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INTRODUÇÃO / OBJETIVOS

RESULTADOS / DISCUSSÕES

O presente estudo tem como objetivo
principal, comparar os resultados obtidos
nas
análises
das
demonstrações
financeiras de companhias do setor
aéreo brasileiro, com ações listadas na
BM&FBovespa, e o seu desempenho no
mercado, mediante a avaliação das
informações divulgadas no período de
2009 a 2013.

Com os dados analisados, foi possível
identificar que a empresa TAM
apresenta
melhor
desempenho
econômico, financeiro e uma melhor
valorização no mercado de ações.
Entretanto, a empresa GOL apresenta
um desempenho mais estável e com
menores oscilações, o que também é
refletido na valorização de suas ações
no mercado. Observa-se ainda que
ambas
empresas
apresentaram
períodos de crise principalmente em
função da majoração dos custos com
combustíveis nos anos de 2012 e 2013.
Outro
fator
que
também
vem
influenciando o desempenho das
empresas GOL e TAM é a perda de
market share para outras companhias
conforme evidenciado no estudo.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada no estudo foi a
pesquisa bibliográfica, exploratória e
descritiva para os objetivos, e
quantitativa para a abordagem do
problema.
A análise foi realizada baseada nos
valores extraídos das demonstrações
financeiras e dos relatórios release de
resultados,
divulgados
aos
investidores, assim como o valor das
ações das companhias no mercado,
possibilitando a
comparação do
desempenho econômico e financeiro
das empresas, GOL Linhas Aéreas
Inteligentes S/A e TAM Linhas Aéreas
S/A.
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