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Check-in: nossa jornada começa

CONECTANDO O PAÍS E FAZENDO A DIFERENÇA

Aqui na Azul, todo dia é dia de ouvir, de contar, de fazer 
história e, principalmente, de ajudá-las a serem feitas. 
Como no caso de um Cliente que se sentou ao meu lado 
recentemente e me disse que era só por causa da Azul que 
ele conseguia chegar aos locais onde trabalha. “Antes, não 
havia acesso.” Quando perguntei o que ele fazia, ficou bem 
clara sua missão de vida: proteger a Amazônia brasileira.

IR ALÉM  
PARA  
TRANS 
FORMAR
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um orfanato a um técnico que me cobrou fazer reciclagem 
no aeroporto de Santos Dumont. Esse é o nosso jeito de ser. 
Se temos a oportunidade de ir além para ajudar o próximo, 
vamos continuar fazendo. Está em nossa cultura e em nosso 
sangue. Somos apaixonados pelo que fazemos aqui.

E é com esse sentimento que somos parceiros de instituições 
que atuam em diversas regiões do Brasil. Quando estamos 
apoiando uma OSC – organização da sociedade civil, estamos 
apoiando nosso Tripulante que quer fazer a diferença na vida 
dos outros. Se tem Tripulante com paixão por trás de um 
apoio, é diferente, muda completamente. Queremos que ele 
faça parte da transformação que a Azul pode fazer. Doar é o 
mais fácil. Participar é para os que realmente querem vivenciar 
essa experiência.

Assim, com este relatório social que você está lendo, esperamos 
que conheça um pouco mais dessas histórias inspiradoras que 
são escritas no nosso dia a dia, dentro e fora da Azul. 

Aproveite e transforme!

John Rodgerson 
Presidente 

Nós o entendemos perfeitamente! Afinal, nossa missão, 
“servir, servir, servir”, permeia toda a nossa cultura de 
ajudar o próximo, transformando socialmente o local para 
onde voamos. Quando chegamos ao Brasil, há quase uma 
década, queríamos fazer diferente e não ser mais uma 
empresa aérea. Na verdade, nem dizemos para o mercado 
que somos uma empresa aérea, mas sim, uma empresa 
de serviços. Para nós, só há dois tipos de colaborador 
na Azul, que apelidamos de Tripulante: os que servem ao 
Cliente e os que servem às pessoas que servem ao Cliente. 

E como fazemos a diferença para ajudar a mudar o Brasil? 
Primeiramente, conectando cada vez mais todas as regiões. 
Estamos em mais de 100 destinos no país, enquanto nossos 
concorrentes estão em metade. Estamos ligando lugares em 
que, não fossem nossos voos, a única opção para as pessoas 
saírem de suas cidades e fazerem um tratamento médico, por 
exemplo, é andar de barco ao longo de 3 dias.

Conectar um país de dimensões continentais é um grande 
desafio, mas também acreditamos que a transformação está 
no que chamo de “pequenas coisas” do dia a dia. E para 
isso temos uma infinidade de histórias singulares: desde uma 
Tripulante que se dedica a dar aulas voluntárias de Inglês em 

“Queremos que nosso Tripulante 
faça parte da transformação 
que a Azul pode fazer. Doar é 
o mais fácil. Participar é para 
os que realmente querem 
vivenciar essa experiência.”

John Rodgerson

Check-in: nossa jornada começa
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RESPONSABILIDADE 
SOCIAL A BORDO

Decolagem: atuação social da Azul

Fortalecer a missão de servir, promovendo a conscientização da 
importância da atuação social para o indivíduo, a comunidade e  
o país, tornando o Tripulante agente ativo dessa transformação. 
É com essa missão que a área de Responsabilidade Social 
Empresarial da Azul visa profissionalizar a atuação socialmente 
responsável da companhia desde 2013. Acreditamos que 
esse tipo de engajamento é inerente a todo negócio, uma vez 
que as empresas têm grande poder de transformação social. 
E ser referência na transformação do indivíduo, da empresa e 
da sociedade no mercado brasileiro é justamente a visão que 
adotamos na área de RSE da Azul. Sabemos do impacto e 
das mudanças que podemos causar quando ligamos um novo 
destino, antes isolado, com outras regiões do país. É uma 
excelente oportunidade para promovermos o desenvolvimento 
local por nossa atuação e também por meio dos parceiros 
sociais, sempre com nossos voluntários sendo agentes 
participantes desse processo. 

Nosso trabalho em RSE está focado em três grandes frentes: 
Projetos Sociais, Programa de Voluntariado Corporativo e 
Outubro Rosa – causa defendida pela companhia há mais de 
sete anos, como protagonistas. Há ainda outras iniciativas 
internas que também geram impacto social, o ReciclAzul, o 
transporte de órgãos e voos regionais operados em locais 
onde o acesso só é possível de barco. Com perseverança, 
paixão, integridade, empatia e eficiência, valores da nossa área, 
pretendemos em 2018 estar ainda mais presentes na vida de 
nossos Clientes e Tripulantes.

• O projeto precisa fomentar  
o desenvolvimento local.

• A passagem aérea precisa ser vital  
ou extremamente importante para  
a realização do projeto.

• O projeto apoiado precisa  
oferecer oportunidade para atuação 
dos Voluntários do Programa de 
Voluntariado da Azul.

• A Azul apoia somente 
organizações com atuação no 
Brasil, em todas as regiões do país 
e que estimulem a conexão de 
pessoas de diferentes lugares.

PRINCÍPIOS  
PARA O APOIO  
SOCIAL DA AZUL
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MAIS UM ANO AJUDANDO 
A TRANSFORMAR O PAÍS!

Nesta seção, trazemos um panorama geral dos impactos e 
resultados no último ano, para facilitar sua leitura. Os dados 
a seguir são apresentados com mais detalhes em cada uma 
das escalas, ops, das seções correspondentes ao longo 
do relatório. Em 2017, ficamos muito contentes de apoiar 
três projetos que trabalham com temas tão diferentes – e 
necessários para o desenvolvimento do país –, como acesso 
à energia, acesso à leitura e saúde. Além disso, mantivemos 
nossa parceria com a FEMAMA e ampliamos o apoio à causa 
do Outubro Rosa, iniciando uma projeto em conjunto com 
o Hospital de Amor, de Barretos (SP), que beneficiará 30 
mulheres agora em 2018, entre outras ações.

+ de 6 17 mil
PACOTES DE SNACKS ROSA 
NAS AERONAVES

+ de 350  mil
PONTOS AZUL DOADOS  
(MILHAGEM)

+ de 3.400
TRIPULANTES COM ITENS 
DE UNIFORME NA COR ROSA

2  aeronaves e1 ônibus
NA COR ROSA

+ de 2  milhões
DE PESSOAS IMPACTADAS

+ de 2  milhões
DE VISUALIZAÇÕES DO VÍDEO 
SOBRE PREVENÇÃO 
DO CÂNCER DE MAMA

40 mil reais
EM CRÉDITOS PARA  
A FEMAMA, QUE RESULTARAM 
EM 27 PASSAGENS PARA 
O IV FÓRUM DE COMBATE 
AO CÂNCER DE MAMA

1 projeto social
AUTORAL DESENVOLVIDO 
EM PARCERIA COM  
O HOSPITAL DO AMOR 
PARA O OUTUBRO ROSA

30 mulheres
BENEFICIADAS NO 
PROJETO CONEXÃO AZUL 
ROSA, EM PARCERIA COM 
O HOSPITAL DE AMOR

IMPACTOS E RESULTADOS OUTUBRO ROSA

3  organizações apoiadas
LITRO DE LUZ, OPERAÇÃO 
SORRISO E VAGA LUME

+ de 6  toneladas
DE CARGAS TRANSPORTADAS, 
REPRESENTANDO + DE 50 MIL REAIS

309 passagens doadas
EQUIVALENTES A 428 MIL REAIS

VOLUNTARIADO AZUL

+ de 1.500  tripulantes
SÃO VOLUNTÁRIOS

+ de 13%  de todos
OS TRIPULANTES DA COMPANHIA 
SÃO VOLUNTÁRIOS

+ de 9.000  horas
DE TRABALHO DOADAS 
BENEFICIANDO + DE 20  
INSTITUIÇÕES LOCAIS

+ de 1.200  tripulantes
ABORDADOS POR UM MÉDICO 
FAZENDO A CONSCIENTIZAÇÃO  
SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER  
DE PRÓSTATA NO NOVEMBRO AZUL

+ de 50  ações
VOLUNTÁRIAS REALIZADAS

+ de 3.500  pessoas
BENEFICIADAS

Decolagem: atuação social da Azul
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104  cidades
EM QUE A AZUL ATUA

98  cidades
DOMÉSTICAS

6  cidades
INTERNACIONAIS

38  cidades
EM QUE A AZUL É A ÚNICA 
COMPANHIA AÉREA 
A OPERAR

39  cidades
ATENDIDAS TÊM MENOS 
DE 200 MIL HABITANTES

OPERAÇÕES REGIONAIS

25.605 beneficiários

5.044 livros distribuídos

149 bibliotecas ativas

296 mediadores
DE LEITURA FORMADOS

11 capacitações
DE MEDIADORES DE LEITURA 
REALIZADAS

20 visitas
DE MONITORAMENTO

VAGA LUME

3.672 consultas
MÉDICAS

408  pacientes
ATENDIDOS

251 procedimentos
CIRÚRGICOS

173  pacientes
OPERADOS

OPERAÇÃO SORRISO

+ de 8  toneladas
DE LATINHAS RECICLADAS 
NO RECICLAZUL

43%  do transporte

600  voluntários SAT

DE ÓRGÃOS NO PAÍS É 
REALIZADO PELA AZUL

ATIVOS EM 59 TURMAS FORMADAS

E AINDA!

9 comunidades
RIBEIRINHAS NA AMAZÔNIA 
E 6 COMUNIDADES URBANAS 
ILUMINADAS

234 lampiões
INSTALADOS

10  ações
REALIZADAS NAS 5 REGIÕES 
DO BRASIL EM 6 ESTADOS

393 postes
INSTALADOS

LITRO DE LUZ

2.000  pessoas
BENEFICIADAS DIRETA 
E INDIRETAMENTE

Decolagem: atuação social da Azul



ESCALA1
Outubro Rosa
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TRIPULANTES ENGAJADOS

Nossos Tripulantes vestem não somente a camisa,  
mas o uniforme inteiro do Outubro Rosa!

• 42 comissárias com uniforme cor-de-rosa

• 50 pilotos mulheres com uniforme cor-de-rosa

• 1.407 agentes de aeroporto com lenços rosa

• 1.963 comissárias com lenço rosa

SPEECHES DAS VITORIOSAS

As apresentações (speeches) promovidas a bordo pelas 
Vitoriosas da Azul e a FEMAMA com depoimentos de 
mulheres que tiveram câncer de mama promovem a 
conscientização sobre a importância da prevenção da 
doença, além de inspirar as pessoas a acreditarem que a cura, 
muitas vezes, é possível. Alguns números dessas ações:

• Speeches a bordo realizados em 15 Bases  
em diversas regiões do país

• + de 2 milhões de Clientes impactados nas aeronaves

• + de 8 mil Clientes impactados com os speeches  
a bordo

• 2 talk show com cerca de 150 participantes

• 5 Vitoriosas Azul participaram do talk show  
e fizeram speeches a bordo nas aeronaves

• 11 Vitoriosas das OSCs associadas da FEMAMA 
participaram dos speeches

A AZUL É ROSA

• A frota da Azul contou com 
2 aeronaves e 1 ônibus na cor rosa 

• 70 mil exemplares da revista de bordo  
na temática Outubro Rosa

• + de 617 mil pacotes de snacks rosa  
nas aeronaves 

Escala 1: Outubro Rosa

QUEM SE CUIDA, 
VOA MAIS LONGE

• + de 2 milhões de visualizações do vídeo  
sobre prevenção do câncer de mama

• 30 mulheres beneficiadas no projeto 
Conexão Azul Rosa

• 786 acessos à hashtag #AzuléRosa 

• 50 mil tags rosa para mala de viagem
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RAIO X DO OUTUBRO ROSA EM 2017

Em 2017, a Azul apoiou duas instituições ligadas ao tema: 
Hospital de Amor  (Hospital do Câncer de Barretos) e Femama 
(Federação  Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio 
à Saúde da Mama).  Com o Hospital do Amor, foi criado um 
novo em conjunto, o Conexão Azul Rosa.

Já a parceria com a Femama ocorre por meio das Vitoriosas, 
que disseminam informações sobre prevenção  e cuidados 
com a saúde para os Clientes em nossas aeronaves em 
várias regiões do país.  Em contrapartida, contribuímos  para 
a capacitação das Vitoriosas, levando-as para congressos e 
permitindo o deslocamento da equipe da OSC em ações de 
política pública.

A causa do Outubro Rosa movimentou todas as bases 
nacionais e internacionais da Azul, que ganharam  decoração 
rosa, e todos os funcionários usaram botons temáticos.  Além 
disso, os Agentes da Cultura, Tripulantes que disseminam as 
ações culturais da companhia, levaram para o Desafio do Mês 
o Outubro Rosa.  A Base vencedora foi Natal, que realizou 
um encontro entre os Tripulantes para falar sobre câncer de 
mama, fez produção de um vídeo e enfeitou como ninguém 
a Base.  No total, 20 Bases realizaram  ações próprias com a 
temática do Outubro Rosa.

Escala 1: Outubro Rosa

QUEM A AZUL APOIOU EM 2017

Um grupo de 30 mulheres que receberão 
passagens ao longo de 2018 para realizarem  a 
cirurgia do câncer de mama.

Além disso, foram doados pontos  do Tudo Azul 
para ajudar no transporte dos acompanhantes 
das mulheres beneficiadas no Conexão Azul Rosa.

COMO A AZUL APOIOU

R$ 60 mil em créditos de passagens

350 mil pontos  
do Programa de Vantagens Tudo Azul

IMPACTOS E RESULTADOS  

• 30 mulheres beneficiadas para cirurgia 
do câncer de mama
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“Antes eu me achava muito 
sensível, incapaz de passar por 
uma situação assim. Hoje não é 
com qualquer coisa que eu fico 
aflita. Tirei uma boa lição de 
vida nisso. Começo a valorizar 
mais as coisas que tenho, vi que 
estou viva por um milagre.” 

Maria de Cássia de Oliveira Conceição,  
do Call Center – Vitoriosa Azul

A PRINCIPAL CAUSA SOCIAL DA AZUL

Claudia, Cleonice, Jorilda, Jussara e Maria de Cássia. 
Mas pode chamá-las também de Vitoriosas. Todas essas 
Tripulantes da Azul enfrentaram (ou ainda estão enfrentando) 
tratamentos para o câncer de mama e permitiram 
compartilhar suas histórias a bordo, nos aeroportos e em 
diversos encontros na Azul para que mais pessoas tenham 
acesso à informação e possam se prevenir.

O grupo Vitoriosas da Azul surgiu em 2017 por iniciativa de 
Claudia Fernandes, diretora de Marketing e Comunicação, 
que também superou a doença. “Já trabalhávamos com as 
Vitoriosas da Femama e por eu ter tido câncer de mama 
pensei que haveria outras mulheres aqui na Azul que também 
superaram a doença e que poderiam estar dispostas, 
voluntariamente, a compartilhar suas histórias para ajudar 
outras pessoas”, conta Claudia.

“Acho que no grupo de mulheres, inclusive em mim, foi uma 
transformação incrível. Primeiro, pela dificuldade que você tem 
em falar sobre o assunto. Mas ao mesmo tempo você fica 
feliz em poder ajudar. Num voo que a gente fez de Campinas 
para Belo Horizonte, eu fiz o speech e um rapaz me pediu 
para gravar um vídeo para a irmã dele, que havia acabado 
de ser diagnosticada com câncer de mama e estava muito 
desanimada. Então isso para mim já valeu”, completa.

Escala 1: Outubro Rosa
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Já Jussara Fátima da Silva, coordenadora de Segurança 
do Trabalho, descobriu o câncer em 2010 em sua primeira 
mamografia. Também passou por cirurgia e tratamento 
com quimio e radioterapia e está curada. Jorilda Rosa de 
Oliveira trabalhou no call center da Azul até o final de 2017 e 
descobriu o nódulo em exames de rotina em 2015. Continua 
em acompanhamento após o tratamento e cirurgia e 
reforça a importância da prevenção: “Apesar de as pessoas 
acharem que isso é uma sentença de morte, na verdade 
não é. Sabendo do diagnóstico precoce, você tem todas as 
chances de sair curada”.

“Realmente mudei minha vida 
em alguns aspectos depois do 

tratamento. Hoje eu faço mais  
as coisas de que gosto e dou mais 

valor à minha vida.” 

Jussara Fátima da Silva,  
coordenadora de segurança do trabalho 

Vitoriosa Azul

Cleonice Antunes Quaresma, agente de suporte de Cargas, 
foi diagnosticada com câncer de mama em 2011 num exame 
de rotina. Fez tratamento com cirurgia, quimio e radioterapia. 
Porém, a doença voltou em 2015 e Cleonice precisou fazer 
mastectomia. Em 2017, fez nova cirurgia para reconstrução 
da mama. “Ao participar das Vitoriosas da Azul, muita gente 
veio me parabenizar pela coragem de me expor. Muitas 
pessoas disseram que também passaram por isso e eu não 
sabia. É como se quebrasse um tabu”, diz.

Maria de Cássia de Oliveira Conceição, do call center, 
percebeu um nódulo em sua mama em 2014 no autoexame, 
porém a confirmação veio justamente no dia de seu 
aniversário. Precisou fazer quimioterapia e passou por cinco 
cirurgias, mas agora só precisa fazer acompanhamento a 
cada seis meses. 

“É muito bom quando você tem 
contato com pessoas que sabem 
o que você está falando. 
No grupo das Vitoriosas nós 
sabemos porque tivemos a mesma 
doença de formas diferentes  
e consequências diferentes. 
Criou-se um grupo de amigas 
e é muito bom ouvir de cada uma 
e principalmente poder falar.” 

Cleonice Antunes Quaresma,  
agente de suporte – Vitoriosa Azul

Escala 1: Outubro Rosa

VITORIOSAS QUE INSPIRAM



SUMÁRIO 16 RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2017

Oferecer informação qualificada e incidir para que as mulheres 
possam prevenir ou diagnosticar ainda em estágios iniciais 
o câncer de mama por meio de mamografia, tratamento e 
reabilitação é o cerne do trabalho que a Femama (Federação 
Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da 
Mama) realiza.

Sediada em Porto Alegre e com associadas na maioria dos 
Estados brasileiros, a instituição atua na articulação de uma 
agenda nacional única para influenciar a formulação de 
políticas públicas de atenção à saúde da mama. Entre as 
conquistas apontadas pela instituição está a aprovação da Lei 
11.664, de 2008, que regulamenta a mamografia para todas 
as mulheres a partir dos 40 anos pelo SUS. Também afirma 

FEMAMA 

“Estamos em Mossoró, uma cidade do interior a 300 
km da capital do Estado. Como chegar em São Paulo 
para ter conhecimento sobre as políticas públicas 

e as medicações de ponta contra o câncer de mama? 
A Azul tem um papel fundamental nessa parceria 

com a FEMAMA para realizarmos nossos encontros e 
podermos trocar informações.”

Ana Clebea Nogueira,  
associada da FEMAMA em Mossoró (RN)

ter beneficiado cerca de 1 milhão de pacientes e cuidadores 
de maneira indireta, por meio das organizações associadas 
em todo o país. 

A parceria começou em 2011 – primeiro ano da campanha 
com a Azul, que pintou um jato Embraer 190 na cor rosa, 
levando a mensagem de prevenção durante todo o ano com 
apresentações em 10 cidades. De lá para cá, foram realizadas 
sete campanhas, todas envolvendo as Vitoriosas, como são 
conhecidas as voluntárias da instituição que venceram o 
câncer. A ação mais marcante foi o depoimento das Vitoriosas 
dado a bordo de aeronaves para sensibilizar os Clientes sobre 
a importância da prevenção

O QUE A AZUL APOIOU EM 2017

IV Fórum de Combate ao Câncer de Mama, 
realizado nos dias 29 e 30 de novembro  
em Fortaleza

COMO A AZUL APOIOU

R$ 40 mil em créditos, que resultaram em  
27 passagens 

IMPACTOS E RESULTADOS  

• 108 participantes no Fórum, com  
65 OSCs representadas, além de 
profissionais da saúde e parceiros  
da FEMAMA participando do encontro  
70 associados

Escala 1: Outubro Rosa



ESCALA2
Projetos Apoiados



SUMÁRIO 18 RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2017

O QUE A AZUL APOIOU  

O projeto Postes de Luz, transportando as 
equipes para as comunidades sem acesso à 
energia elétrica. 

COMO A AZUL APOIOU

R$ 50 mil em créditos, que resultaram em 
46 passagens, e participação 
dos Voluntários Azul nas ações 

IMPACTOS E RESULTADOS  

• 2.000 pessoas beneficiadas  
direta e indiretamente

• 393 postes instalados 

• 234 lampiões instalados

• 10 ações realizadas nas 5 regiões  
do Brasil em 6 Estados 

• 9 comunidades ribeirinhas na Amazônia  
e 6 comunidades urbanas iluminadas

Mais de 6.000 pessoas tiveram suas vidas iluminadas desde 
que o Litro de Luz chegou ao Brasil em 2014, com a visão de 
“ter um país onde o acesso à iluminação supere as barreiras 
socioeconômicas e geográficas”. A organização entrou para o 
time de apoiadas pela Azul em 2017, com crédito para compra 
de passagens e participação dos Voluntários Azul nas ações. 

Para iluminar áreas públicas e residências de comunidades 
ribeirinhas, quilombolas e urbanas, os voluntários do Litro 
de Luz instalam postes e lampiões alimentados por painéis 

LITRO DE LUZ 

“É uma alegria muito grande ter 
iluminação na rua agora! Era 

muito ruim se locomover à noite 
porque a gente dependia muito 
da lanterna e, como moramos 
na natureza, aqui tem vários 

animais perigosos. Dentro de casa, 
a lamparina também não foca nem 

ilumina tanto e suja toda a casa 
porque queima o diesel. Os novos 
lampiões vão ajudar bastante!” 

Suely Marical Teodorico,   
moradora da comunidade de Jaraquizinho (AM),  

atendida pelo Litro de Luz

Escala 2: projetos apoiados 

solares. As comunidades que recebem essas soluções de 
iluminação se engajam em todas as etapas do processo, 
desde o mapeamento comunitário até a posterior manutenção 
dos equipamentos.  

A organização é estruturada a partir de células com grupos de 
voluntários que hoje estão sediados e são transportados pela 
Azul em Brasília (DF), Campina Grande (PB), Manaus (AM), Rio 
de Janeiro (RJ) e Florianópolis (SC).
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Se um sorriso vale por mil palavras, a Operação Sorriso leva os 
dois com apoio da Azul para os mais longínquos cantos do país. 

Com duas décadas de atuação no Brasil, a organização 
médica voluntária realiza missões cirúrgicas para 
operar gratuitamente crianças e adultos em situação 
de vulnerabilidade social com deformidades faciais – 
especialmente lábio leporino (fissura labial) e fenda palatina. 
São mais de 5.200 pessoas que, para além de um belo 
sorriso, ganharam confiança, autoestima e a habilidade para 
falar adequadamente. 

OPERAÇÃO SORRISO 
O QUE A AZUL APOIOU  

As chamadas “missões” da Operação Sorriso, 
transportando equipe e equipamentos médicos, 
nas quais um grande mutirão formado por 
médicos, cirurgiões, dentistas, enfermeiros e outros 
profissionais, todos voluntários, se reúnem em uma 
cidade para realizar cirurgias durante uma semana. 
A Azul ajudou também no transporte de carga para 
as cidades onde acontecem as missões.

COMO A AZUL APOIOU

R$ 200 mil em créditos, que resultaram em 125 
passagens. Transporte de carga (+ de 6 toneladas 
transportada pela Azul Cargo Express), além da 
participação dos voluntários Azul nas missões

IMPACTOS E RESULTADOS  

• 3.672 consultas médicas  

• 408 pacientes atendidos 

• 251 procedimentos cirúrgicos

• 173 pacientes operados

“Hoje é meu segundo dia de missão 
na Operação Sorriso. Para mim 
está sendo muito gratificante 
ouvir cada história. Conheci a 
dona Margarida, uma flor de 

pessoa. Estou acompanhando-a 
desde a triagem, agora ela 

entrou na sala de cirurgia para 
pegar o filho dela e estou mais 
ansiosa do que ela para ver o 

resultado.”

 Anne Karoline Nobre de Almeida Azevedo,  
Voluntária Azul da Base de Natal/RN

Escala 2: projetos apoiados 

Seguindo padrões globais de atendimento da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a Operação Sorriso leva equipes, 
suprimentos e toda a estrutura cirúrgica necessária aos 
lugares mais remotos do país, principalmente ao Norte 
e Nordeste do Brasil, onde faltam centros de tratamento 
especializados. Em 2017, a Azul apoiou a organização pela 
quarta vez consecutiva e com uma atuação engajada de 
nossos voluntários, um exemplo claro de parceria estratégica 
em que todos saem ganhando.
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Uma história de histórias de conexões. Entre crianças e suas 
imaginações. De toda uma comunidade com sua cultura 
local. Entre estudantes nas metrópoles e jovens na Amazônia. 
Assim é o trabalho da Vaga Lume, organização sediada em 
São Paulo que desde 2001 cria bibliotecas comunitárias em 
que voluntários fazem mediações de sessões de leitura para 
crianças, jovens e adultos na Amazônia Legal. 

VAGA LUME O QUE A AZUL APOIOU  

O Programa Expedição, que cria e estrutura 
bibliotecas em comunidades localizadas na 
Amazônia Legal. As passagens são utilizadas para 
que os educadores da Vaga Lume possam realizar 
expedições de formação de mediadores de leitura 
e monitoramento e avaliação das bibliotecas, além 
da realização de assembleias com voluntários de 
diferentes localidades.

COMO A AZUL APOIOU

R$ 100 mil em créditos, que resultaram em  
73 passagens, e participação dos voluntários  
nas ações 

IMPACTOS E RESULTADOS  

• 25.605 beneficiários 

• 5.044 livros distribuídos

• 296 mediadores de leitura formados

• 149 bibliotecas ativas

• 20 visitas de monitoramento

• 11 capacitações de mediadores  
de leitura realizadas

“A maior bagagem que eu levo  
daqui é o que eu vou poder ensinar 
para os meus filhos. Ainda não sou 
pai, mas quero ser, e a experiência 

que eu estou vivendo aqui vou 
poder repassar para meus filhos 
ou filhos de amigos, enfim, poder 
plantar uma semente diferente 

para outras pessoas também.”  

Rodrigo Ferreira,  
Voluntário Azul, que participou da missão em Santarém (PA)

Escala 2: projetos apoiados 

Com atuação em 23 municípios, a Vaga Lume doa livros e 
estantes e capacita os voluntários para mediarem sessões de 
leitura e gerir as bibliotecas - são 149 em funcionamento nas 
comunidades amazônicas. 

Em 2017, ajudamos a escrever esta história por meio de 
crédito em passagens e com a participação dos voluntários 
no Programa Expedição.



ESCALA3
Voluntariado
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Ao longo de todo o ano de 2017, mais de 1.500 Tripulantes 
Azul cruzaram o Brasil em uma missão diferente da habitual: 
fazer parte da transformação social como parte do Programa 
de Voluntariado Azul.

Alinhado à missão da empresa de “Servir, servir, servir”, o 
programa nasceu em 2014 para oferecer mais oportunidades 
de atuação social aos nossos Tripulantes. Hoje somos mais 
de 1.500 Voluntários, atuando de três formas: em Ações com 
Instituições Locais escolhidas pelos próprios Tripulantes; em 
campanhas promovidas pela área de Responsabilidade 
Social da Azul, como ações de arrecadação ou mobilização 
para situações humanitárias; e em Atividades nos Parceiros 
Sociais apoiados pela Azul.

Esse último caminho foi o escolhido pelo Tripulante Luiz 
Claudio Gonçalves da Silva, Voluntário Azul do Rio de 
Janeiro: “Meu coração queima pelo lado social! Lembro que, 
quando entrei na Azul, ouvi falar muito sobre a ação social 
da empresa. Então me cadastrei no Portal do Voluntariado e 
agora tive a oportunidade de participar da ação do Litro de 
Luz em Manaus. Achei sensacional!”.

Conheça a seguir os depoimentos de cinco Tripulantes da Azul 
que, em matéria de voluntariado, voaram alto em 2017.

Escala 3: voluntariado

VOLUNTARIADO RAIO X  
DO VOLUNTARIADO AZUL EM

2017
TRIPULANTES SÃO 
VOLUNTÁRIOS 1.500   + 

de

HORAS DE  
TRABALHO DOADAS9.000   + 

de

Intituições
BENEFICIADAS 
LOCALMENTE

20   + 
de

AÇÕES VOLUNTÁRIAS 
REALIZADAS

   + 
de 50 ações

PESSOAS 
BENEFICIADAS3.500   + 

de

ARRECADADOS PARA 
AS INSTITUIÇÕES6.800   + 

de R$  
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RETRATO DE FAMÍLIA

A Base São Luís (MA) se destaca quando o assunto é 
voluntariado. Praticamente todo mês ou a cada dois meses 
há alguma ação, geralmente em datas como Dia das Mães, 
Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal, com doação de 
roupas e mantimentos. Ali são 10 Voluntários diretos que 
atuam nas ações e em torno de 25 indiretos, que contribuem 
com doações. Só na ação de Natal, foram 324 kg de 
alimento arrecadados e mais de 30 famílias beneficiadas.

Além disso, a base mantém o projeto Adote uma Família, 
em que dá assistência a uma família da região. “Hoje 
estamos apoiando a do Marcos. Seu pai é dependente 
químico de drogas. A mãe tem que manter a família. E ele 
tem outros irmãos e fica um pouco esquecido. A gente 
ajuda com material escolar e lanche”, explica Luís Henrique 
Mendes, agente de aeroporto líder. 

“A família do Marcos é um retrato do nosso voluntariado, 
porque era uma criança que tinha tudo para não ter uma 
formação e a gente está conseguindo, por meio da união de 
forças, dar uma assistência para ele”, completa Luís.

Escala 3: voluntariado
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ABRINDO SORRISOS

A comissária Amanda Braga de Almeida, da Base Confins 
(MG), já participou duas vezes como Voluntária das missões 
da Operação Sorriso, em Fortaleza, e ressalta o impacto 
que essas ações oferecem aos voluntários: “Acredito que 
em todas as ações que a gente faz alguém sai marcado de 
alguma forma. Mas eu, particularmente, tive a oportunidade 
de conhecer a Operação Sorriso e pude ver de perto o grande 
impacto social que ela promove, transformando a vida de 
pessoas, por meio de sorrisos. O trabalho voluntário explora 
minha sensibilidade e afirma que olhar para o próximo, com 
os olhos da alma, me torna a principal beneficiária”. 

EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA

A Base de Marília (SP) conta com nove Voluntários e já fazia 
ações pontuais de voluntariado em datas comemorativas. 
Em 2017, porém, o grupo decidiu fazer algo que produzisse 
uma transformação mais profunda na vida dos beneficiários. 
Procuraram uma instituição da cidade que atende 150 crianças 
de 6 a 12 anos e apresentaram o projeto “Code for kids 
+ Azul MII = programando o seu futuro”. Cada um dos 
voluntários se dedica, pelo menos 4 horas por semana ao 
projeto, sempre trabalhando em duplas. O Code for kids é uma 
plataforma mundialmente utilizada, gratuita, que ensina a lógica 

da programação por meio de jogos. No ano passado, foram 222 
horas de aula contabilizadas.

“A gente teve um feedback superpositivo das professoras da 
entidade. Elas disseram que ajudou muito a concentração 
e o raciocínio lógico das crianças. Para nós, Voluntários, foi 
muito bom também. É muito legal ver a evolução e o carinho 
deles. O pouquinho de atenção que você dá a mais, eles 
ficam muito felizes”, conta Maria Ester Koga, Voluntária 
líder da Base Marília.

Escala 3: voluntariado



SUMÁRIO 25 RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2017

O VALOR DE UM LIVRO

Mesmo antes de entrar na Azul, Hemenson Martins, da 
Base Confins (MG), já fazia trabalhos voluntários como 
monitor e recreador. Na Azul, já participou duas vezes do 
Projeto Vaga Lume: “Amei de coração, pois pude ver o quanto 
é importante você sair um pouco sair da rotina do aeroporto, 
da sua casa, e poder ajudar o próximo”, conta. 

O projeto, comenta Hemenson, foi muito importante para a 
sua vida também: “Chego em casa e tenho um prazer imenso 
de ler mais com a minha filha, de interagir mais com ela. Aqui, 
eu aprendi o real valor de um livro e fico feliz em poder chegar 
em casa e contar as histórias para minha filha”.

ILUMINANDO VIDAS

O Voluntário Leandro Mota, da Base Manaus (AM), já tem 
carimbado em seu passaporte uma missão da Operação 
Sorriso e duas do Litro de Luz. Para ele, nada se compara à 
emoção de participar dessas ações, como levar energia solar 
para uma comunidade ribeirinha de Manaus uma semana 
antes do Natal: “Uma coisa que me marcou muito foi que a 

gente fez uma árvore de Natal de garrafa PET. As crianças 
ficaram muito felizes do lado da árvore, falando que era 
a primeira árvore de Natal que elas tinham na vida. Algo 
tão simples para a gente que é da cidade grande que vira 
uma coisa meio insignificante. Mas para eles era o que eles 
tinham. Realmente foi muito emocionante”.

Escala 3: voluntariado



SUMÁRIO 26 RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2017

“cuidar de pessoas está no 
nosso dna. por isso, estamos 
apoiando o novembro azul. 

é importante alertar nossos 
tripulantes e seus familiares 

sobre a prevenção  
do câncer de Próstata“

Elizia Maria da Silva,  
Gerente  de Bem-estar

30 mil DISTRIBUÍDOS NOS 
RESTAURANTES 
PRÓPRIOS DA AZUL

unidades de papel
bandeja temático

UM MÉDICO FAZENDO  
A CONSCIENTIZAÇÃO 
SOBRE O TEMA

1.200   + 
de

 Tripulantes 
abordados por

FORAM  
REALIZADAS  
NAS BASES

5
abordagens

RAIO X  
DO NOVEMBRO AZUL EM

2017NOVEMBRO AZUL

Cada vez mais, a Azul vem dando destaque para a 
campanha Novembro Azul, de prevenção ao câncer de 
próstata - o segundo mais comum entre homens no Brasil. 
Em 2017, a área de Responsabilidade Social, gestora da 
ação, atuou juntamente com a área Bem-Estar, que fez 
uma parceria com a JLT, operadora de saúde que atende 
a Azul e disponibilizou profissionais para fazer abordagens 
(conversas rápidas explicativas sobre o câncer de próstata) 
com todos os Tripulantes de cinco bases. 

Além disso, os agentes da cultura (Tripulantes que 
disseminam as ações culturais da companhia), levaram 
para o desafio do mês de novembro o tema Novembro 
Azul. A base vencedora do desafio foi Natal.

SE O OUTUBRO É ROSA,  
NOVEMBRO É AZUL

Escala 3: voluntariado
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O último Natal foi pra lá de especial para 132 crianças do 
núcleo de Estimulação Precoce na APAE Campinas (SP). E 
mais ainda para nossos Tripulantes, que apadrinharam os 
pequenos de até 6 anos, doando um kit contendo uma roupa 
e um brinquedo específico de sua faixa etária. 

Foi a primeira vez que realizamos a campanha de Natal 
Azul na instituição. Para a entrega dos presentes, a Azul 
realizou uma festa na sede da APAE, com Papai Noel, 
máquina de fotos instantâneas, músicas natalinas e 
infantis e uma apresentação de mágica, além de comes e 
bebes. Participaram da festa cerca de 350 pessoas, entre 
crianças, seus pais e/ou responsáveis, Tripulantes Azul, 
inclusive de outros Estados que apadrinharam as crianças, 
Voluntários Azul e funcionários da APAE Campinas (SP).  
Um dia inesquecível!

CAMPANHA  
NATAL AZUL 
NA APAE

Escala 3: voluntariado



ESCALA4
Isso também vale!
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Como diz nosso presidente, John Rodgerson, aqui na Azul, 
acreditamos que podemos fazer a diferença com atitudes 
simples, porém transformadoras. E são várias as iniciativas 
nesse sentido, como a reciclagem de latas consumidas a bordo, 
com o programa ReciclAzul, o transporte de órgãos e tecidos 
que podem salvar vidas em todo o país, as ações do SAT, entre 
outras ações que você poderá conhecer melhor a seguir.

Além disso, aprendemos diariamente que, ao conectarmos o 
país, com dezenas de voos regionais, em localidades em que 
somente a Azul atua, estamos contribuindo para promover o 
desenvolvimento local dessas regiões e facilitando as vidas 
de milhares de pessoas que precisam se deslocar de e para 
essas cidades. Ou, como dizemos por aqui: com a Azul você 
está sempre onde merece: lá em cima!   

Escala 4: Isso também vale!
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“Para mim o voluntariado  
não é uma questão de  
altruísmo, mas de 
sobrevivência  
da raça humana.”

Comandante Augusto Nunes

RAIO X  
DO SPECIAL ASSISTANT TEAM

SAT
TRIPULANTES 
TREINADOS1.000   + 

de

TURMAS  
FORMADAS  
ATÉ 201759

DE CURSO  
IMERSIVO PARA  
CADA TURMA16 horas

VOLUNTÁRIOS  
ATIVOS600

EXPERIÊNCIA TRANSFORMADORA

O comandante Augusto Nunes também foi o gestor que 
idealizou o Programa de Voluntariado do SAT – Special 
Assistant Team, equipe de atendimento humanitário em caso 
de emergência ou crise. “Para mim, o voluntariado não é uma 
questão de altruísmo, mas de sobrevivência da raça humana. 
Vejo como algo necessário e fundamental”, afirma Nunes.

Embora ter o SAT seja uma exigência legal da ANAC para todas 
as empresas aéreas, a proposta da Azul é que o programa vá 
além da obrigatoriedade. “Comecei a trabalhar na Azul em 2009, 
e a missão que o comandante Nunes me passou era que o 
SAT fosse uma experiência transformadora para os Voluntários”, 
conta Malu Gomes, coordenadora de Resposta a Emergência. 

Os Voluntários do SAT passam por um treinamento imersivo de 
16 horas (2 dias), em que aprendem sobre o que é um acidente 
aéreo, qual é a participação do voluntário, o que ele pode e não 
deve fazer, noções psicológicas e simulações. “A ideia é preparar 
a pessoa não apenas para uma situação de catástrofe, mas 
que aquilo sirva para o trabalho como um todo e para sua vida 
pessoal também. Ao terminar uma turma de Belo Horizonte, eu 
ouvi de uma voluntária: ‘Malu, eu não vou aplicar isso só para 
uma emergência, eu vou aplicar para a vida’. É isso ainda que 
me faz continuar trabalhando nessa área”, conclui Malu.

Escala 4: Isso também vale!
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Fazemos parte do programa de transporte de órgãos no Brasil 
desde nossa fundação e, há três anos consecutivos, somos a 
companhia aérea que mais transporta órgãos no país, tendo sido 
responsável, em 2017, por 2.278 órgãos e tecidos transportados, 
equivalente a 49% do total entre as empresas aéreas.

Se considerarmos transportes também realizados pelos Correios 
e pela FAB (Força Aérea Brasileira), ainda somos responsáveis 
por 43% do transporte de órgãos. Além disso, em 2017 
transportamos gratuitamente 525 especialistas para coletar ou 
transplantar os órgãos.

TRANSPORTE DE  
ÓRGÃOS Você já reparou que em nossos voos os comissários recolhem 

todas as latinhas utilizadas no serviço de bordo em um saco 
separado dos demais resíduos?  Isso porque a Azul, sempre 
pioneira e inovadora, é a única empresa aérea brasileira que 
faz algum tipo de coleta seletiva a bordo, por meio do projeto 
ReciclAzul. A ação começou em 2014 e é realizada em todos os 
voos com destino a Campinas (SP), Guarulhos (SP), Confins (MG)  
e Recife (PE), que representam 40% das nossas decolagens. 
Desde o início da campanha, já foram recicladas mais de 25 
toneladas de latinhas.

RECICLAZUL

ANO

2014

2015

2016

2017

TOTAL ANUAL (KG) ACUMULADO (KG)

1.321

3.411

12.950

8.182

1.321

4.732

17.682

25.864

ANO

2015

2016

2017

ÓRGÃOS TRANSPORTADOS

1.192

2.480

2.278
 As latas de alumínio vão para cooperativas de reciclagem 
associadas aos aeroportos. O recurso obtido é usado em projetos 
em parceria com as áreas de Responsabilidade Social e Cultura, 
num ciclo de valor compartilhado em que todos se beneficiam. 
Entre 2015 e 2016 foram doadas nove cadeiras de rodas, para 
o Lar dos Velhinhos de Valinhos e Lar de Velhos Emannuel, em 
Indaiatuba (SP). Em 2017, foi realizada uma oficina de reciclagem, 
no Dia da Criança, para os filhos de funcionários Azul.

“A Azul foi a mais escolhida para os transportes por atuar em 
mais de 100 aeroportos e, pela facilidade de conexão que 
a gente tem, o órgão chega muito mais rápido. Até quando 
não temos voos diretos a gente conecta muito rápido”, 
comenta Ernesto de Alcântara Velho Barreto, coordenador 
de normas de aeroportos.

Escala 4: Isso também vale!
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OPERAÇÕES REGIONAIS

Já faz parte da nossa natureza e do nosso modelo de negócio, 
mas outra atuação que não podemos deixar de destacar, pois 
consideramos fundamental para o desenvolvimento social do país, 
é a capilaridade dos voos e rotas regionais que operamos. 

“Antes de a Azul vir para o Brasil, as capitais do Nordeste, por 
exemplo, não se conectavam. Para chegar a Recife ou Fortaleza, 
você tinha que ir para Brasília ou para São Paulo. Só para dar 
outra ideia: não existia uma conexão entre Belo Horizonte e 
Porto Alegre, tinha de passar por São Paulo. Nós estamos 
ligando o Brasil inteiro, isso faz muita diferença e inclusive está 
ajudando as pessoas nas mais diversas comunidades do país”, 
salienta John Rodgerson, Presidente da Azul.

CIDADES ATENDIDAS

CIDADES ATENDIDAS COM 
MENOS DE 200 MIL HABITANTES

ÚNICOS A OPERAR

ÚNICOS A OPERAR COM 
MENOS DE 200 MIL HABITANTES

RECICLAZUL

ATENDIDAS 
PELA AZUL

104
cidades

DOMÉSTICAS
98

cidades

INTERNACIONAIS
6

cidades

EM QUE A AZUL É A 
ÚNICA COMPANHIA 
AÉREA A OPERAR

38
cidades

ATENDIDAS TÊM 
MENOS DE 200 
MIL HABITANTES

39
cidades

RAIO X  
OPERAÇÕES REGIONAIS EM

2017

Escala 4: Isso também vale!



ATERRISSAGEM
A inspiração para outras jornadas...
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Aterrissagem: a inspiração para outras jornadas...

QUANDO 
SERVIR É 
A MISSÃO 

SERVIR, SERVIR, SERVIR

Essa é a missão da Azul. E como toda missão revela  
a razão de existência de uma empresa, nada melhor 
do que conversar com o fundador, David Neeleman,  
para descobrir o que o inspirou para definir esse 
propósito e qual sua relação com o social.
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A Azul já nasceu com o propósito de ser uma empresa aérea 
diferente, em que o sentimento de servir é compartilhado por 
todos os Tripulantes, como são carinhosamente chamados os 
funcionários da companhia. “Servir é a base de toda relação. 
Na Azul, o Tripulante serve ao Cliente, que serve ao Acionista, 
que serve ao Tripulante. É um ciclo virtuoso que resume a 
relação dos três principais públicos do negócio. Todos são 
importantes e precisam um do outro numa troca de ganha-
ganha-ganha”, comenta David.

O ato de servir acompanha o fundador desde sua infância, 
com os trabalhos voluntários que fazia com sua família 
em sua comunidade. Ao longo dos anos, fez arrecadação 
de donativos, roupas, comida e ajudou na construção de 
casas populares. Já adulto, transmitiu esse sentimento de 
solidariedade e de servir ao próximo aos filhos: “Quando 
meus filhos eram pequenos, costumávamos fazer compras no 
mercado e as deixávamos nas varandas das casas de quem 
precisava tocando a campainha e saindo correndo para que 
não nos vissem. Era divertido e também uma lição de que o 
importante não era o reconhecimento pelo ato”. 

RELAÇÃO GANHA-GANHA-GANHA

David ressalta ainda que foi por meio do trabalho voluntário 
que começou a entender o verdadeiro valor da palavra servir 
e pôde, ao longo do tempo, aproveitar a essência disso para 
aplicá-la aos negócios. Não é de estranhar, portanto, que toda 
sua vida profissional como empreendedor seja baseada nessa 
relação de ganha-ganha-ganha. 

“Só é possível servir se primeiro aprendermos a nos colocar 
no lugar do outro para melhor compreendê-lo e assisti-lo. 
Para o sucesso de qualquer relação assim, é preciso ter 
clareza de que cada envolvido tem uma necessidade, mas 
também tem a potencialidade para realizar algo. E é isso 
que nos torna humildes e nos permite gerar a riqueza desse 
relacionamento”, diz.

Ao fundar a Azul, nada mais natural do que criar uma empresa 
socialmente responsável e que tem em sua essência a missão 
de servir. Para David, uma empresa deve ser socialmente 
responsável por três grandes motivos: “Primeiro porque é o 
certo. Depois, é a forma de manter o equilíbrio da relação 
de ganha-ganha-ganha na qual ela está envolvida com a 
sociedade em que atua. O sucesso só existe quando há 
esse equilíbrio. Por fim, uma empresa representa um grupo. 
E um grupo sempre tem mais força e mais capacidade de 
transformação do que um indivíduo. Não ser socialmente 
responsável empresarialmente é perder uma oportunidade de 
fazer algo melhor”.

“Não ser socialmente 
responsável empresarialmente 
é perder uma oportunidade de 
fazer algo melhor.”

David Neeleman

Aterrissagem: a inspiração para outras jornadas...



MUITO OBRIGADO

por escolher voar com a gente neste Relatório Social Azul.
Nossa tripulação espera você em breve em um dos nossos voos!
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