


Azul cobre com sua malha mais de 85% do PIB do Brasil e lidera capilaridade em 
todo território

• 103 aeroportos e presença 
forte em todas as regiões 
do Brasil

• Mais de 200 milhões de 
passageiros transportados

• 8 bases internacionais 
(Miami, Orlando, Lisboa, 
Montevideo, Punta del
Este, Caiena – Guiana 
Francesa, Ezeiza, Viru Viru)

• +800 voos diários

• 32% de Market share em 
decolagens
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Destinos*

Cidades onde é líder em 
quantidade de voos*

48 44 

23 

103

LatamGol AviancaAzul

16

5 2 

67

AviancaGolAzul Latam

Fonte: Azul, ANAC e Companhias

* Considera liderança por número de partidas. Exclui cidades em que uma operadora tem menos de 5% de vantagem



Azul foi a companhia aérea mais pontual do mundo em 2015, a 3ª melhor companhia aérea pelo tripadvisor; a 
melhor Low-Cost e o melhor Staff da América do Sul pela 7ª vez consecutiva pela Skytrax Awards em 2017

On-time Performance

Companhia aérea mais pontual do mundo em 2015 
– OAG (Official Airline Guide)

OAG: Principal instituição independente de 
monitoramento global de pontualidade

Best Airlines in the world

Third best airline by 2017 Traveler’s Choice –

TripAdvisor Award considering users reviews.

Trip Advisor: website specialized in travels that

provides evaluations related to tourism



A base da excelência operacional é dada pelo forte investimento em treinamento, 
feito na Universidade Corporativa - UniAzul

• A UniAzul abrange toda 
educação corporativa. 
Em média cada tripulante 
tem +3 treinamentos por 
ano;

• Em 2016 a Azul Cargo 
Express treinou mais de 
500 funcionários em 6 
diferentes tipos cursos, 
além dos cursos padrão 
da Azul Linhas Aéreas;

• As Disciplinas abrangem 
desde a aceitação da 
cargas, e inclui sistemas, 
Produtos Perigosos (DG) 
e procedimentos 
operacionais diversos.
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Universidade Azul - Campinas Simulador área de passageiros na aeronave

Parte externa simulador de Jato e ATR Parte interna do Simulador de Jato





Azul Cargo Express tem a mais ampla cobertura aérea própria nacional
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• 8 anos no mercado
• +175 Lojas, 88 aeroportos, alcançando mais de 

3.200 cidades no Brasil com serviço porta a porta, 
além de Estados Unidos e Europa

• Gestão de contratos complexos para grandes 
clientes corporativos

• Reconhecida no mercado doméstico e internacional 
por sua capacidade operacional e customização de 
solução logística

• 5 Cargueiros dedicados com capacidade de 5,8 ton.
• Disponibilidade para cargas paletizadas utilizando o 

A330 com capacidade de até 28 Ton.



Capacidade Flexível de transporte de carga dada variedade de frota
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Capacidade com pax: 600 kg 

Dedicado: 5.8 ton

ATRs

Capacidade com pax: 1.2 ton

Dedicado: 3.0 ton

E-Jets

Capacidade: 28.000 kg

A330
Capacidade: 5.500 kg

• 5 equipamentos em 2016

• 14 equipamentos em 2017

• 63 Equipamentos nos 
próximos 7 anos

A320 Neo

E-Jets

ATRs

A320neo



Frota que possibilita recebimento de grandes volumes em Pallets ou Cargueiros, assim 
como pequenos volumes a granel

8



Atendimento especializado e dedicado - 24/7/365 
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Azul Center

• Call Center dedicado ao atendimento do Cliente 
Azul Cargo

• Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana

Equipe SOL – Suporte de Operações Logísticas

• Equipe dedicada ao público interno (unidades Azul 
Cargo Express) e aos maiores Key Accounts
(projetos especiais), a fim de prover informações 
logísticas e atuar nas soluções de imediato

• Canal direto entre aeroporto e a matriz para 
agilizar os processos

PA’s

• Postos de Atendimento dedicados dentro da área 
de logística do Cliente



Capacidade de interligação sistêmica com clientes e de tracking online das 
mercadorias
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Visão gerencial, através do 
Dashboard de acompanhamento

Rastreamento 
dos pedidos

Consulta por Nº do 
pedido, nota, data 
de emissão...

• Sistema online de 

acompanhamento 

dos envios

• Visão analítica de 

cada etapa da 

entrega

• Dashboards

gerenciais 

customizados

• Chat para 

abertura de 

ocorrência

Status de 
cada etapa 
do processo 
de entrega



Forte Investimento em infraestrutura e homologações em 2016 e 2017
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• Novos Tecas como:
GRU, REC, VIX, GIG e 
SDU

• Adequação para 
homologar 16 bases 
em Produtos 
Perigosos: 
 CNF
 VCP
 NAT
 POA
 FOR
 REC
 BEL
 MAO
 GRU
 CWB
 SSA
 CGR
 GYN
 VIX
 CGB
 BSB

Santos Dumont

Galeão

VitóriaRecife Guarulhos



Malha futura para envio de Carga....



Serviços diferenciados para atender necessidades diversas
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Obrigado!!!


