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Resultado do 1T22:  Preservando a liquidez; neutro

Gol

Ticker GOLL4 Recomendação Compra

Variação 30 dias -10,7% Preço em 28-abr-2022 R$ 15,21

Variação em 2022 -10,6% Preço-alvo 31-dez-2022 R$ 33,0

Variação 12 meses -37,0% Potencial de Valorização 118%

Mínimo 12 meses R$ 12,25

Máximo 12 meses R$ 28,75

Fonte: Economatica e BB Investimentos

A Gol apresentou o resultado do primeiro trimestre do ano, em nossa avaliação, neutro. 
Ainda que a demanda tenha demonstrado avanço significativo, o preço do combustível 
de aviação tem pressionado as margens da companhia frente a uma política tarifária 
inevitável e cada vez mais restritiva. 

Com o avanço da guerra na Ucrânia a cotação do petróleo atingiu níveis recordes 
históricos, considerado o custo em moeda nacional. A estratégia da Gol tem sido 
aumentar o preço da tarifa e substituir sua frota com aeronaves mais eficientes.

O trimestre foi marcado pela recuperação na demanda (+46,5% a/a no RPK) e pelo ajuste 
de tarifas, fatores que resultaram em um faturamento superior ao período anterior à 
pandemia. O yield médio por passageiro cresceu 45,2% e registrou um recorde de R$ 
36,77 no 1T22. 

Com isso, o resultado operacional (EBIT) no 1T22 foi de R$ 77 milhões, contra um EBIT 
negativo de R$ 522 milhões no 1T21. Esse resultado operacional ainda é insuficiente para 
cobrir as despesa financeiras de R$ 609 milhões no trimestre. 

Em função da valorização do Real frente ao Dólar, a Gol registrou ganhos com variação 
cambial de R$ 3,4 bilhões, o que contribuiu para o lucro líquido foi de R$ 2,6 bilhões. 
Desconsiderando os resultados não recorrentes e de variação cambial a Gol registrou um 
prejuízo recorrente de R$ 690 milhões no primeiro trimestre de 2022.

A liquidez total, que inclui caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, depósitos 
e contas a receber foi de R$3,3 bilhões, queda de R$ 400 milhões em relação ao 4T21 em 
função do pagamento de financiamentos e investimentos de R$ 800 milhões e R$ 200 
milhões, respectivamente.

Os preços dos combustíveis de aviação deverão permanecer elevados por mais alguns 
trimestres, até o mercado regularizar os níveis de oferta e demanda considerando, 
inclusive, a permanência do ambiente de guerra na Ucrânia.

A Gol deverá manter a politica de precificação de tarifas, preservação de liquidez e 
margem operacional, visando superar os desafios e pressões nos custos de combustível. 
Mantemos nossa recomendação de compra e o preço alvo de R$ 33,00 para o final de 
2022 para as ações da companhia.
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GOLL4 vs IBOV

GOl

Fonte: Gol e BB Investimentos

3

Destaques Financeiros

R$ milhões 1T22 1T21 a/a

Receita Líquida Total 3.221 1.568 105,4%

Transporte de Passageiros 3.011 1416 112,6%

Transporte de Cargas e Outros 208 151 37,7%

EBTIDA 542 -72 n.m

Margem EBITDA (%) 16,8% -4,6% +21,4 p.p.

EBIT 77 -522 -114,8%

Margem EBIT (%) 2,4% -33,3% +35,6 p.p.

Lucro (Prej.) Liquido 2.738 -2.484 n.m
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Siga os conteúdos 
do BB Investimentos 
nas redes sociais.
Clique em cada ícone para acessar.
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BB I Economia e Mercado
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BB I Empreendedorismo e Negócios

bb.com.br/analises

bb.com.br/carteirasugerida

https://open.spotify.com/show/7lRLyV60X6lu81c3SSUq4b?si=9737686263ec4faa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhnExfBbbmATPwZyoSIdtm_dYodA-NV81
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Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As
informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em
informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido
tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não
sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-BI não garante que tais
dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas
informações. Todas as opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-
se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores mobiliários
(“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de
mudanças que possam afetar as projeções da empresa, não implicando necessariamente na
obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal
mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes
formas de cálculo e/ou ajustes.

Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a
tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como material
promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender
quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a
leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos dos ativos
antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento.
Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior
ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI
não garante o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser
tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. É vedada a reprodução,
distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.

Nos termos do art. 22 da Resolução CVM 20/2021, o BB-Banco de Investimento S.A declara
que:

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais
com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou
universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o
Conglomerado Banco do Brasil S.A (“Grupo”) pode ser remunerado por serviços prestados ou
possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa
natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo
interesse dessa(s) empresa(s).

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1%
do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar ou intermediar
valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode
possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s)
empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s)
empresa(s) no mercado.

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de
participação acionária no capital da Cielo S.A, companhia brasileira listada na bolsa de valores e
que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias
listadas cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A.

Disclaimer
Informações Relevantes
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Declarações dos Analistas

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que:

1 - As recomendações contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais
sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e
autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo.

2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não
recebem remuneração adicional por serviços prestados para a(s) companhia(s) emissora(s)
objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas.

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores
mobiliários analisada(s) neste relatório:

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome
próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da(s) companhia(s)
emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente,
qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários
analisada(s) neste relatório.

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s)
emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

6 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos
na aquisição, alienação ou intermediação de valores mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s)
dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

RATING

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que
uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita
dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem.
“O investidor não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de
Investimento.

Disclaimer
Informações Relevantes: analistas de valores mobiliários.

Analistas
Itens

1 2 3 4 5 6

Renato Hallgren X X - - - -
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ckiselar@bb.com.br mconstantino@bb.com.br Renato Hallgren Gerente – Henrique Reis Daniel Bridges

Hamilton Moreira Alves
Bancos e Serv. 
Financeiros
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Mercado de Capitais I Equipe Research
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