeiro 

voo em junho de 1971 (PALHARES, 2002; SILVA; ESPÍRITO SANTO JR., 2003). 

Em meados da década de 90, empresas de outros países foram criadas baseando-

se nesse modelo, como por exemplo, a Ryanair, EasyJet, Debonair, Virgin Express, 

dentre outras (PALHARES, 2002). No Brasil, a concepção foi adotada somente com 

o surgimento da GOL, em 2001 (PALHARES, 2002; SILVA; ESPÍRITO SANTO JR., 

2003). Nota-se, assim, que o sucesso da Southwest inspirou outras companhias, 

expandindo o conceito no mundo todo, o que é interessante tanto para os 

consumidores quanto para os investidores. 

 As principais características das empresas LC/LF é oferecer tarifas mais 

baratas, reduzindo custos tanto quanto possível; fornecer um serviço de bordo 

simplificado; empregar menor tripulação a bordo; contratar funcionários mais jovens, 

usando uniformes mais informais e confortáveis, além de mantê-los altamente 

motivados; operar em aeroportos secundários; utilizar e-tickets; vender diretamente 

aos consumidores com o uso da internet e de call center; utilizar quiosques de auto-

serviço (reduzindo custo com GDS8); proporcionar cabine com apenas uma única 

classe (não há diferenciação de classes); algumas delas não usam Programa de 

Milhagens, mas algumas têm um programa de "número de voos"; alto nível de 

utilização da frota e sua padronização (SILVA; ESPÍRITO SANTO JR., 2003). 

 Devido a algumas peculiaridades do mercado brasileiro, as empresas LC/LF 

que atuam em outros países possuem algumas características diferentes das que 

operam no Brasil. No Brasil não há aeroportos secundários; operações das 

empresas aéreas voltadas para um único nicho; sindicato específico que represente 

uma companhia aérea individualmente; e também não há a possibilidade de haver 

um prazo rápido de desembarque de passageiros e cargas que maximize o tempo 

de voo da aeronave e reduza as taxas aeroportuárias como é praticado no exterior 

                                                
8
 GDS – Global Distribution Systems são distribuidores de um ou mais CRS (sistema de reservas por 

computador) participantes. 
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(SILVA; ESPÍRITO SANTO JR., 2003). Contudo, conforme Espírito Santo Jr (2006, 

p. 82) coloca a respeito do mercado brasileiro, ainda assim: 

 

 

as empresas LC/LF nacionais competem diretamente com as tradicionais, 
utilizando os mesmos aeroportos, o que pode ser comprovado pelas 
promoções e quedas nos preços nas passagens das concorrentes em cada 
nova rota operada por uma LC/LF. 

 

 

O mercado brasileiro não possui grande número de empresas que atuam no 

setor de transporte aéreo regular destinado a transporte de passageiros, o que afeta 

a competitividade. Até outubro de 2011, o mercado era composto por apenas cinco 

principais empresas, dentre elas GOL, TAM, Azul, Webjet9 e Avianca (INFRAERO, 

2012). Isso se deve às características do setor que enfrenta as chamadas barreiras 

de entrada, constituídas por: (1) barreiras físicas, (2) da informação, (3) econômica e 

(4) técnica. EDRA (2005) sintetiza tais barreiras: 

1) Barreiras físicas: o descompasso entre o prazo de requerimento de uma 

aeronave ao fabricante e sua entrega, sobretudo quando a companhia é de menor 

porte com menor poder de compra; a restrição da operação das rotas devido à 

infraestrutura aeroportuária (escassez de áreas, hangares e slots nos aeroportos), 

principalmente quando há incompatibilidade entre o tamanho das aeronaves e a 

capacidade dos aeroportos; além do espaço aéreo (restrições, atrasos, rotas pré-

determinadas). 

2) Barreiras da informação: grande investimento em marketing, anúncios na 

mídia, inclusão nos CRSs10, sites na internet e distribuidores (operadores e agentes 

de viagens) para que a empresa “se promova” a fim de atrair clientes e para 

minimizar também a desconfiança dos clientes em relação aos seus serviços, já que 

no início das operações o cliente não sabe se as aeronaves são seguras ou não; 

além do investimento em tecnologia de ponta; cumprimento dos mais elevados 

níveis de segurança e mão de obra qualificada.  

                                                
9
 Em outubro de 2011, segundo notas explicativas da GOL, a Webjet foi adquirida pela GOL. 

10
 CRSs são sistemas de reservas por computador conforme aponta Lickorish e Jenkins (2000). 



32 

 

3) Barreira econômica: os custos fixos do setor são altos e há a necessidade 

de empregar grande quantidade de capital para iniciar e manter as operações, 

sendo necessário capital para o projeto, certificação, implantação, operação e 

manutenção da empresa, além dos custos específicos das aeronaves que são os de 

aquisição, leasing, de financiamento, combustível, tripulação, manutenção, tarifas 

aeroportuárias, seguros, treinamento com pessoal, importação de peças, dentre 

outros. Ademais, o custo de capital também é alto, pois quanto maior o patrimônio e 

o mercado potencial, maiores são os custos de empréstimos. 

4) Barreira técnica: é algo que influencia também no custo da empresa aérea. 

A empresa necessita de profissionais extremamente qualificados e a maioria dos 

cursos e treinamentos são custeados pela empresa. 

Neste sentido, a estrutura do mercado aéreo brasileiro é bastante 

concentrada. Até março de 2013, houve um duopólio no mercado nacional 

representado pelas empresas GOL, que foi implementada baseada no modelo 

LC/LF e pela TAM, uma companhia tradicional. Para se ter uma ideia do grau de 

concentração deste mercado, a GOL e a TAM  possuíam, respectivamente, 39 e 

37% do market share do tráfego aéreo doméstico em 2011, sendo que juntas este 

total alcança 76% do mercado, como pode ser observado na figura 4 do Anuário 

Estatístico Operacional da Infraero (2011).  
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Figura 4 - Participação das Companhias Aéreas no Transporte de  

Passageiros - Tráfego Doméstico em 2011 

Fonte: Infraero, 2012 
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Com relação ao market share da GOL e da TAM no tráfego doméstico mais o 

internacional, a hegemonia de ambas as empresas permanece, sendo que a GOL 

possuía 36% de participação do mercado e a TAM 35%, conforme exposto na figura 

5. 
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Figura 5 – Participação das Companhias Aéreas no Transporte de Passageiros –
Tráfego Doméstico e Internacional em 2011 

Fonte: Infraero, 2012 

 

 Sendo assim, é necessário que haja um maior aprofundamento acerca da 

situação econômico-financeira da GOL e da TAM devido sua relevância no setor de 

transporte aéreo e, consequentemente, no turismo. Para isso, primeiramente deve-

se compreender a teoria referente às demonstrações financeiras e à análise a partir 

de índices econômico-financeiros que são abordados no próximo capítulo. 
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3 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANÁLISE A PARTIR DE ÍNDICES 

ECONÔMICO-FINANCEIROS: UMA ABORDAGEM TEÓRICA 

 

A utilização de índices econômico-financeiros como ferramenta de análise do 

desempenho econômico-financeiro empresarial é de suma importância para o 

turismo, sendo utilizada em diversos setores como os de hotelaria, agenciamento e 

transportes. No transporte aéreo isso não é diferente devido à posição estratégica 

que ele ocupa no turismo. 

 Segundo Matarazzo (2010), a importância da análise econômico-financeira 

reside no fato de evidenciar os pontos fortes e fracos, as tendências e perspectivas, 

o quadro evolutivo, os erros da administração, a situação financeira e econômica, as 

providências que deveriam ser tomadas e não foram, a avaliação de alternativas 

econômico-financeiras futuras, o desempenho financeiro, dentre outras informações. 

Sendo assim, os administradores precisam monitorar os índices financeiros, visando 

uma melhor administração financeira da empresa. 

 Há diversas formas de analisar o desempenho da indústria do transporte 

aéreo no Brasil e a análise por meio de índices é apenas uma delas, conforme pode 

ser visto pelo estudo recente realizado pela ANAC – Agência Nacional de Aviação 

Civil (2011)11. Dentre as formas de análise pela ANAC, destaca-se a análise a partir 

do cálculo de índices como os de regularidade (IR), pontualidade (IP) e eficiência 

(IEO)12, visando conhecer e comparar a qualidade dos serviços prestados das 

empresas aéreas. Além disso, o anuário estatístico da ANAC considera ainda a 

participação de mercado, calcula o Índice Herfindahl–Hirschman (HHI)13 para avaliar 

a concentração de mercados, analisa a ocupação média das aeronaves (load 

factor), utiliza-se de indicadores operacionais como o número de empregados por 

aeronave e número e porcentagem de pilotos e co-pilotos, dentre outros. 

                                                
11

 Para saber mais, o anuário está disponível em: <http://www2.anac.gov.br/estatistica/anuarios.asp>. 
12

  O IR expressa o percentual do total de etapas de voo previstas que foram efetivamente realizadas. 
Já o IP expressa o percentual de etapas de voo que partiram pontualmente dentre aquelas realizadas 
e o IEO equivale ao produto dos dois índices anteriores, correspondendo à ação combinada da 
regularidade e da pontualidade.  
13

  De acordo com a metodologia proposta pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um 
valor abaixo de 0,1 indica um mercado não concentrado, sem indícios de agente com domínio sobre 
o mercado. Já um valor entre 0,1 e 0,18 indica um mercado moderadamente concentrado. Um valor 
acima de 0,18 é considerado como indicativo de mercado altamente concentrado. A fórmula 
encontra-se discriminada no anuário supracitado na nota 12. 

http://www2.anac.gov.br/estatistica/anuarios.asp
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 A ANAC coleta e divulga tanto dados estatísticos como econômicos. Porém, 

como a finalidade deste estudo é abordar a teoria referente à análise econômico-

financeira, nos limitaremos apenas a essa forma de análise a partir dos índices 

econômico-financeiros mais relevantes para o setor de transporte aéreo. 

 Os dados necessários para que se possa calcular tais índices estão nas 

principais demonstrações financeiras14 padronizadas divulgadas pela empresa, que 

nesse estudo está limitada ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado 

do Exercício encontradas no Anexo A e B, além do histórico de cotações do preço 

de suas ações disponibilizados no site do UOL Economia (2012a; 2012b).  

Dessa forma, é necessário compreender a estrutura dessas demonstrações 

para que a construção dos índices seja feita de forma clara e objetiva. Contudo, não 

é objetivo desta pesquisa caracterizar a construção contábil destas peças contábeis, 

mas sim evidenciar as informações úteis que cada uma delas fornecem para 

posterior formulação e análise por meio de índices.  

 

3.1   ESTRUTURA DAS PRINCIPAIS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: O 

BALANÇO PATRIMONIAL E A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 

EXERCÍCIO 

 

 O Balanço Patrimonial assim como a Demonstração do Resultado do 

Exercício de empresas que estão organizadas na forma de sociedade por ações 

devem atender aos requisitos estabelecidos pela Lei nº 6404/7615, modificada pelas 

Leis 11.638/07 e 11.941/09. Essa lei determina a estrutura básica das 

demonstrações financeiras das empresas brasileiras a fim de que estejam de acordo 

com o padrão internacional (MATARAZZO, 2010). 

 As demonstrações financeiras devem obedecer também às normas 

transmitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), além de passar por uma 

auditoria realizada por auditores independentes nela registrados (BRASIL, 1976). 

                                                
14

  Existem outras demonstrações financeiras como a Demonstração de Lucros/Prejuízos 
Acumulados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações dos Fluxos de 
Caixa, porém as demonstrações essenciais para esse estudo são apenas o Balanço Patrimonial e a 
Demonstração do Resultado do Exercício. 
15  A Lei nº 6404/76 dispõe sobre as sociedades por ações, para saber mais está disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
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 O exercício social dura um ano com o fechamento em data a ser estabelecida 

por estatuto (BRASIL, 1976), normalmente em 31 de dezembro. As empresas têm o 

hábito de elaborar as demonstrações mensalmente para uso da administração e, 

sendo empresas abertas, há uma divulgação trimestral aos acionistas (GITMAN, 

2010). Além disso, deve-se constar nas demonstrações de cada exercício, uma 

retrospectiva com os resultados do exercício anterior (BRASIL, 1976). 

 

3.1.1 Balanço Patrimonial 

 

 O Balanço Patrimonial (BP) apresenta os investimentos (bens e direitos), que 

seria o ativo organizado no lado esquerdo do balanço, e os financiamentos 

(obrigações/dívidas), que seria o passivo localizado no lado direito, em determinada 

data (MATARAZZO, 2010; GITMAN, 2010; COSTA et al., 2008; ROSS et al., 2008). 

O BP equilibra os ativos e os passivos, igualando-os (GITMAN, 2010).  O ativo está 

estruturado em forma decrescente de grau de liquidez16 e o passivo em forma 

decrescente de grau de exigibilidade17 (COSTA et al., 2008).  

O ativo é classificado em ativo circulante e ativo não circulante. O ativo 

circulante está relacionado com os bens e direitos do curto prazo, contendo as 

contas que serão realizáveis até o fim do exercício social seguinte ao término do 

balanço como, por exemplo, caixa, contas a receber, estoques, dentre outros 

(GITMAN, 2010; ROSS et al., 2008). Já o ativo não circulante é classificado em 

quatro subgrupos: o ativo realizável a longo prazo que demonstra as contas que 

serão realizáveis após o final do exercício seguinte ao término do balanço; os 

investimentos que são participações societárias permanentes em outras empresas; 

o imobilizado que são bens e direitos necessários à manutenção das atividades da 

empresa; e o intangível que são aplicações de recursos em despesas que 

contribuirão para a formação de resultados de mais um exercício social 

(MATARAZZO, 2010). 

 O mesmo acontece com o passivo, que é dividido em passivo circulante e 

passivo não circulante, além do patrimônio líquido (MATARAZZO, 2010). As contas 

                                                
16

  Liquidez: refere-se à facilidade e à velocidade de um bem ou direito se transformar em caixa sem a 
perda do seu valor original. 
17

  Exigibilidade: as contas que devem ser pagas mais rapidamente são mais exigíveis. 
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do passivo circulante, também relacionadas ao curto prazo, englobam as obrigações 

que vencem no exercício social seguinte como fornecedores, obrigações fiscais, 

contas a pagar, empréstimos de curto prazo, dentre outros (COSTA et al., 2008).  No 

tocante às contas do passivo não circulante, elas vencem num prazo maior que o 

exercício social seguinte como, por exemplo, financiamentos de longo prazo, 

debêntures, empréstimos com companhias ligadas, dentre outros (COSTA et al., 

2008). De modo geral, o passivo está relacionado com as obrigações da empresa 

com terceiros (passivo circulante e não circulante) e com os direitos dos proprietários 

(patrimônio líquido). 

 Com relação ao patrimônio líquido, ele é o capital investido pelos sócios da 

empresa, seja de recursos externos da empresa ou gerados e retidos internamente 

(MATARAZZO, 2010). É composto por capital social, reservas de capital, ajustes de 

avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos 

acumulados (MATARAZZO, 2010). Também chamado de capital próprio, o 

patrimônio líquido é obtido pela seguinte equação: 

 

 Ativo – Passivo = Patrimônio Líquido 

 

A partir dessa equação, pode-se inferir que se a empresa precisar vender 

todo o seu ativo para saldar suas dívidas, o valor residual pertenceria aos seus 

acionistas (ROSS et al., 2008).  

Para uma melhor visualização e compreensão do Balanço Patrimonial, a 

figura 6 sintetiza sua estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

  Fonte: Elaboração da autora. 

 

3.1.2   Demonstração do Resultado do Exercício 

 

 A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), segundo Gitman (2010, p. 

41), “fornece um resumo financeiro dos resultados operacionais da empresa durante 

um determinado período”. Matarazzo (2010) vai mais além, relacionando a 

Demonstração do Resultado do Exercício com o Balanço Patrimonial. O autor 

argumenta que a DRE demonstra os acréscimos e as diminuições que ocorrem no 

patrimônio líquido, seja por meio do aumento ou redução do ativo ou acréscimo no 

passivo exigível.  

 A equação da DRE, conforme aponta (ROSS et al., 2008, p. 26), é: 

 

Receitas – Despesas = Resultados 

  

Os itens que compõem a DRE estão discriminados na figura 7 e, em seguida, 

serão detalhados com base em Matarazzo (2010), por conta da falta de literatura 

que esteja atualizada de acordo com as novas leis conforme supracitado.  

 

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  

▪ Capital social                                                   

▪ Reservas de capital                                    

▪ Reservas de lucros                                        

▪ Ajustes de avaliação patrimonial                                                                                        

(-) Ações em tesouraria                           

(-) Lucros ou prejuízos 

acumulados

  ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

▪ Ativo realizável a longo 

prazo                                                

▪ Investimentos                                                         

▪ Imobilizado                                    

▪ Intangível   

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTEATIVO CIRCULANTE

ATIVO PASSIVO

Figura 6 - Estrutura geral do Balanço Patrimonial 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita Bruta das Vendas e Serviços

    (-) Deduções das vendas

    (-) Abatimentos

    (-) Impostos

(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS

    (-) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos

(=) LUCRO BRUTO

    (-) Despesas com Vendas

    (-) Despesas Financeiras (deduzidas das Receitas Financeiras)

    (-) Despesas Gerais e Administrativas

    (-) Outras Despesas Operacionais

   (+) Outras Receitas Operacionais

(=) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL

   (+) Receitas Não Operacionais

    (-) Despesas Não Operacionais

   (+) Saldo da Correção Monetária

(=) RESULTADOS DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

    (-) Imposto de Renda e Contribuição Social

    (-) Participação de Debêntures

    (-) Participação dos Empregados

    (-) Participação de Administradores e Partes Beneficiárias

    (-) Contribuições para Instituições ou Fundo de Assistência ou 

Previdência de Empregados

(=) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(=) LUCRO OU PREJUÍZO POR AÇÃO  
               Figura 7 – Estrutura geral da Demonstração do Resultado do Exercício 

               Fonte: Adaptado de Matarazzo, 2010  

 

A DRE começa com a receita bruta das vendas e serviços que é composta 

pelo valor bruto do faturamento oriundo das operações. Da receita bruta devem ser 

subtraídas as deduções das vendas provenientes de vendas canceladas, os 

abatimentos/descontos sobre vendas após a entrega de produtos/mercadorias e 

impostos incidentes para que se obtenha a receita líquida. 

O próximo passo é deduzir da receita líquida, o custo das mercadorias e 

serviços vendidos para se chegar ao lucro bruto. As despesas operacionais são as 

despesas que a empresa possui para o seu funcionamento. Nesse grupo estão: as 

despesas com as vendas; as despesas financeiras, deduzidas das receitas; as 

despesas gerais e administrativas; e outras despesas operacionais. 

As despesas com vendas são aquelas necessárias para as vendas, bem 

como as de promoção e distribuição dos produtos da empresa no mercado, e ainda 

os riscos assumidos pela venda, como garantias e provisão para devedores 
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duvidosos. As despesas administrativas são as necessárias para a direção e 

execução das tarefas administrativas, bem como as despesas gerais que beneficiam 

os negócios da empresa. Já as despesas financeiras representam a remuneração 

paga a terceiros que financiaram a empresa. 

Outras receitas e despesas operacionais são advindas das atividades 

acessórias do objeto social da empresa. Tais despesas e receitas serão calculadas 

para se chegar ao lucro ou prejuízo operacional, também denominado de lucro antes 

do juro e do imposto de renda (LAJI ou LAJIR). 

Em seguida, serão deduzidas as outras receitas e as outras despesas não 

operacionais que compõem um fato esporádico ou eventual e não está ligado às 

atividades normais da empresa. 

Após o resultado não operacional, há o saldo da correção monetária, a 

provisão sobre o imposto de renda, as participações no lucro (participações de 

debêntures; empregados; administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma 

de instrumentos financeiros; e de instituições ou fundos de assistência ou 

previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa) para se 

chegar ao lucro ou prejuízo líquido do exercício, visto que a empresa já remunerou 

todos os fatores de produção, excluindo-se o capital próprio, cuja remuneração é o 

próprio lucro líquido. 

 

3.2 ANÁLISE DO DESEMPENHO EMPRESARIAL A PARTIR DE ÍNDICES 

ECONÔMICO-FINANCEIROS 

 

A análise a partir de índices econômico-financeiros tem como finalidade obter 

tendências ao longo do tempo e comparar os índices com os de outras empresas 

que figuram no mesmo setor (BRIGHAM; EHRHARDT, 2010; COSTA et al., 2008; 

IUDÍCIBUS, 2008). Gitman (2010) categoriza essa finalidade em dois tipos de 

comparação entre índices, a primeira referente à avaliação do desempenho da 

empresa para se inferir tendências seria a análise em série temporal, já a segunda 

relativa à comparação com outras empresas seria a análise em corte transversal e 

uma abordagem mais informativa seria a junção de ambas as análises denominada 

de análise combinada. Cabe ressaltar, ainda, o apontamento de Vieira e Santos 
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(2005, p. 51) acerca do objetivo da análise que seria “transformar dados financeiros 

em informações de cunho gerencial”. 

A análise consiste em calcular e interpretar os índices econômico-financeiros 

para que se possa haver uma análise e monitoramento do desempenho financeiro 

da empresa (GITMAN, 2010). Iudícibus (2008) propõe um passo a passo para fazer 

uma análise financeira eficiente quando o analista é externo à empresa, que será 

sintetizada a seguir: 

1. Conhecer intimamente a empresa, suas características operacionais, formas 

de financiamento, características de estoques, dentre outros; 

2. Reunir os índices calculados e analisá-los: individualmente, comparando com 

a média do setor; e por grupos de liquidez, endividamento, rentabilidade e outros de 

interesse. Registrar conclusões preliminares para cada grupo, comparar com as 

metas da empresa, projetar as demonstrações financeiras para o fim do próximo ano 

e calcular índices projetados; 

3. Juntar os principais índices em uma folha de trabalho, formando uma opinião 

de conjunto sobre os índices, anotando as observações e conclusões; 

4. Testar as observações e conclusões com as informações levantadas no item 

1 e discuti-las com o Diretor Financeiro e com o Presidente; 

5. Elaborar uma revisão final das conclusões e possíveis recomendações. 

A análise econômico-financeira é um instrumento bastante relevante para 

quem tem interesse em relacionar-se com a empresa (MATARAZZO, 2010). Os 

principais usuários da análise são divididos em três grupos, segundo Gitman (2010), 

que seriam os acionistas existentes e em potencial, credores e administradores da 

empresa18.  

Os acionistas se interessam pelos níveis de risco e retorno tanto atuais como 

os futuros, visto que o preço da ação está diretamente ligado a essas duas variáveis 

(GITMAN, 2010). Além disso, também se concentram na análise da rentabilidade 

(COSTA et al., 2008) . Com relação aos credores, a preocupação está na liquidez de 

                                                
18  Os autores Brigham e Ehrhardt (2010) também dividem os usuários em três grupos principais, 
assim como Gitman (2010), porém com nomenclaturas diferentes, tais como: administradores, 
analista de crédito (administradores de empréstimos de bancos ou analistas de classificação de 
títulos) e analista de ações. 
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curto prazo, na solvência de juros e amortizações, (GITMAN, 2010), preocupando-se 

com os índices de endividamento e solvência, além da rentabilidade quando há um 

relacionamento de longo prazo (COSTA et al., 2008).  

Já os administradores estão interessados em todos os aspectos do 

desempenho financeiro, procurando construir índices que sejam favoráveis para 

proprietários e credores (GITMAN, 2010).  

Matarazzo (2010) divide o grupo dos credores em fornecedores, bancos 

comerciais, bancos de investimentos, sociedades de crédito imobiliário e sociedades 

financeiras que a seguir serão detalhados. Além disso, em adição ao conjunto de 

Gitman (2010), Matarazzo (2010) ainda propõe compradores, concorrentes e 

governo ao grupo de usuários. 

1. Os fornecedores, assim como foi mencionado na parte dos credores, dão 

maior ênfase à liquidez, mas também à rentabilidade e ao endividamento.  

2. Os bancos comerciais oferecem crédito a curto prazo e por isso preocupam-

se com as medidas relacionadas ao curto prazo, mas há uma preocupação 

secundária com as de longo prazo como o endividamento, que é um forte indicador 

de insolvência.  

3. Os bancos de investimentos proporcionam financiamentos a um prazo mais 

longo e por isso dependem da futura capacidade de pagamento do cliente, no caso, 

a empresa em questão.  

4. As sociedades de crédito imobiliário financiam construtoras a um prazo maior 

que um ano, sendo assim, sua análise estaria entre a de um banco de investimento 

e a de um comercial. 

5. As sociedades financeiras preocupam-se com a capacidade da loja em 

analisar os seus clientes devido ao fato de que os mesmos recebem o crédito da 

Sociedade Financeira quando efetuam compras nas lojas.  

6. Os compradores utilizam-se da análise através de índices para avaliar seus 

fornecedores quando seus fornecedores possuem porte diferente dos deles; quando 

de alguma maneira oferecem riscos; quando, no mercado, há poucos fornecedores; 

ou, segundo Costa et al. (2008), quando há forte dependência de seus fornecedores.  

7. Os concorrentes utilizam a análise para autoavaliar-se, verificando quais os 

pontos fortes e fracos da empresa frente ao mercado.  

8.  Por fim, há o governo, que necessita da análise quando há uma concorrência 
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aberta, por exemplo, em que a empresa escolhida será a que obtiver um melhor 

desempenho financeiro. Além disso, a rentabilidade e as políticas de 

desenvolvimento da empresa vencedora da concorrência são medidas que o 

governo precisa monitorar periodicamente. 

 

3.3    DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS ÍNDICES ENCONÔMICO-FINANCEIROS 

  

Nesta seção, são mostrados os índices econômico-financeiros mais 

relevantes e mais utilizados. Há diversos outros índices que outros autores utilizam, 

porém, para a perspectiva dos interessados no setor de transporte aéreo de 

passageiros este estudo se restringe aos índices selecionados que são 

apresentados a seguir. Matarazzo (2010) diz que dependendo do grau de 

profundidade desejado, não é necessário calcular um grande número de índices, 

mas sim um conjunto de índices que possibilita compreender a situação da empresa. 

A análise pode ser subdividida em análise da situação financeira e análise da 

situação econômica (MATARAZZO, 2010). Primeiramente, separa-se a análise da 

situação financeira da econômica, mas depois há análise conjunta desses dois 

aspectos (MATARAZZO, 2010). A situação financeira da empresa diz respeito à 

capacidade de pagar suas obrigações/dívidas no prazo acordado, já a situação 

econômica está relacionada à capacidade da empresa ser lucrativa (COSTA et al., 

2008). 

Dessa forma, os índices podem ser divididos em índices da situação 

financeira, subdivididos em índices de estrutura de capitais e índices de liquidez; e 

em índices da situação econômica, que são os índices de rentabilidade como 

apresenta a figura 8 (MATARAZZO, 2010). 
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    Figura 8 – Principais aspectos revelados pelos índices econômico-financeiros 

    Fonte: Adaptado de Matarazzo, 2010  

 

Os índices costumam ser agrupados em cinco categorias principais que serão 

considerados a seguir. Gitman (2010) os agrupa da seguinte forma: índices 

financeiros de liquidez, índices de atividade ou índice de administração de ativos 

conforme proposto por Brigham e Ehrhardt (2010) e Ross et al. (2008), índices de 

endividamento, índices de rentabilidade e índices de valor de mercado. 

 

3.3.1   Índices de liquidez  

 

Os índices deste grupo mostram a capacidade da empresa saldar suas 

dívidas a curto prazo (GITMAN, 2010; ROSS et al., 2008) e por isso, está 

relacionado com o ativo e passivo circulantes (ROSS et al., 2008).  

Ross et al. (2008, p. 57) argumenta a vantagem e desvantagem de considerar 

o ativo e passivo circulantes, “seus valores contábeis e de mercado podem ser 

similares. Por outro lado, podem e variam de maneira bastante rápida, de modo que 
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os montantes de hoje podem não ser um guia confiável para o futuro”. Seguindo sua 

argumentação, Assaf Neto (2010) também aponta uma limitação dos índices de 

liquidez, afirmando que eles revelam uma determinada posição financeira em um 

dado momento, contudo, os valores utilizados passam por uma transformação 

contínua haja vista a dinâmica espontânea da empresa. 

Ainda a respeito da finalidade desses índices, Matarazzo (2010) argumenta 

que eles procuram verificar o quão sólida é a base financeira da empresa. Se tais 

índices apresentarem liquidez baixa ou em declínio, eles indicarão com 

antecedência sinais que mostram problemas de fluxo de caixa e insolvência 

(GITMAN, 2010). 

Os índices de liquidez mais utilizados são divididos em:  

 índice de liquidez corrente;  

 índice de liquidez seca que serão detalhados a seguir. 

 

 Índice de liquidez corrente  

 

Este índice concentra-se no ativo e passivo circulantes. É a relação entre o 

quanto a empresa tem disponível e que possa converter em dinheiro no curto prazo 

com as dívidas do curto prazo (IUDÍCIBUS, 2008). É expresso como: 

  

 

 

 Caso esse índice seja superior a 1, há uma margem de folga financeira a 

curto prazo, devido o ativo circulante ser maior que o passivo circulante 

(MATARAZZO, 2010).  

Os credores de curto prazo e os fornecedores estão interessados em um 

índice de liquidez corrente alto, porém, para a empresa, um índice de liquidez 

corrente alto demonstra liquidez, mas também uso ineficiente de caixa e de outros 

ativos de curto prazo (ROSS et al., 2008). Do ponto de vista de um acionista, um 

índice de liquidez corrente alto pode significar que a empresa está investindo em 
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ativos não rentáveis, como dinheiro ou valores mobiliários negociáveis em excesso, 

ou vinculada ao estoque (BRIGHAM; EHRHARDT, 2010). 

 Matarazzo (2010) faz algumas considerações a respeito desse índice, 

alertando para a impossibilidade de conversão dos estoques e duplicatas a receber 

em dinheiro instantaneamente, além da empresa possuir despesas proporcionais ao 

tempo, aumentando o passivo circulante. O autor ainda diz que o ativo circulante 

pode possuir valores não recuperáveis como despesas antecipadas de assinatura 

de publicações. Além disso, os valores de liquidações não são necessariamente os 

valores contabilizados, visto que há prazos para vencimento de direitos e dívidas 

(MATARAZZO, 2010; IUDÍCIBUS, 2008; MARION, 2006). 

 

 Índice de liquidez seca 

 

É calculado como o de liquidez corrente, porém deduzindo-se os estoques, 

que são os ativos menos líquidos do ativo circulante (GITMAN, 2010). Os estoques 

possuem o risco de incerteza da venda, de roubo, de tornarem-se obsoletos ou 

haver deterioração (MATARAZZO, 2010; ROSS et al., 2008), além de permanecer o 

problema dos prazos, visto que costumam ser vendidos a prazo, tornando-se 

duplicatas a receber antes de se converter em caixa (GITMAN, 2010). Marion (2006) 

alerta também que o estoque é o item mais manipulável no Balanço Patrimonial. Sua 

fórmula é expressa como: 

 

 

  

 Assim como o índice de liquidez corrente, quanto maior o índice de liquidez 

seca, melhor (MATARAZZO, 2010). 
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3.3.2   Índices de atividade ou administração de ativos 

 

Esse grupo se preocupa em identificar a capacidade da empresa de 

administrar seus ativos de forma eficiente para transformá-los em vendas 

(BRIGHAM; EHRHARDT, 2010; ROSS et al., 2008). Vieira e Santos (2005) apontam 

que tais índices medem a rapidez com que as diversas contas possam se converter 

em caixa quando surgem imprevistos. 

 Acerca da importância desses índices, Iudícibus (2008) argumenta que eles 

contribuem tanto direta quanto indiretamente na posição de liquidez e rentabilidade. 

 Os índices de atividade considerados neste estudo são:  

 giro de estoques; 

 prazo médio de recebimento;  

 giro dos ativos totais. 

 

 Giro de estoques  

 

Esse índice propõe-se calcular a atividade ou liquidez dos estoques 

(GITMAN, 2010). Sua fórmula é expressa a seguir: 

 

 

 

 O giro de estoques é interpretado da seguinte forma: quanto maior, mais 

eficiente estamos administrando os estoques. Um índice de giro de estoques muito 

baixo significa que há estoque em excesso e isso não é rentável para a empresa 

representando uma taxa de retorno baixa ou zero (BRIGHAM; EHRHARDT, 2010). 

Contudo, Iudícibus (2008) faz uma ressalva, alertando que quanto maior for o índice, 

melhor, desde que haja uma estabilidade na margem de lucro sobre as vendas ou 

se houver uma diminuição nessa margem, que esta seja menor do que o acréscimo 

do giro. 
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 Prazo médio de recebimento 

 

É utilizado para avaliar as políticas de crédito e cobrança (GITMAN, 2010). 

Esse índice retrata o período médio de espera, depois que a empresa efetuou uma 

venda, antes de receber o dinheiro (BRIGHAM; EHRHARDT, 2010; IUDÍCIBUS, 

2008) conforme a fórmula abaixo. 

 

  

 

 O valor médio das vendas pode ser expresso diariamente, semanalmente, 

mensalmente ou anualmente dependendo do que se quer analisar.   

 Muitos fatores influenciam a demora do recebimento das vendas da empresa 

para mais ou para menos, Iudícibus (p. 99, 2008) aponta alguns deles, tais como: 

“usos e costumes do ramo de negócios, política de maior ou menor abertura para o 

crédito, eficiência do serviço de cobranças, situação financeira de liquidez dos 

clientes (do mercado) etc”. Assim, a empresa precisa agir sobre esses fatores para 

encurtar o prazo de recebimento (IUDÍCIBUS, 2008).  

Por meio dessa redução, a empresa poderá preservar recursos em aplicações 

mais rentáveis por prazos mais extensos, aumentando o giro de seus ativos e 

obtendo, dessa forma, uma elevação do nível de rentabilidade (ASSAF NETO, 

2010). 

 

 Giro do ativo total19  

 

Corresponde ao giro de todos os ativos da empresa (BRIGHAM; EHRHARDT, 

2010). Destina-se a abordar quanto a empresa vendeu para cada $1,00 investido 

                                                
19

  Alguns autores como Matarazzo (2010) classificam o giro do ativo total como sendo um índice de 
rentabilidade, porém, neste trabalho, adotou-se a classificação de Gitman (2010). 
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(MATARAZZO, 2010). Calcula-se da seguinte forma: 

 

 

 

Quanto maior o giro do ativo total, maior será a eficiência na utilização de 

seus ativos (GITMAN, 2010; MARION, 2006). A administração interessa-se por esse 

índice por refletir a eficiência financeira de suas operações (GITMAN, 2010). Caso 

esse índice se apresente abaixo da média do setor, isso indica que a empresa não 

está gerando um volume suficiente de vendas em relação ao montante de 

investimento em ativos totais (BRIGHAM; EHRHARDT, 2010). 

 

3.3.3   Índices de endividamento 

  

 Indicam a capacidade de cumprimento das obrigações/dívidas a longo prazo 

(ROSS et al., 2008). Evidenciam como a empresa é financiada, enfocando no capital 

de terceiros. Também são chamados de índices de alavancagem financeira, que 

representam um aumento do risco e do retorno quando há a utilização de 

financiamento a custo fixo, como dívidas e ações preferenciais (GITMAN, 2010). 

 Brigham e Ehrhardt (p. 82, 2010) apontam três consequências da 

alavancagem financeira para credores e acionistas: 

 

 

(1) Ao levantar fundos por meio de dívida, os acionistas podem manter o 
controle de uma empresa sem aumentar seu investimento. 
(2) Os credores olham para o capital patrimonial, ou para os fundos 
fornecidos pelos proprietários, como forma de determinar uma margem de 
segurança, de modo que quanto maior a proporção de capital total fornecido 
pelos acionistas, menor o risco enfrentado pelos credores. 
(3) Se a empresa ganha mais sobre os investimentos financiados com 
fundos tomados em empréstimos do que ela paga juros, o retorno sobre o 
capital dos proprietários é aumentado, ou “alavancado”. 

 

 

 Gitman (2010) ainda identifica a importância desses índices para o analista 
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financeiro, pois ele está interessado em saber se a empresa tem a capacidade de 

amortizar suas dívidas a longo prazo, visto que tais dívidas podem levar a empresa 

a não pagar, ao longo do tempo, seus compromissos contratuais. 

 Os principais índices de endividamento são:  

 índice de endividamento; 

 índice de cobertura de juros. 

 

 Índice de endividamento  

 

Objetiva medir a proporção de recursos de terceiros tanto no curto quanto no 

longo prazo para financiar o ativo total (COSTA et al., 2008). Esse índice é, assim, 

calculado: 

 

 

 

 

Vale ressaltar que a dívida total é composta pelo passivo circulante e pelo 

passivo não circulante. Quanto maior esse índice, maior será o grau de 

endividamento da empresa e, consequentemente, sua alavancagem financeira 

(GITMAN, 2010). Para os credores, há a preferência por índices de endividamento 

baixos, devido ao fato de que quanto menor for esse índice, eles estarão mais 

protegidos de prejuízos caso a empresa vá à falência (BRIGHAM; EHRHARDT, 

2010). Com os acionistas ocorre o inverso, a fim de aumentar os lucros esperados, 

eles preferem maior alavancagem (BRIGHAM; EHRHARDT, 2010). 

 

  Índice de cobertura de juros  

 

Visa medir a capacidade da empresa para arcar com seus encargos 

financeiros anuais, ou seja, demonstra quantas vezes o lucro antes do juro e do 

imposto de renda (LAJIR) pode cobrir as despesas de juros (VIEIRA; SANTOS, 
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2005). Esse índice é calculado da seguinte forma: 

 

 

  

 Quanto maior for seu valor, melhor será a situação financeira da empresa 

para pagar suas dívidas (VIEIRA; SANTOS, 2005). Assim, caso esse índice se 

apresente abaixo da média, não havendo o pagamento de juros, isso pode fazer 

com que os credores processem a empresa, podendo ir à falência (BRIGHAM; 

EHRHARDT, 2010). 

 

3.3.4   Índices de rentabilidade 

 

 São os índices que calculam o quão rentáveis foram os investimentos, 

demonstrando o grau de êxito econômico da empresa (MATARAZZO, 2010). Esse 

grupo apresenta os efeitos de liquidez, administração de ativos e endividamento em 

conjunto sobre os resultados operacionais (BRIGHAM; EHRHARDT, 2010). 

 A rentabilidade é de interesse de acionistas, investidores e administradores 

financeiros (VIEIRA; SANTOS, 2005). Assaf Neto (2010) ressalta que os analistas 

em geral atribuem elevada importância a esses índices, que influenciam 

consideravelmente as decisões que envolvem a empresa analisada. A utilização 

eficaz de ativos pelos administradores, a redução ou o controle das despesas, 

conseguindo elevar as taxas de retorno, fazem com que a empresa cresça e 

consequentemente aumente a captação de recursos financeiros diante de novos 

acionistas e investidores (VIEIRA; SANTOS, 2005).   

Fazem parte deste grupo os índices:  

 margem líquida ou margem de lucro sobre vendas; 

 retorno sobre os ativos (ROA); 

 retorno sobre o patrimônio líquido (ROE). 
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 Margem líquida ou Margem de lucro sobre vendas 

 

Esse índice mostra o percentual de cada real de venda que sobrou após a 

diminuição de todos os custos e despesas, inclusive financeiras, resultado de 

equivalência patrimonial, despesas e receitas não operacionais e imposto de renda. 

(GITMAN, 2010; COSTA et al., 2008; MARION, 2006). Sua fórmula é apresentada a 

seguir: 

 

 

 

 Quanto maior for, melhor será para a empresa, devido ao êxito da empresa 

em relação ao lucro obtido com as vendas (GITMAN, 2010). 

 

 Retorno sobre os ativos (ROA – Return on Assets)  

 

Visa medir a porcentagem do lucro líquido produzido em relação ao 

investimento total, representado pelo ativo (COSTA et al., 2008). Segundo 

Matarazzo (2010), o ROA objetiva calcular a capacidade da empresa na geração de 

lucro líquido para poder capitalizar-se. Além disso, gerir adequadamente o ativo 

propicia um maior retorno para a empresa (MARION, 2006). O ROA é assim 

calculado: 

 

 

 

 Assim, quanto mais elevado seu valor, melhor.  
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 Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE - Return on Equity)  

 

Indica a rentabilidade da empresa com relação ao capital próprio que foi 

investido (MATARAZZO, 2010). Mede o desempenho econômico da empresa sob o 

ponto de vista dos acionistas (COSTA et al., 2008). Calcula-se da seguinte forma: 

 

 

  

 Nesse sentido, se o ROE for alto haverá maior retorno para o investimento 

dos acionistas, o que acarretará em maior atratividade para as ações da empresa no 

mercado de capitais (VIEIRA; SANTOS, 2005). 

 

3.3.5   Índices de valor de mercado 

 

 O último grupo de índices relaciona o preço da ação a seu lucro e ao valor 

patrimonial. Está baseado em informações que não estão necessariamente nas 

demonstrações financeiras (ROSS et al., 2008). Esses índices demonstram como os 

investidores avaliam o desempenho passado e o que esperam do desempenho da 

empresa no futuro (GITMAN, 2010; BRIGHAM; EHRHARDT, 2010). Além disso, 

fornecem informações sobre a avaliação dos analistas do mercado a respeito do 

desempenho da empresa no tocante ao risco e retorno (GITMAN, 2010). 

Esse grupo possui dois relevantes indicadores:  

 índice preço/lucro; 

 índice valor de mercado/valor patrimonial também chamado de índice 

valor de mercado/valor de livro. 
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 Índice preço/lucro  

 

Compreende o quanto os investidores se propõem a pagar para cada unidade 

monetária de lucro (GITMAN, 2010; BRIGHAM; EHRHARDT, 2010; ROSS et al., 

2008), conforme expresso a seguir: 

 

 

 

Quanto maior o índice, maior será o grau de confiança que os investidores 

têm no desempenho futuro da empresa (GITMAN, 2010). Sendo assim, empresas 

que possuem elevadas perspectivas de crescimento possuem um alto índice 

preço/lucro (BRIGHAM; EHRHARDT, 2010). 

Assaf Neto (2010) tece algumas considerações a respeito desse índice. O 

autor coloca que não há uma distribuição total do lucro por ação, sendo assim, o 

índice preço/lucro não irá mostrar realmente em quanto tempo o acionista 

recuperará seu investimento. 

 

 Índice valor de mercado/valor patrimonial  

 

Também chamado de índice valor de mercado/valor de livro, esse índice 

relaciona o valor das ações de uma empresa com seu valor contábil (GITMAN, 

2010). Primeiro calcula-se o valor patrimonial por ação ordinária para depois calcular 

o índice valor de mercado/valor patrimonial (VM/VP), como mostrado abaixo: 
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 Dessa forma, empresas que possuem altas taxas de retorno sobre o 

patrimônio são vendidas a múltiplos mais altos que seu valor de livro (GITMAN, 

2010; BRIGHAM; EHRHARDT, 2010) 

 

3.4   QUADRO-RESUMO DOS PRINCIPAIS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS 

 

 Para resumir esta discussão é apresentado um quadro-resumo (figura 9) 

baseado nas obras de Matarazzo (2010) e Possetti (2007) com os índices que foram 

selecionados e detalhados na seção anterior. Tais índices são utilizados na posterior 

análise de resultados das empresas do setor de transporte aéreo, GOL e TAM.  
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SÍMBOLO 
 

ÍNDICE 
 

FÓRMULA 
 

INDICA 
 

INTERPRETAÇÃO 

 
 

1. LC 
 
 

2. LS 
 

Liquidez 

 
 Liquidez Corrente 
 
 

 Liquidez Seca 
 

 

 

 
 

 

 
 
Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para 
cada $1,00 de Passivo Circulante. 
 
Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para 
cada $ 1,00 de Passivo Circulante. 

 
 

Quanto maior, 
melhor. 

 
Quanto maior, 

melhor. 

 
 

3. CMV/E 
 
 

4. PMR 
 
 

5. V/AT 
 

Atividade ou Adm. de Ativos 

 
 Giro de estoques 

 
 

 Prazo médio de recebimento 
 
 

 Giro dos ativos totais 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
Quantas vezes a empresa movimentou ou renovou 
seu estoque. 
 
O tempo médio decorrido entre a venda e seu 
recebimento. 
 
Quanto a empresa vendeu para cada $1,00 de 
investimento total. 

 
 

Quanto maior, 
melhor. 

 
Quanto menor, 

melhor. 
 

Quanto maior, 
melhor. 

 
 

6. DT/AT 
 
 

7. LAJIR/J 

Endividamento 

 
 Endividamento 
 
 

 Cobertura de juros 

 

 

 
 

 

 
 
Qual a porcentagem de fundos fornecidos pelos 
credores. 
 
Qual a capacidade de geração de recursos para 
cobrir as despesas de juros. 

 
Quanto maior,  
melhor para os 

acionistas. 
 

Quanto maior, 
melhor. 

 
 

8. LL/V 
 
 

9. LL/AT 
 
 

10. LL/PL 

Rentabilidade 
 

 Margem Líquida 
 

 

 Retorno sobre o ativo 
 
 

 Retorno sobre o patrimônio 
líquido 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
Quanto a empresa obtém de lucro para cada                         
$ 100,00 vendidos. 
 
Quanto a empresa obtém de lucro para cada                        
$ 100,00 de investimento total. 
 
Quanto a empresa obtém de lucro para cada                    
$ 100,00 de capital próprio investido. 

 
 

Quanto maior, 
melhor. 

 
Quanto maior, 

melhor. 
 

Quanto maior, 
melhor. 
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11. P/L 

 
 

12. VM/VP 

Valor de mercado 
 

 Índice preço/lucro 
 
 

 Índice valor de 
mercado/valor patrimonial 

 

 

 
 

 

 
 
Quanto os investidores estão dispostos a pagar 
para cada $1,00 de lucro. 
 
Quanto os investidores estão dispostos a pagar por 
$1,00 de valor patrimonial das ações da empresa. 

 
 

Quanto maior, 
melhor. 

 
Quanto maior, 

melhor. 

 

LEGENDA: 

LC – LIQUIDEZ CORRENTE                                           

LS – LIQUIDEZ SECA                                                     

CMV- CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS             

E - ESTOQUE                                                                

PMR- PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO                      

V - VENDAS                                                                  

AT- ATIVO TOTAL                                                         

DT- DÍVIDA TOTAL                                                        

LAJIR – LUCRO ANTES DO JURO E DO IMPOSTO            

J - JUROS                                                     

LL - LUCRO LÍQUIDO       

PL - PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

P – PREÇO POR AÇÃO 

L – LUCRO POR AÇÃO 

VM – VALOR DE MERCADO  

VP- VALOR PATRIMONIAL 

 

Figura 9 - Quadro-resumo dos principais índices econômico-financeiros 

Fonte: Adaptado de Matarazzo, 2010 e Possetti, 2007 



58 

 

3.5 LIMITAÇÕES DA ANÁLISE A PARTIR DE ÍNDICES ECONÔMICO-

FINANCEIROS 

 

Tanto Gitman (2010) quanto Matarazzo (2010) fazem uma consideração a 

respeito da análise, dizendo que os índices que não estão de acordo com relação à 

norma são apenas sinais que alertam um problema, onde é necessário se 

aprofundar para conhecer suas causas. 

Adicionalmente, Brigham e Ehrhardt (2010) argumentam a dificuldade em 

generalizar se um índice é “bom” ou “ruim”. Para ilustrar, os autores exemplificam 

dizendo que um alto índice de liquidez corrente tende a esboçar uma posição forte 

de liquidez, sendo apontado como bom, ou alerta para disponibilidades em excesso, 

denotando um mau índice, visto que esse ativo excessivo não é rentável. Para 

minimizar esses efeitos, os autores propõem que sejam utilizados procedimentos 

estatísticos em conjunto com a análise a partir de índices por meio da técnica de 

análise discriminante que classifica a análise de índices conforme a probabilidade de 

haver problemas financeiros.  

Outra precaução que as empresas devem tomar, segundo Gitman (2010) e 

Costa et al. (2008), é que a análise deve ser feita por um conjunto de índices, 

relacionando-os entre si, pois um único índice não oferece informações suficientes 

para compreender a posição econômico-financeira da empresa. Contudo, Gitman 

(2010) defende que um ou dois índices possa ser o bastante, caso o interesse da 

análise seja em alguma especificidade do desempenho econômico-financeiro.  

Brigham e Ehrhardt (2010), além de Gitman (2010), chamam a atenção para 

os efeitos da sazonalidade. Para que isso não ocorra e não haja observações 

errôneas, Gitman (2010) defende que a comparação dos índices deve ser feita com 

demonstrações financeiras relativas ao mesmo período do ano.  

Gitman (2010) alerta que para que os resultados da análise a partir de índices 

indiquem a real condição financeira da empresa, deve-se dar preferência para as 

demonstrações financeiras auditadas para evitar possíveis distorções. Há técnicas 

de “manipulação de contas”, conhecidas como window dressing, que as empresas 

utilizam para mascarar suas demonstrações financeiras de modo a aparentar uma 

posição financeira mais forte (BRIGHAM; EHRHARDT, 2010; VIEIRA; SANTOS, 
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2005). 

Nesta mesma linha de pensamento, Gitman (2010) aponta que a comparação 

de dados financeiros deve ser realizada com dados calculados da mesma forma.  A 

adoção de práticas contábeis diferentes pelas empresas, principalmente quando se 

refere a estoques e depreciação, pode mudar os resultados da análise (GITMAN, 

2010; BRIGHAM; EHRHARDT, 2010; IUDÍCIBUS, 2008; ROSS et al., 2008).  

Outro fator que pode diferir os resultados, especialmente também com 

relação a estoques e despesas de depreciação, seria a inflação, devido ao fato de 

afetar os lucros (GITMAN, 2010; BRIGHAM; EHRHARDT, 2010). A inflação pode 

fazer com que empresas mais velhas que possuam ativos mais antigos figurem 

como mais eficientes e lucrativas em comparação com as mais jovens, com ativos 

mais novos (GITMAN, 2010).  

Brigham (2010) considera ainda que a maioria das empresas pretende ser 

melhor que a média e por isso, não é necessariamente bom alcançar apenas o 

desempenho médio. O autor propõe um enfoque nos índices econômico-financeiros 

das empresas líderes com o auxílio de benchmarking para obter resultados de alto 

nível. Contudo, Ross et al. (2008, p. 76) adverte que “não há nenhuma teoria básica 

que nos ajude na identificação das quantidades a ser examinadas e que nos guie no 

estabelecimento de benchmarks”. 

Similarmente, Iudícibus (2008) aponta que haveria um maior destaque para a 

utilidade dos índices caso relacionasse quantidades ou unidades físicas em conjunto 

com valores. 

Dessa forma, apesar das limitações, a análise a partir dos principais índices 

econômico-financeiros ainda constitui-se como uma importante ferramenta para a 

administração financeira das empresas e por isso, essa abordagem teórica forneceu 

embasamento para a análise do desempenho empresarial das empresas GOL e 

TAM detalhada no próximo capítulo. 
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4 AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS EMPRESAS 

AÉREAS BRASILEIRAS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE A GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES E A TAM  

 

Este capítulo inicia-se fazendo a apresentação dos procedimentos 

metodológicos que nortearam a avaliação da situação econômico-financeira da GOL 

e da TAM. Em seguida, contextualizam-se historicamente ambas as empresas e 

discutem-se os resultados obtidos, considerando o passo a passo proposto por 

Iudícibus (2008) apresentado no referencial teórico utilizado ao longo do trabalho e 

adaptado para o objetivo deste estudo. 

O objeto da pesquisa, conforme exposto anteriormente, se refere às duas 

maiores empresas integrantes do mercado de transporte aéreo brasileiro que possui 

ações na Bolsa de Valores BM&FBovespa, as empresas GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES e a TAM.  

Para a realização do cálculo dos índices foram utilizados o Balanço 

Patrimonial e a Demonstração de Resultados divulgados por ambas as empresas 

nos anos de 2009, 2010 e 2011 que se encontra nos anexos A e B, além do histórico 

de cotações do preço das ações disponibilizados no site UOL Economia (2012a; 

2012b). Eventualmente, foram consultadas as notas explicativas tanto da GOL 

quanto da TAM nos exercícios supracitados para maior detalhamento e precisão no 

uso das informações. 

Cabe ressaltar que as demonstrações financeiras utilizadas foram as 

consolidadas, pois consideram além da companhia, suas controladas diretas e 

indiretas, diferentemente das demonstrações individuais. As demonstrações 

consolidadas apresentam uma abordagem mais aprofundada, quando comparadas 

com as demonstrações individuais, pois apresentam uma visão do conjunto formado 

pela empresa e suas controladas.  

Tais demonstrações estão em concordância tanto com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPCs) quanto com as normas internacionais de 

relatório financeiro (“IFRSs”) emitidas pelo International Accounting Standards Board 

(IASB). Além disso, “todas as transações, saldos, receitas e despesas entre as 
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entidades são eliminadas integralmente nas demonstrações financeiras 

consolidadas” 20. 

.  

4.1    GOL E TAM: CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 Antes de iniciar a análise econômico-financeira da GOL e da TAM, há que se 

contextualizar essas empresas no mercado de transporte aéreo. Para isso, esta 

seção pretende traçar um breve panorama acerca de suas histórias a fim de 

perceber a evolução ao longo dos anos, evidenciando, assim, quais foram as 

estratégias adotadas.  

 

4.1.1   GOL 

 

A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. é uma companhia aérea que 

foi implementada baseando-se no conceito LC/LF, oferecendo voos frequentes para 

as principais cidades do Brasil, América do Sul e Caribe (GOL, 2012). Quando essa 

filosofia foi inserida no Brasil, era algo totalmente novo e isso a fez se diferenciar das 

demais concorrentes.  

A criação de uma empresa aérea LC/LF era um sonho de Constantino de 

Oliveira (ou “Seu Nenê”), que era o dono do Grupo Áurea, o maior grupo de 

transporte terrestre do país (SILVA; ESPÍRITO SANTO JR., 2003). Constantino de 

Oliveira Jr. (ou “Junior”), um dos filhos de “Seu Nenê”, foi o responsável pela criação 

da GOL, cujo nome fazia uma associação tanto com o gol do futebol quanto com o 

nome de um dos carros mais populares do Brasil e isso fez com que a marca fosse 

facilmente lembrada entre os brasileiros (SILVA; ESPÍRITO SANTO JR., 2003). 

Constantino Júnior baseou-se em um benchmarking feito com empresas 

LC/LF internacionais como a Southwest Airlines, a Ryanair, a EasyJet e a JetBlue. 

Dessa forma, as estratégias que nortearam o começo da GOL foram: a 

                                                
20

  Segundo notas explicativas da GOL, p.3, disponível em:< 

http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?NumeroSequencialDocu
mento=19865&CodigoTipoInstituicao=2>. Acesso em 6 out. 2012 

http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?NumeroSequencialDocumento=19865&CodigoTipoInstituicao=2
http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?NumeroSequencialDocumento=19865&CodigoTipoInstituicao=2
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uniformização da frota; as estratégias de marketing agressivas; o serviço de bordo 

simplificado, mas atencioso; os voos diretos ponto-a-ponto; a ideia de terceirizar o 

que poderia ser terceirizado; obter uma estrutura de custos enxuta; e operar 

utilizando a tecnologia da informação (SILVA; ESPÍRITO SANTO JR., 2003). 

O início de suas operações em agosto de 2001 foi um marco para a 

população brasileira, pois a companhia proporcionou passagens aéreas com preços 

mais acessíveis, além de atrair uma demanda, que antes utilizava outros meios de 

transporte. O êxito da empresa foi refletido em seu market share, que obteve um 

crescimento rápido no mercado, sendo favorecida também pelas condições 

adversas que as outras empresas como TransBrasil, Vasp e Varig estavam 

passando. 

O ano de 2001 foi um ano propício para a introdução da GOL no mercado, 

devido ao processo de desregulamentação do mercado brasileiro que facilitou a 

entrada de diversas empresas, sendo a GOL a única regular que adotou o modelo 

LC/LF (ARAÚJO, 2004). 

Araújo (2004) argumenta que operações simplificadas e elevada utilização da 

frota diminui os custos das empresas LC/LF em comparação com as tradicionais. A 

GOL possui apenas duas variações de aeronaves, ao invés de quatro, resultando 

em menores custos de treinamento, manutenção, estoque de peças e facilitar a 

montagem das escalas dos pilotos (ARAÚJO, 2004). 

Cabe ressaltar que a estratégia da GOL em adotar o conceito LC/LF foi feita 

no início de suas operações. Após esse período, apesar de se autointitular como 

LC/LF, a empresa pode ser considerada apenas como low cost e não low fare, visto 

que não oferta mais preços mais baixos como no começo. 

Em 2007, a empresa expandiu suas operações quando adquiriu a VRG, uma 

companhia formada a partir de ativos (Unidade Produtiva Isolada) da antiga Varig. 

Em 2008, a GOL realizou uma reestruturação societária que resultou na 

incorporação da antiga subsidiária operacional, GTA, pela VRG e com isso, 

conseguiu melhorar seus resultados operacionais e fortalecer o Programa Smiles. 

Com isso, houve uma redução dos custos operacionais, flexibilização e 

aprimoramento da estrutura operacional, o que possibilitou fornecer um serviço de 
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transporte aéreo mais eficiente por meio de uma rede integrada de destinos no 

Brasil, na América do Sul e no Caribe (GOL, 2012). 

Durante o ano de 2009, a empresa foi reconhecida como o padrão mundial 

para avaliação do gerenciamento da segurança operacional e de controle das 

empresas aéreas, por meio da certificação IOSA (IATA Operational Safety Audit). 

Além disso, assinou acordos de codeshare21 com diversas companhias, tais 

como American Airlines, Air France-KLM, Aeroméxico e Iberia e investiu na 

expansão dos canais de distribuição por meio do Global Distribution System (GDS) e 

emissão de UATP (GOL, 2012). 

Em 2012, a companhia pretendeu aproveitar sua forte posição no mercado 

brasileiro e na América Latina; incrementar a eficiência operacional, reduzindo 

custos operacionais por assento-quilômetro oferecido, a fim de aumentar sua 

rentabilidade; fortalecer sua posição de caixa e liquidez, visto que acreditava que 

haveria maior flexibilidade operacional que permitiria responder rapidamente às 

mudanças no mercado e explorar oportunidades; estimular a demanda; expandir a 

base de clientes, estabelecer e aumentar os negócios de receitas auxiliares (GOL, 

2012). 

Algumas vantagens conferem à empresa ser uma das maiores companhias 

aéreas do Brasil como a utilização de uma frota operacional padronizada de 

aeronaves Boeing 737-700 e Boeing 737-800 Next Generation; o programa de 

fidelidade Smiles; a flexibilidade e agilidade da plataforma de e-commerce 

voegol.com.br, que oferece negócios secundários que proporcionam receitas 

auxiliares para além dos bilhetes aéreos, como serviços de aluguel de carros, 

seguros, transporte aéreo de cargas (Gollog) e mecanismos de pagamento como 

o Voe Fácil (GOL, 2012). 

Em março de 2012, havia cerca de 850 voos diários para 63 destinos, ligando 

as mais importantes cidades do Brasil, bem como treze mercados internacionais na 

América do Sul e Caribe (GOL, 2012). Além disso, vale salientar que até 31 de 

dezembro de 2011, de acordo com as notas explicativas da GOL (2011), a empresa 

controlava a VRG Linhas Aéreas S.A. (“VRG”); era a controladora direta das 

                                                
21

  Codeshare é a parceria entre empresas aéreas que utilizam a mesma aeronave, porém cada uma 
possui seu próprio código de voo. 
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subsidiárias GAC Inc. (“GAC”) e Gol Finance (“Finance”) e indireta das subsidiárias 

SKY Finance e SKY Finance II (“SKY II”) e Webjet Linhas Aéreas S.A. (“Webjet”). 

 

4.1.2   TAM
22 

 

A empresa Taxi Aéreo Marília iniciou suas operações em 1961, fazendo 

transporte de cargas e de passageiros entre o Paraná e os Estados de São Paulo e 

do Mato Grosso. Decorridos seis anos, o perfil da empresa muda, com a sede 

passando a ser em São Paulo, o transporte apenas de malotes e a mudança do 

dono, que passou a ser o empresário Orlando Ometto.  

Em 1972, o comandante Rolim Amaro, que no ano anterior era apenas sócio 

minoritário com 33% das ações, assume a direção da empresa e amplia sua 

quantidade de ações, detendo metade delas. Em 76, surge a TAM – Transportes 

Aéreos Regionais, conhecida hoje como TAM Linhas Aéreas.   

Na década de 80, a empresa começa a se expandir com a aquisição da 

companhia aérea Votec. Além disso, lança um diferencial, colocando o comandante 

na porta das aeronaves para recepcionar os passageiros e um tapete vermelho no 

acesso para a escada de embarque.   

Em 1993, a empresa inova com o Programa Fidelidade, onde não há 

limitação de assentos para passagens gratuitas. Durante essa década, a companhia 

passou a voar por todo o território nacional, fez uma nova aquisição, dessa vez, a 

companhia Lapsa do governo paraguaio, criando a TAM Mercosur além de voar em 

codeshare com a Air France para Paris. Uma outra estratégia utilizada foi investir na 

tecnologia, lançando um moderno sistema de bilhete eletrônico, o e-ticket. 

Em 2000, a TAM deixa a parceria com a Air France e passa a operar com 

seus próprios aviões Airbus, diariamente para Paris. A companhia começou a ser 

chamada de TAM Linhas Aéreas S.A., e dividiu-se em duas empresas: TAM - 

Transportes Aéreos Regionais S.A. e TAM – Transportes Aéreos Meridionais S.A, 

além da TAM – Transportes Aéreos Del Mercosur, com registro no exterior, também 

integrante do Grupo TAM (PALHARES, 2002).  

                                                
22

  Fonte principal da história da TAM está disponível em: <http://tam.riweb.com.br/default.aspx>. 
Acesso em 8 jun. 2012. 
 

http://tam.riweb.com.br/default.aspx
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Em 2003, um novo lançamento foi empregado com o e-TAM Auto-

Atendimento, em que o check in é feito em 10 segundos. No ano seguinte, a 

empresa inicia uma estratégia de crescimento para a América Latina e começa a 

voar diariamente para Santiago do Chile. No Brasil, a TAM faz uma série de acordos 

com as companhias aéreas regionais como a Passaredo, Ocean Air, Total, Trip e 

Pantanal, passando a cobrir 66 destinos no território nacional. 

Em 2007, a TAM estabelece parcerias estratégicas com a assinatura de 

Memorandos de Entendimento com a TAP, a LAN, a United Airlines e a Lufthansa. 

Sua participação de mercado em voos domésticos foi de 50,6%, e em voos 

internacionais foi de 64,3%, liderando o mercado. No ano seguinte, a expansão 

internacional continua com a adesão à Star Alliance.  

Em 2008, a receita líquida aumentou 29,7% em relação a 2007, compondo 

um total de R$ 10,5 bilhões, já o lucro operacional cresceu 67,3%, comparando com 

o ano anterior, atingindo R$ 725,2 milhões. Sua participação de mercado em âmbito 

nacional foi de 50,3% e no internacional, a companhia ampliou sua participação e 

em dezembro de 2008, registrou o recorde de 85,5% de market share internacional.  

Ao longo de 2009, a TAM passou a utilizar a plataforma Amadeus Altéa CMS 

e reformulou completamente sua plataforma tecnológica. Novas parcerias foram 

formadas para a ampliação da atuação internacional, com codeshare com as 

empresas bmi, Swiss, Air China, além do acordo regional com a Pluna.  Acordos de 

integração de programas de fidelidade com a Air Canadá, Swiss, bmi e Austrian 

também foram firmados. 

Em 2010, anunciou-se a intenção de união da TAM com a LAN em uma única 

entidade controladora, o LATAM Airlines Group. Nesse mesmo ano, a empresa 

liderou o ranking de Transportes na 37ª edição das Melhores e Maiores da revista 

EXAME, foi a companhia aérea mais lembrada pelos brasileiros no Folha Top of 

Mind, a empresa aérea mais admirada na pesquisa da revista Carta Capital, eleita a 

melhor companhia aérea brasileira pelos leitores da revista Viagem e Turismo, e, 

segundo o Ranking Interbrand 2010, figurou na 17ª posição entre as 25 marcas mais 

valiosas do país, a colocação mais alta no setor de transporte aéreo. 

Internacionalmente, foi reconhecida como a melhor Classe Executiva da 

América do Sul pela revista Business Traveler; melhor companhia aérea entre o 
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Reino Unido e a América do Sul no Travel Agents Choice Awards; e melhor revista 

de bordo do mundo (TAM Nas Nuvens) no Passenger Choice Awards.  

Algumas ações de destaque também marcaram o ano de 2010, com a 

realização do primeiro voo experimental da América Latina utilizando biocombustível 

de aviação produzido a partir do óleo de pinhão manso; passou a oferecer, em 

parceria com a On Air, um sistema que permite que os passageiros utilizem seus 

celulares durante os voos para transmissão de voz e dados (internet e mensagens 

de texto); além de efetuar o primeiro check in pelo celular na América do Sul. 

No ano de 2011, houve uma modernização na estrutura administrativa. 

Na TAM Linhas Aéreas, a antiga Vice-presidência Comercial e de Planejamento deu 

origem às novas Vice-Presidência de Planejamento e Alianças e Vice-Presidência 

Comercial e de Marketing. O TAM MRO – unidade de negócios de manutenção, 

reparo e revisão geral de aeronaves e componentes aeronáuticos – ganhou sua 

própria direção executiva e passou a responder diretamente à holding TAM S.A. 

A empresa, ao longo dos anos de sua operação, ganhou por quatro vezes o 

certificado IOSA (IATA Operational Safety Audit), atestando a conformidade da 

companhia em 940 requisitos de segurança e qualidade operacional. 

Cabe salientar que até 31 de dezembro de 2011, de acordo com as notas 

explicativas da TAM (2011), a companhia, através de sua controlada TLA (TAM 

Linhas Aéreas S.A.), controlava as empresas TAM Capital Inc. (TAM Capital), TAM 

Capital Inc. 2 (TAM Capital 2), TAM Financial Services 1 Limited (TAM Financial 1), 

TAM Financial Services 2 Limited (TAM Financial 2) e em maio de 2011,  TAM 

Capital Inc 3 (TAM Capital 3) e TAM Financial Services 3 Limited (TAM Financial 3 – 

as operações tiveram início em agosto de 2011). A TLA também era controladora da 

empresa TAM Viagens e Turismo Ltda. (TAM Viagens); TP Franchising Ltda.; 

Multiplus, que concluiu seu processo de abertura de capital em fevereiro de 2010; 

Pantanal Linhas Aéreas S.A. (Pantanal), controlada desde março de 2011 e foi 

incorporada23 pela TLA em dezembro de 2011; e TAM Milor, que foi adquirida em 

julho de 2010 e incorporada em março de 2011. 

                                                
23

  As incorporações da Pantanal e da TAM Milor, não tiveram nenhum impacto sobre as 
demonstrações financeiras consolidadas, segundo notas explicativas da TAM (2011), disponível em: 
<http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?NumeroSequencialDocu
mento=14249&CodigoTipoInstituicao=2>. Acesso em 6 out. 2012 

http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?NumeroSequencialDocumento=14249&CodigoTipoInstituicao=2
http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?NumeroSequencialDocumento=14249&CodigoTipoInstituicao=2
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4.2   AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA GOL 

 

 Os resultados encontrados para a GOL relativos aos índices de liquidez, de 

atividade, de endividamento, de rentabilidade e de valor de mercado nos exercícios 

de 2009 a 2011, estão indicados na tabela 1. 

Tabela 1 - Conjunto de índices econômicos-financeiros da GOL 
 

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

    

    LIQUIDEZ                     

(2)   Corrente                   0,87 1,60 0,98

(2)   Seca                       0,83 1,50 0,93

    ATIVIDADE OU ADM. DE ATIVOS        

(2)   Giro de estoques                      44,00 31,64 34,05

(1)   Prazo Médio de Recebimento (em dias)                 17 16 31

(2)   Giro dos ativos totais                       0,71 0,77 0,69

    ENDIVIDAMENTO                     

(2) Endividamento 79,30% 67,68% 70,69%

(2) Cobertura de Juros                         0,32 -2,24 1,20

    RENTABILIDADE                

(2)   Margem Líquida             -9,97% 3,07% 14,78%

(2)   Retorno sobre os Ativos     -7,05% 2,36% 10,21%

(2)   Retorno sobre o Patrimônio Líquido   -34,07% 7,31% 34,13%

    VALOR DE MERCADO                     

(2) Preço/Lucro -3,10 15,24 2,10

(2) Valor de mercado/Valor patrimonial                      1,06 1,12 0,71

ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS

31/12/11 31/12/10 31/12/09

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Demonstrativos Financeiros (Anexo A) e do histórico de 
cotações do preço da ação da GOL do site UOL Economia (2012a). 

 

Interpretação:  

(1) Quanto 
menor, melhor. 

(2) Quanto 
maior, melhor. 



68 

 

A partir dos dados da tabela 1, a GOL passou a obter uma relativa 

tranquilidade com relação à liquidez corrente, visto que de 2009 para 2010, houve 

um aumento de 0,98 para 1,60, com uma margem de folga financeira a curto prazo 

de 60%. Contudo, em 2011, essa tranquilidade deixou de existir, caindo para 0,87, 

pois a longo prazo a empresa dependerá de geração de recursos para manter boa 

liquidez. 

Quanto ao índice de liquidez seca, em 2009, a empresa conseguia pagar 93% 

das suas dívidas de curto prazo sem ter de liquidar os estoques. No ano seguinte, a 

situação financeira melhorou, passando para 1,5 e além de conseguir pagar a 

totalidade de suas dívidas em curto prazo ainda obteve uma margem de segurança 

de 50%. Em 2011, tal qual como ocorreu com o índice de liquidez corrente, houve 

uma queda significativa de 1,5 para 0,83, denotando uma diminuição da capacidade 

da empresa em saldar suas obrigações no curto prazo e sem recorrer à venda dos 

estoques. 

Neste sentido, a liquidez, tanto corrente quanto seca, em 2010 apresentou 

uma situação mais confortável para a empresa saldar com suas obrigações de curto 

prazo do que no ano anterior e também com relação a 2011. Conforme 

supramencionado na fundamentação teórica, a empresa deve tomar cuidado com 

uma liquidez baixa ou em declínio, visto que eles indicarão com antecedência sinais 

que mostram problemas de fluxo de caixa e insolvência.  

No tocante ao giro de estoques, a GOL conseguiu renovar seu estoque por 

causa das vendas 34,05 vezes em 2009, 31,64, em 2010 e 44 em 2011. Isso 

significa que o número médio de dias de venda em estoque foi de 10 dias em 2009, 

11 em 2010 e 8 em 2011, aproximadamente. Dessa forma, de 2009 para 2010, os 

estoques produzidos foram mais lentamente vendidos e em 2011, a empresa 

conseguiu reverter a situação, o que é melhor para ela, pois vendeu mais 

rapidamente seus estoques, liberando recursos financeiros para outros usos. 

A estratégia da GOL quando se refere ao prazo médio de recebimento foi de 

diminuir o alto prazo concedido aos clientes de 31 dias, em 2009, para 16 e 17 dias, 

em 2010 e 2011, respectivamente. Assim, essa diminuição representou uma 

melhora para a companhia, pois passou a receber suas vendas em menor tempo.  
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O giro de ativos de 0,69 em 2009 representa que para cada R$ 1,00 investido, 

a empresa vendeu R$ 0,69 em 2009, em 2010 houve uma recuperação, vendendo 

R$ 0,77 para cada R$ 1,00 de investimento. Isso se deve ao acréscimo maior das 

vendas em relação ao aumento no volume de investimentos. Já em 2011, esse 

índice caiu para R$ 0,71, o que demonstra que mesmo a empresa aumentando suas 

vendas de 2010 para 2011 houve uma proporção maior no que foi investido em 

ativos. 

Considerando o grupo dos índices de atividade ou administração de ativos, a 

GOL em 2010 administrou seu estoque menos eficientemente que em 2009, 

contudo, isso não ocorreu com seus ativos totais, visto que de 2009 para 2010 a 

empresa melhorou seu giro do ativo, além de melhorar também o prazo com que 

recebeu suas vendas. Em 2011, ocorreu o inverso, o estoque foi melhor 

administrado e giro dos ativos totais sofreram uma pequena queda, além do prazo 

de recebimento ter tido um aumento insignificante. 

 A GOL diminuiu seu grau de endividamento de 70,69%, em 2009, para 

67,68% em 2010, diminuindo, assim, a porcentagem de fundos fornecidos pelos 

credores. Todavia, em 2011, aumentou-o para 79,30% e passou a depender muito 

mais de capital de terceiros. Esse aumento torna-se interessante para a empresa 

quando seu custo é inferior ao retorno produzido por seus ativos. 

Com relação à cobertura de juros, a queda de 1,20, em 2009 para -2,24, em 

2010, indica que a empresa no ano de 2010 não foi capaz de ter lucro suficiente 

para arcar com as despesas de juros. Em 2011, a GOL conseguiu reverter esse 

quadro para 0,32, mostrando que nesse ano a empresa poderia pagar os juros com 

seu caixa operacional, porém essa capacidade foi significativamente menor que no 

ano de 2009.   

Quanto aos índices de endividamento, em 2010 a empresa foi financiada 

menos por capital de terceiros com relação a 2009 e não conseguiu cumprir com as 

despesas de juros. Em 2011, a situação melhorou, com mais fundos fornecidos por 

capital de terceiros e conseguindo pagar os juros. 

A margem líquida diminuiu de 14,78%, em 2009 para 3,07%, em 2010, e 

despencou ainda mais em 2011, chegando a -9,97%. Isso revela que, em 2010, a 

empresa passou a ganhar muito menos em cada R$ 100,00 vendidos, devido à 
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diminuição do lucro líquido e em 2011 chegou-se a ter prejuízo, obtendo maiores 

despesas que nos anos anteriores e como consequência, diminuindo sua margem 

líquida. 

O retorno sobre ativos caiu de 10,21%, em 2009 para 2,36%, em 2010 e teve 

uma acentuada redução do seu poder de capitalização em 2011, a níveis muito 

baixos, chegando a -7,05%. Dessa forma, assim como ocorreu com a margem 

líquida, a diminuição do ROA deveu-se à apreciável redução do lucro líquido durante 

esse triênio. 

O retorno sobre o patrimônio líquido segue a tendência dos demais índices de 

rentabilidade. O ROE que era de 34,13% no ano de 2009, passou para 7,31%, em 

2010 e – 34,07% em 2011. Isso indica que para cada R$ 100,00 de capital próprio 

investido, a empresa diminuiu seu lucro para R$ 7,31, em 2010, e obteve prejuízo 

em 2011 com – R$ 34,07. Essa queda demonstra que os acionistas não 

conseguiram um retorno expressivo em 2010 e em 2011, com o prejuízo auferido, 

eles não obtiveram retorno. 

Do ponto de vista econômico, durante os três anos analisados a situação 

piorou devido à diminuição do lucro líquido de 2009 para 2010 e ao prejuízo de 

2011. Assim, os investimentos realizados não foram rentáveis, o que pode acarretar 

uma imagem negativa da empresa frente ao mercado. 

Os índices de valor de mercado demonstram que os investidores estavam 

mais confiantes no desempenho da empresa em 2010 do que no ano anterior, como 

indica o índice preço/lucro de 15,24 de 2010, comparado a 2,10 do ano de 2009. 

Entretanto, em 2011, o índice P/L negativo (-3,10) aponta que o risco do negócio 

aumentou, haja vista o prejuízo desse período, que refletiu no lucro por ação e, 

consequentemente, no quanto os investidores se propõem a pagar para cada 

unidade monetária de lucro. 

O índice valor de mercado/valor patrimonial também aumentou de 2009, 

quando era 0,71, para 1,12 em 2010, devido ao aumento do valor das ações nesse 

exercício, que superou seu valor contábil. Contudo, houve uma queda do valor das 

ações em 2011, caindo o índice valor de mercado/valor patrimonial para 1,06.  

Vale ressaltar uma limitação dos índices de valor de mercado da GOL que 

foram calculados com base nas ações preferenciais e não com as ordinárias. Como 
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esses índices estão baseados em informações que não estão necessariamente nas 

demonstrações financeiras conforme apontado por Ross et al. (2008), não foram 

encontradas disponíveis para acesso o preço das ações ordinárias. Outro aspecto a 

se observar é que o comportamento das ações ordinárias não é necessariamente o 

mesmo das preferenciais. Sendo assim, utilizamos o preço das ações preferenciais 

disponibilizadas no site do UOL Economia (2012a) como uma aproximação do preço 

das ações ordinárias.  

 

4.3   AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA TAM 

 

Na tabela 2, encontram-se reunidos os índices calculados de liquidez, 

atividade, endividamento, rentabilidade e valor de mercado da TAM nos exercícios 

de 2009 a 2011. 
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Tabela 2 - Conjunto de índices econômicos-financeiros da TAM 
 

TAM S.A.

    

    LIQUIDEZ                     

(2)   Corrente                   0,97 0,90 0,85

(2)   Seca                       0,93 0,86 0,81

    ATIVIDADE OU ADM. DE ATIVOS        

(2)   Giro de estoques                      44,16 41,12 36,99

(1)   Prazo Médio de Recebimento (em dias)                 50 49 41

(2)   Giro dos ativos totais                       0,81 0,79 0,75

    ENDIVIDAMENTO                     

(2) Endividamento 86,71% 81,83% 90,00%

(2) Cobertura de Juros                         -0,85 9,90 0,38

    RENTABILIDADE                

(2)   Margem Líquida             -2,01% 5,88% 12,78%

(2)   Retorno sobre os Ativos     -1,63% 4,63% 9,65%

(2)   Retorno sobre o Patrimônio Líquido   -12,31% 25,46% 96,48%

    VALOR DE MERCADO                     

(2) Preço/Lucro -7,02 2,71 0,79

(2) Valor de mercado/Valor patrimonial                      0,86 0,69 0,76

31/12/11 31/12/10 31/12/09

ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Demonstrativos Financeiros (Anexo B) e do histórico de 
cotações do preço da ação da TAM do site UOL Economia (2012b). 

 

Em primeiro lugar, percebe-se que a liquidez corrente da TAM não variou 

muito durante os três anos, visto que em 2009, apresentou um índice de 0,85; em 

2010, foi 0,90; e em 2011, houve um pequeno aumento para 0,97. Assim, durante 

esse triênio, as despesas de curto prazo foram maiores que a receita gerada no 

curto prazo. 

Interpretação:  

(1) Quanto 
menor, melhor. 

(2) Quanto 
maior, melhor. 
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A liquidez seca da empresa aumentou gradativamente de 2009 para 2011. De 

2009 para 2010, a TAM ampliou o índice de 0,81 para 0,86 e em 2011 conseguiu 

uma liquidez ainda maior e melhor de 0,93. Isso significa que se houvesse uma 

inesperada diminuição das vendas, a empresa seria capaz de pagar 93% de suas 

obrigações de curto prazo sem depender da venda de seus estoques. 

Dessa forma, pode-se dizer que a empresa apresenta uma boa liquidez e 

uma boa situação financeira, visto que consegue saldar a maioria de suas 

obrigações/dívidas no curto prazo. 

Quanto à renovação dos estoques, houve também um aumento progressivo. 

Em 2009, o giro de estoques era de 36,99 vezes, em 2010 foi de 41,12 vezes e em 

2011 foi de 44,16 vezes. Isso corresponde a 9, 8 e 8 dias, respectivamente, que em 

média a empresa levou para girá-lo. Assim, pode-se dizer que a cada exercício a 

TAM conseguiu aumentar a rapidez na conversão dos estoques em caixa. 

Com relação ao prazo médio de recebimento, a empresa foi ampliando sua 

política de crédito concedida aos clientes ao longo dos anos. Em 2009, o prazo 

médio de recebimento foi de 41 dias, já em 2010 e 2011, os prazos aumentaram 

para 49 e 50 dias, respectivamente. Esse aumento demonstra que a empresa está 

demorando mais a receber suas vendas realizadas a prazo. 

Do ponto de vista econômico, de 2009 a 2011, a companhia melhorou 

paulatinamente seu giro do ativo total e passou a usar seus ativos eficazmente para 

gerar vendas. Em 2009, para cada R$ 1,00 investido, a empresa vendeu R$ 0,75, já 

em 2010, aumentou para R$ 0,79 e em 2011, foi vendido R$ 0,81. A ocorrência 

desse fato foi em virtude de uma maior ampliação das vendas em relação ao 

aumento no volume de investimentos. 

No que diz respeito aos índices de atividade ou administração de ativos, a 

empresa conseguiu gerir os estoques de forma eficiente transformando-os em 

vendas mais rapidamente. Um maior prazo concedido aos clientes influenciou 

diretamente esse giro dos estoques e também o giro dos ativos, haja vista o 

aumento nas vendas. 

A TAM, em 2009, possuía 90% dos seus ativos sendo financiados pelos 

credores da empresa. Em 2010, esse grau de endividamento teve um recuo para 

81,83%, demonstrando que apenas 18,17% das aplicações totais eram financiadas 
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por capital próprio. Em 2011, a participação de capital de terceiros de curto e longo 

prazo no financiamento dos ativos, voltou a ser ampliada para 86,71%. Convém 

salientar o binômio risco e retorno quando este índice apresenta-se elevado, visto 

que apesar de a empresa poder ganhar um maior retorno, o endividamento também 

traz um maior risco. 

No tocante à cobertura de juros, de 2009 para 2010, a empresa apresentou 

um salto, porém tal índice despencou em 2011. A TAM conseguia saldar seus juros 

com o lucro disponível para isso 0,38 vezes em 2009, passando para 9,90 vezes em 

2010. Isso ocorreu devido a uma redução dos juros de 2009 para 2010 

acompanhado de um aumento do lucro antes do juro e do imposto. Contudo, em 

2011, esse índice foi de -0,85 vezes, denotando que a empresa não foi capaz de 

gerar lucro suficiente para cobrir o pagamento de juros devidos.  

Com isso, os índices de endividamento demonstram que apesar de menos 

ativos ser financiado por capital de terceiros em 2010 com relação a 2009, a 

empresa conseguiu amortizar os juros com o lucro auferido. Em 2011, a empresa 

voltou a levantar mais fundos por meio de dívida, fazendo com que os acionistas 

mantenham seu controle sem ter que aumentar seu investimento. Em contrapartida, 

a companhia não cumpriu os juros que deveria. 

A margem líquida experimentou uma queda abrupta de 12,78%, em 2009 

para 5,88%, em 2010, ou seja, a empresa gerou um lucro líquido menor em 2010 

para cada real de venda. Em 2011, a situação piorou quando a margem líquida 

chegou a -2,01% devido ao prejuízo registrado no período. 

O retorno sobre os ativos caiu para um pouco menos que a metade de 2009 

para 2010, isto é, o ROA passou de 9,65% foi para 4,63%. A empresa obteve menor 

lucro líquido em relação ao seu ativo em 2010. No ano seguinte isso se estendeu, 

reduzindo ainda mais seu poder de capitalização, com um ROA de -1,63%. Assim, 

em 2011, as aplicações realizadas pela empresa em seus ativos não deram retorno 

a ela, demonstrando que a TAM terá que formular estratégias para reverter esse 

quadro. 

Em consequência disso, o retorno sobre o patrimônio líquido, que em 2009 

era elevado (96,48%), passou para 25,46%, em 2010, em decorrência da diminuição 

do lucro líquido. Em 2011, houve uma queda acentuada dessa taxa de rendimento 
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do capital próprio para -12,31%, devido ao prejuízo ocorrido nesse ano. Assim, para 

cada R$ 100,00 de capital próprio investido, a empresa obteve – R$ 12,31 de 

prejuízo. A decadência desse índice acaba desestimulando o investimento por parte 

dos acionistas, haja vista o pouco retorno em 2010 e o prejuízo em 2011. 

No que concerne à rentabilidade, todos os índices sofreram uma queda de 

2009 a 2011. O lucro líquido, medida que está presente em todos os índices de 

rentabilidade, foi decaindo, chegando a ser negativo em 2011.  Assim, a situação 

econômica da empresa foi desfavorável ao longo desses três anos, principalmente 

em 2011, fazendo com que a empresa não seja atrativa tanto para a captação de 

recursos de potenciais acionistas no mercado de capitais quanto para a captação de 

recursos de terceiros. 

Com relação aos índices de valor de mercado, a empresa melhorou o grau de 

confiança que os investidores têm no desempenho futuro da empresa de 2009 

(índice preço/lucro de 0,79) para 2010 (preço/lucro de 2,71). Contudo, conforme 

ocorreu com os índices de rentabilidade, o índice preço/lucro apresentou uma queda 

(-7,02) devido ao prejuízo por ação em 2011. 

 O índice valor de mercado/valor patrimonial caiu de 0,76 em 2009 para 0,69 

em 2010. Isso ocorreu porque apesar de ter havido um aumento do preço das ações 

de um ano para o outro, o valor contábil das ações aumentou consideravelmente, 

fazendo com que esse índice tenha diminuído. Em 2011, houve uma recuperação, 

registrando 0,86, o que demonstra que o valor de mercado das ações estava mais 

próximo de seu valor contábil. Em suma, os investidores estão dispostos a pagar 

relativamente pouco por cada real do valor patrimonial da TAM. 

 

4.4    COMPARAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA GOL E DA 

TAM 

 

A análise comparativa da GOL e da TAM foi feita primeiramente apresentando 

gráficos que evidenciam a evolução de seus índices e também como cada um deles 

se comportou, refletindo a situação econômico-financeira de uma empresa em 

relação à outra. 
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4.4.1   Índices de liquidez  
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          Figura 10 - Índices de liquidez corrente da GOL e da TAM 

          Fonte: Elaboração própria a partir dos Demonstrativos  

          Financeiros da GOL e da TAM (Anexos A e B). 

 

A figura 10 mostra que ambas as empresas possuem uma boa situação 

financeira durante esse triênio. Contudo, em 2010, a GOL obteve um índice melhor 

que o da TAM devido à margem de folga financeira a curto prazo (60%), o que não 

ocorreu com a TAM em nenhum ano analisado. Em 2011, pela primeira vez durante 

esses três anos, a política da TAM de cumprir suas obrigações de curto prazo foi 

melhor que a da GOL. 
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 Índice de liquidez seca 
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         Figura 11 - Índices de liquidez seca da GOL e da TAM 

         Fonte: Elaboração própria a partir dos Demonstrativos 

         Financeiros da GOL e da TAM (Anexos A e B). 

  

Pode-se observar a partir da figura 11, que a liquidez seca da GOL 

apresentou uma melhora de 2009 para 2010 e uma queda de 2010 para 2011, o que 

não ocorreu com a TAM. Com a TAM, ocorreu uma tendência de evolução desse 

índice, conseguindo em 2011 ser capaz de pagar uma maior porcentagem de suas 

obrigações de curto prazo sem depender da venda de seus estoques do que a GOL. 

 

4.4.2   Índices de atividade ou administração de ativos 
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          Figura 12 - Índices de giro de estoques da GOL e da TAM  

          Fonte: Elaboração própria a partir dos Demonstrativos  

          Financeiros da GOL e  da TAM (Anexos A e B). 
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Assim, verifica-se que a TAM apresentou um crescimento gradativo e que 

ambas as empresas estão caminhando para um ponto em comum no tocante ao giro 

de estoques, como pode ser observado na figura 12, principalmente no ano de 2011. 

Entretanto, os estoques produzidos da GOL tanto em 2009 quanto em 2010 foram 

mais lentamente vendidos que o da TAM. 
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         Figura 13 - Índices de prazo médio de recebimento da GOL e da TAM 

         Fonte: Elaboração própria a partir dos Demonstrativos  

         Financeiros da GOL e da TAM (Anexos A e B). 

  

A figura 13 demonstra que as empresas estão com políticas opostas no que 

se refere ao prazo médio de recebimento. A TAM foi ampliando sua política de 

crédito e, durante os três anos, concedeu prazos maiores aos seus clientes que a 

GOL. Já a estratégia da GOL foi o contrário, a empresa decidiu diminuir o alto prazo 

concedido aos clientes. Dessa forma, a GOL consegue receber suas vendas em 

menor tempo que a TAM.  

Uma vantagem dessa redução, conforme supramencionado no embasamento 

teórico por Assaf Neto (2010), é que a empresa poderá preservar recursos em 

aplicações mais rentáveis por prazos mais extensos, aumentando o giro de seus 

ativos e obtendo, dessa forma, uma elevação do nível de rentabilidade. 
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             Figura 14 - Índices de giro do ativo total da GOL e da TAM 

            Fonte: Elaboração própria a partir dos Demonstrativos 

            Financeiros da GOL e da TAM (Anexos A e B). 

 

Do ponto de vista econômico, a TAM é superior a GOL no tocante ao giro do 

ativo total (figura 14), o que significa que a TAM utiliza seus ativos mais eficazmente 

para gerar vendas. Em 2011, a diferença entre esse índice da GOL e da TAM foi 

maior, indicando que a GOL deve procurar melhorar seu volume de vendas em 

relação ao que foi investido em ativos totais. 

 

4.4.3   Índices de endividamento 
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          Figura 15 - Índices de endividamento da GOL e da TAM 

          Fonte: Elaboração própria a partir dos Demonstrativos 

          Financeiros da GOL e da TAM (Anexos A e B). 
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A TAM possuiu maior grau de endividamento que a GOL e, 

consequentemente, maior alavancagem financeira como se pode observar na figura 

15. Esse alto grau de endividamento da TAM é favorável para seus acionistas, pois 

eles preferem maior alavancagem, visando um aumento dos lucros esperados. 

Contudo, nota-se que de 2009 para 2010, ambas as empresas diminuíram a 

porcentagem de fundos fornecidos pelos credores e aumentaram-no em 2011. 
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            Figura 16 - Índices de cobertura de juros da GOL e da TAM 

            Fonte: Elaboração própria a partir dos Demonstrativos  

            Financeiros da GOL e da TAM (Anexos A e B). 

 

No tocante à cobertura de juros mostrada na figura 16, em 2009, a GOL 

saldava seus juros com o lucro disponível para isso mais vezes que a TAM. O ano 

de 2010 foi crucial para a TAM, que conseguiu reverter esse quadro, devido a uma 

redução dos juros de 2009 para 2010 acompanhado de um aumento do lucro antes 

do juro e do imposto, além da GOL, em 2010, não ter sido capaz de ter lucro 

suficiente para arcar com as despesas de juros. Em 2011, quem não conseguiu 

gerar lucro suficiente para cobrir o pagamento de juros devidos foi a TAM (-0,85 

vezes), sendo a GOL a empresa que possuía melhor situação financeira da empresa 

para pagar suas dívidas. 
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4.4.4   Índices de rentabilidade 
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                                   Figura 17 - Índices de margem líquida da GOL e da TAM 

            Fonte: Elaboração própria a partir dos Demonstrativos  

            Financeiros da GOL e da TAM (Anexos A e B). 

 

Com relação à rentabilidade, a margem líquida apresentada pela GOL (figura 

17) em 2009 foi maior que a da TAM, o que demonstra que a empresa era mais 

rentável que a TAM. Em 2010, ocorreu o inverso, a TAM possuía melhor margem 

líquida, apesar da queda da margem de ambas as empresas. De 2010 para 2011, 

esse índice despencou ainda mais, devido ao prejuízo registrado no período, sendo 

que a GOL apresentou uma margem pior que a da TAM. 
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            Figura 18 - Índices de Retorno sobre os ativos da GOL e da TAM 

            Fonte: Elaboração própria a partir dos Demonstrativos 

            Financeiros da GOL e da TAM (Anexos A e B). 
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Conforme ocorreu com a margem líquida, o mesmo se refletiu com o ROA, 

como indica a figura 18. O poder de capitalização de ambas as empresas foram 

caindo vertiginosamente, mas os índices da TAM ainda foram melhores que os da 

GOL a partir de 2010. Em 2011, devido ao prejuízo, as aplicações realizadas em 

seus ativos não deram retorno às duas empresas. Essa situação demonstra que 

tanto a GOL quanto a TAM terão que formular estratégias para reverter esse quadro. 
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           Figura 19 - Índices de Retorno sobre o patrimônio líquido  

                                  da GOL e da TAM 

           Fonte: Elaboração própria a partir dos Demonstrativos  

           Financeiros da GOL e da TAM (Anexos A e B). 

 

Em consequência da queda dos índices de rentabilidade expostos 

anteriormente, o retorno sobre o patrimônio líquido também sofreu uma queda 

acentuada. Nota-se na figura 19 que a taxa de rendimento do capital próprio da TAM 

foi superior a da GOL em todos os anos analisados, porém foi despencando durante 

esse triênio.  

A decadência desse índice acaba desestimulando o investimento por parte 

dos acionistas de ambas as empresas, conforme foi alertado na seção 4.2, haja vista 

o pouco retorno em 2010 e o prejuízo em 2011. Neste sentido, a situação econômica 

tanto da GOL quanto da TAM foram desfavoráveis com investimentos que não foram 

rentáveis, o que pode acarretar uma imagem negativa de ambas as empresas e até 

mesmo do setor de transporte aéreo. 
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4.4.5   Índices de valor de mercado 
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          Figura 20 - Índices Preço/Lucro da GOL e da TAM 

          Fonte: Elaboração própria a partir do Histórico de Cotações 

          da GOL e da TAM do site UOL Economia (2012a; 2012b). 

  

O índice preço/lucro apresentado na figura 20 demonstra que a GOL no 

período de 2009 a 2011 possuía melhores índices que a TAM. Tanto na GOL quanto 

na TAM, os investidores estavam mais confiantes no desempenho de suas 

empresas em 2010, quando a GOL atingiu o maior índice de 15,24 devido ao 

aumento do preço por ação. Em 2011, ambas as empresas obtiveram prejuízo o que 

desencadeou em índices P/L negativos, tornando-se empresas mais arriscadas na 

visão dos investidores. 
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Figura 21 - Índices valor de mercado/valor patrimonial da GOL e da TAM 

Fonte: Elaboração própria a partir do Histórico de Cotações da GOL e 

da TAM do site UOL Economia (2012a; 2012b). 
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Os índices valor de mercado/valor patrimonial da GOL e da TAM em 2009 

estavam muito próximos, conforme pode ser observado na figura 21. Já em 2010, a 

TAM possuía índice VM/VP menor que o da GOL, pois o valor do preço das ações 

da TAM no mercado não acompanhou o ritmo do valor contábil, o que não 

aconteceu com a GOL. Apesar da recuperação da TAM e de uma pequena queda 

do índice da GOL, em 2011, a GOL permaneceu com índice VM/VP maior que o da 

TAM. Isso indica que os investidores da GOL estão dispostos a pagar mais por 

unidade monetária do valor patrimonial das ações do que os investidores da TAM. 

Em síntese, a análise dos índices da GOL e da TAM realizada ao longo deste 

capítulo revelou diferenças importantes na forma destas empresas administrarem 

suas situações econômico-financeiras. Percebeu-se, por exemplo, que a GOL 

saldava suas obrigações de curto prazo com maior conforto que a TAM em 2009 e 

2010, mas em 2011, a TAM conseguiu reverter esse quadro.  

No que tange à administração de ativos, a TAM geriu os estoques e os ativos 

totais mais eficientemente que a GOL, contudo, a GOL passou a receber suas 

vendas em menor tempo que a TAM.  

Já em relação ao grau de endividamento, a TAM, nos exercícios analisados, 

se apresentou como uma empresa mais alavancada que a GOL. Em contrapartida, a 

GOL revelou maior capacidade de pagamento de juros que a TAM nos anos de 2009 

e de 2011.  

Em relação à rentabilidade, ambas as companhias foram afetadas pela 

redução do lucro líquido de 2009 para 2010 e apresentaram prejuízo em 2011. Em 

2009, a GOL conseguiu uma margem líquida e um retorno sobre os ativos maior que 

o da TAM. Contudo, nos anos posteriores, a TAM superou a GOL tanto na margem 

líquida e no retorno sobre os ativos quanto no retorno sobre o patrimônio líquido. 

Por fim, os índices de valor de mercado demonstraram que as ações da GOL 

se valorizaram mais que as ações da TAM em relação ao seu custo histórico, além 

disso, os investidores da GOL estão dispostos a pagar mais por unidade monetária 

do valor patrimonial das ações do que os investidores da TAM. 
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5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo realiza uma comparação do desempenho econômico- 

financeiro das empresas aéreas brasileiras que possuem títulos financeiros 

negociados no mercado financeiro brasileiro, analisando seus principais índices 

econômico-financeiros. Foram escolhidas para análise as empresas GOL e TAM 

devido à relevância que essas duas maiores empresas de transporte aéreo têm para 

o turismo. 

É notória a inter-relação entre transportes e turismo, visto que o transporte é 

um fator determinante para a ocorrência da atividade turística. Além disso, influencia 

e expande a demanda turística, da mesma forma que a demanda pode estimular o 

desenvolvimento dos transportes, permitindo novos deslocamentos geográficos.  

Sabe-se também que os meios de transportes podem constituir-se como 

concorrentes ou como aliados uns dos outros. As empresas de cruzeiros, por 

exemplo, oferecem pacotes que conjugam passagens aéreas e cruzeiros. Outro 

exemplo de parceria também são os pacotes fly and drive, onde há a venda de 

transporte aéreo juntamente com a locação de automóveis. 

Por outro lado, o advento dos aviões fez com que outros modos de 

transportes perdessem mercado, devido à rapidez e conforto proporcionado por 

eles. Com seu desenvolvimento e maior acessibilidade à população, o transporte 

aéreo tornou-se o principal meio de transporte de turistas, principalmente no Brasil, 

visto que está localizado distante de seus principais centros emissores e por possuir 

uma extensa dimensão territorial. 

Outro ponto ressaltado neste trabalho foi o fato de que o mercado de 

transporte aéreo brasileiro possui poucas empresas de transporte regular de 

passageiros. As companhias GOL e TAM detêm maior parcela do mercado e por 

isso analisá-las e compará-las econômico e financeiramente é de suma importância 

para a gestão do transporte aéreo e do turismo. 

 A análise a partir de índices econômico-financeiros visa oferecer uma 

perspectiva histórica da empresa e compará-la com os índices de outras empresas 

do mesmo setor. Dentre os principais interessados na respectiva análise destacam-

se: os acionistas existentes e em potencial, credores e administradores da empresa. 
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Os índices econômico-financeiros selecionados foram agrupados em: índices 

de liquidez, atividade ou administração de ativos, endividamento, rentabilidade e 

valor de mercado. Os índices de liquidez estão relacionados com a solvência de 

curto prazo da empresa e estão subdivididos em: liquidez corrente e liquidez seca.  

Os índices de atividade indicam se a empresa gere seus ativos eficientemente 

e subdividem-se em: giro de estoques, prazo médio de recebimento e giro dos ativos 

totais. Já os índices de endividamento estão ligados à solvência de longo prazo e 

seus principais índices são: índice de endividamento e de cobertura de juros.  

Os índices de rentabilidade são de interesse especial aos acionistas, pois 

indicam a situação econômica da empresa, demonstrando a rentabilidade dos 

investimentos, dividindo-se em: margem líquida ou margem de lucro sobre vendas, 

retorno sobre os ativos e retorno sobre o patrimônio líquido. Os índices de valor de 

mercado relacionam o preço da ação a seu custo histórico e ao seu valor 

patrimonial, sendo os índices preço/lucro e índice valor de mercado/valor patrimonial 

os principais índices desse grupo. 

A partir da análise econômico-financeira, verificou-se que a política da GOL 

com relação à liquidez era melhor que a da TAM em 2009 e, em especial, em 2010 

quando ela apresentou uma situação mais confortável para a empresa saldar com 

suas obrigações de curto prazo. Contudo, em 2011, a TAM conseguiu obter índices 

de solvência de curto prazo melhores que a da GOL, o que serve de alerta para a 

empresa, pois uma liquidez baixa ou em declínio indica, antecipadamente, sinais 

que mostram problemas de fluxo de caixa e insolvência.  

Com relação à administração de ativos, foi constatado que a TAM geriu seus 

estoques e seus ativos de forma mais eficiente que a GOL, concedendo maior prazo 

aos clientes o que influenciou no aumento das vendas. Por outro lado, a GOL 

passou a receber mais rapidamente suas vendas do que a TAM, o que pode se 

transformar em uma vantagem estratégica para a empresa, visto que com esse 

recebimento poderá investir em ativos rentáveis para ela. 

No que tange ao grau de endividamento, a proporção de capital de terceiros 

no financiamento dos ativos da TAM é maior que a da GOL. Contudo, apesar da 

empresa estar mais endividada e poder obter maior retorno, o endividamento 

também traz um maior risco. Já com relação à cobertura de juros, a GOL possuía 
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uma maior capacidade de pagamento de juros que a TAM nos anos de 2009 e de 

2011, assim, a GOL por não ser tão alavancada, consegue saldar seus juros com 

mais conforto que a TAM.  

No tocante à situação econômica, a rentabilidade de ambas as companhias 

não apresentou índices satisfatórios. O lucro líquido reduziu-se de 2009 para 2010 e 

houve prejuízo em 2011, afetando a margem líquida, o ROA e o ROE, 

principalmente da GOL, que apresentou índices menores que a da TAM a partir de 

2010. Isso revela que o investimento realizado nas duas maiores empresas do setor 

de transporte aéreo não está sendo rentável, o que é negativo para a imagem das 

empresas no mercado.  

Apesar dos índices de rentabilidade da GOL serem menores que os da TAM,  

os índices de valor de mercado da GOL foram maiores que a da TAM. Sendo assim, 

as ações da GOL se valorizaram mais e seus investidores estão dispostos a pagar 

mais por unidade monetária do valor patrimonial das ações do que os investidores 

da TAM. 

Com o intuito de haver um monitoramento contínuo da eficiência do 

desempenho econômico-financeiro das empresas de transporte aéreo, sugere-se 

que sejam feitas pesquisas futuras abordando os próximos anos, tomando como 

base os resultados obtidos com o presente estudo a fim de que possa traçar uma 

perspectiva histórica. 

Como esta pesquisa limitou-se às empresas de capital aberto, visto a 

acessibilidade de informações, acredita-se que seja recomendável analisar, 

financeiramente, um número maior de empresas do transporte aéreo que atuam no 

Brasil com o propósito de evitar que o setor entre em crise oriunda de uma 

administração financeira não condizente com as necessidades empresariais.  

Dada a relevância do setor de transporte aéreo para o turismo, especialmente 

no momento vivido pelo Brasil como destino turístico, é imprescindível que as 

empresas aéreas que atuam nesse mercado, reconheçam a importância de uma 

gestão financeira eficiente, garantindo assim, sua própria prosperidade e também a 

solidez e expansão do movimento turístico no país.  
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ANEXO A – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA GOL 

 

Tabela 1 - Demonstrações Financeiras Consolidadas: Balanço Patrimonial 

Ativo da GOL - (em Reais Mil) 

 

 Conta   Descrição   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2009 

 1   Ativo Total   10.655.141   9.063.847   8.720.120 

 1.01   Ativo Circulante   3.138.303   2.704.852   2.403.204 

 1.01.01   Caixa e Equivalentes de Caixa   1.230.287   1.955.858   1.382.408 

 1.01.02   Aplicações Financeiras   1.009.068   22.606   40.444 

 1.01.03   Contas a Receber   354.134   303.054   519.308 

 1.01.04   Estoques   151.023   170.990   137.959 

 1.01.05   Ativos Biológicos 

 1.01.06   Tributos a Recuperar   212.998   88.143   86.125 

 1.01.07   Despesas Antecipadas  93.797   116.182   124.728 

 1.01.08   Outros Ativos Circulantes   86.996   48.019   112.232 

 1.02   Ativo Não Circulante   7.516.838   6.358.995   6.316.916 

 1.02.01   Ativo Realizável a Longo Prazo   1.842.411   1.630.850   1.759.418 

 1.02.02   Investimentos 

 1.02.03   Imobilizado   3.890.470   3.460.968   3.325.713 

 1.02.04   Intangível   1.783.957   1.267.177   1.231.785   

Fonte: Adaptado de BM&FBOVESPA, 2012a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 

Tabela 2 - Demonstrações Financeiras Consolidadas: Balanço Patrimonial 

Passivo da GOL - (em Reais Mil) 

 

 Conta   Descrição   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2009 

 2   Passivo Total   10.655.141   9.063.847   8.720.120 

 2.01   Passivo Circulante   3.595.665   1.688.993   2.439.258 

 2.01.01   Obrigações Sociais e Trabalhistas   250.030   205.993   233.162 

 2.01.02   Fornecedores   414.563   215.792   362.382 

 2.01.03   Obrigações Fiscais   76.736   58.197   57.277 

 2.01.04   Empréstimos e Financiamentos   1.552.440   346.008   591.695 

 2.01.05   Outras Obrigações   1.226.328   807.036   1.128.483 

 2.01.06   Provisões   75.568   55.967   66.259 

 2.01.07   Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 

 2.02   Passivo Não Circulante   4.853.565   4.445.685   3.670.876 

 2.02.01   Empréstimos e Financiamentos   3.439.008   3.395.080   2.542.167 

 2.02.02   Outras Obrigações   419.669   319.509   489.572 

 2.02.03   Tributos Diferidos   763.706   642.185   562.303 

 2.02.04   Provisões   231.182   88.911   76.834 

 2.02.05   Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 

 2.02.06   Lucros e Receitas a Apropriar 

 2.03   Patrimônio Líquido Consolidado   2.205.911   2.929.169   2.609.986 

 2.03.01   Capital Social Realizado   2.171.221   2.183.133   2.062.272 

 2.03.02   Reservas de Capital   260.098   92.103   67.360 

 2.03.03   Reservas de Reavaliação 

 2.03.04   Reservas de Lucros   0   642.860   596.627 

 2.03.05   Lucros/Prejuízos Acumulados   -146.140   0   -117.091 

 2.03.06   Ajustes de Avaliação Patrimonial   -79.268   11.073   818 

 2.03.07   Ajustes Acumulados de Conversão 

 2.03.08   Outros Resultados Abrangentes 

 2.03.09   Participação dos Acionistas Não Controladores   

Fonte: Adaptado de BM&FBOVESPA, 2012a 
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Tabela 3 - Demonstrações Financeiras Consolidadas: Demonstração do 

Resultado da GOL - (em Reais Mil) 

 

01/01/2011  01/01/2010  01/01/2009 

 à   à   à 

 31/12/2011   31/12/2010   31/12/2009 

 3.01   Receita de Venda de Bens e/ou Serviços   7.539.308   6.979.447   6.025.382 

 3.02   Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos   -6.646.055   -5.410.518   -4.697.612 

 3.03   Resultado Bruto   893.253   1.568.929   1.327.770 

 3.04   Despesas/Receitas Operacionais   -1.137.757   -871.134   -914.478 

 3.05   Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos   -244.504   697.795   413.292 

 3.06   Resultado Financeiro   -755.914   -311.299   342.844 

 3.07   Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro   -1.000.418   386.496   756.136 

 3.08   Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro   248.880   -172.299   134.696 

 3.09   Resultado Líquido das Operações Continuadas   -751.538   214.197   890.832 

 3.10   Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 

 3.11   Lucro/Prejuízo Consolidado do Período   -751.538   214.197   890.832 

 Conta   Descrição 

 

Fonte: Adaptado de BM&FBOVESPA, 2012a 
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ANEXO B – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA TAM 

 

Tabela 1 - Demonstrações Financeiras Consolidadas: Balanço Patrimonial 

Ativo da TAM - (em Reais Mil) 

 

 Conta   Descrição   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2009 

 1   Ativo Total   15.985.229   14.459.063   12.940.085 

 1.01   Ativo Circulante   5.116.660   4.505.357   3.793.420 

 1.01.01   Caixa e Equivalentes de Caixa   650.081   1.012.220   1.075.172 

 1.01.02   Aplicações Financeiras   1.684.932   1.407.698   1.011.022 

 1.01.03   Contas a Receber   1.819.011   1.556.781   1.121.979 

 1.01.04   Estoques   212.609   198.760   195.092 

 1.01.05   Ativos Biológicos 

 1.01.06   Tributos a Recuperar   493.956   75.981   99.268 

 1.01.07   Despesas Antecipadas 

 1.01.08   Outros Ativos Circulantes   256.071   253.917   290.887 

 1.02   Ativo Não Circulante   10.868.569   9.953.706   9.146.665 

 1.02.01   Ativo Realizável a Longo Prazo   940.624   637.832   770.936 

 1.02.02   Investimentos 

 1.02.03   Imobilizado   9.317.951   8.711.850   8.134.028 

 1.02.04   Intangível   609.994   604.024   241.701   

Fonte: Adaptado de BM&FBOVESPA, 2012b 
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Tabela 2 - Demonstrações Financeiras Consolidadas: Balanço Patrimonial 

Passivo da TAM - (em Reais Mil) 

 

 Conta   Descrição   31/12/2011   31/12/2010   31/12/2009 

 2   Passivo Total   15.985.229   14.459.063   12.940.085 

 2.01   Passivo Circulante   5.246.126   4.993.522   4.454.665 

 2.01.01   Obrigações Sociais e Trabalhistas 

 2.01.02   Fornecedores   645.680   522.364   430.982 

 2.01.03   Obrigações Fiscais   367.279   299.376   179.662 

 2.01.04   Empréstimos e Financiamentos   1.998.000   1.572.093   1.244.685 

 2.01.05   Outras Obrigações   2.235.167   2.599.689   2.599.336 

 2.01.06   Provisões 

 2.01.07   Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 

 2.02   Passivo Não Circulante   8.614.983   6.838.150   7.191.384 

 2.02.01   Empréstimos e Financiamentos   7.166.656   5.786.848   5.924.737 

 2.02.02   Outras Obrigações   1.132.002   735.853   600.074 

 2.02.03   Tributos Diferidos   45.206   111.178   0 

 2.02.04   Provisões   271.119   204.271   666.573 

 2.02.05   Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 

 2.02.06   Lucros e Receitas a Apropriar 

 2.03   Patrimônio Líquido Consolidado   2.124.120   2.627.391   1.294.036 

 2.03.01   Capital Social Realizado   819.892   819.892   675.497 

 2.03.02   Reservas de Capital   140.414   120.605   99.244 

 2.03.03   Reservas de Reavaliação 

 2.03.04   Reservas de Lucros   530.020   895.592   402.141 

 2.03.05   Lucros/Prejuízos Acumulados 

 2.03.06   Ajustes de Avaliação Patrimonial   562.491   585.824   113.746 

 2.03.07   Ajustes Acumulados de Conversão 

 2.03.08   Outros Resultados Abrangentes 

 2.03.09   Participação dos Acionistas Não Controladores   71.303   205.478   3.408   

Fonte: Adaptado de BM&FBOVESPA, 2012b 
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Tabela 3 - Demonstrações Financeiras Consolidadas: Demonstração do 

Resultado da TAM - (em Reais Mil) 

 

01/01/2011  01/01/2010  01/01/2009 

 à   à   à 

 31/12/2011   31/12/2010   31/12/2009 

 3.01   Receita de Venda de Bens e/ou Serviços   12.994.486   11.378.691   9.765.506 

 3.02   Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos   -9.389.073   -8.173.569   -7.215.763 

 3.03   Resultado Bruto   3.605.413   3.205.122   2.549.743 

 3.04   Despesas/Receitas Operacionais   -2.587.528   -2.191.524   -2.023.017 

 3.05   Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos   1.017.885   1.013.598   526.726 

 3.06   Resultado Financeiro   -1.200.782   102.386   1.371.272 

 3.07   Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro   -182.897   1.115.984   1.897.998 

 3.08   Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro   -78.616   -447.054   -649.539 

 3.09   Resultado Líquido das Operações Continuadas   -261.513   668.930   1.248.459 

 3.10   Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 

 3.11   Lucro/Prejuízo Consolidado do Período   -261.513   668.930   1.248.459 

 Conta   Descrição 

Fonte: Adaptado de BM&FBOVESPA, 2012b 

 


