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Azul e LATAM Airlines Brasil anunciam acordos de
codeshare e de programas de fidelidade
Clientes poderão se conectar entre as malhas domésticas da Azul e da LATAM no Brasil,
com a possibilidade de acumular pontos no programa de fidelidade de sua escolha
São Paulo, 16 de junho de 2020 - A Azul S.A e a LATAM Airlines Brasil anunciam hoje um acordo de
codeshare para conectar rotas em suas respectivas malhas domésticas no Brasil. As duas empresas assinaram
também um acordo para seus programas de fidelidade, possibilitando que 12 milhões de associados do
TudoAzul e 37 milhões de membros do LATAM Pass possam acumular pontos no programa de sua escolha.
O acordo de codeshare incluirá inicialmente 50 rotas domésticas não sobrepostas de/para Brasília (BSB), Belo
Horizonte (CNF), Recife (REC), Porto Alegre (POA), Campinas (VCP), Curitiba (CWB) e São Paulo (GRU),
oferecendo aos clientes no Brasil várias opções de conexões novas e mais convenientes. Os codeshares
também irão possibilitar uma experiência de viagem mais tranquila entre os voos da Azul e LATAM, com
bilhetes compartilhados para check-in e despacho de bagagem. Os bilhetes estarão à venda nos próximos
meses.
“Esses acordos trarão benefícios incomparáveis para os clientes. Com a malha aérea altamente conectada da
Azul que atende a muitos destinos no Brasil e com os hubs da LATAM, nossa complementariedade de frota e
de malha oferecerão aos clientes a mais ampla variedade de opções de viagem. Além disso, ambas as
companhias aéreas têm uma história e paixão pelo atendimento ao cliente, e estamos ansiosos para mostrar
isso juntos”, disse John Rodgerson, CEO da Azul.
“Como sinal do compromisso de longo prazo da LATAM com o mercado brasileiro, esse acordo de codeshare
oferecerá aos clientes o acesso à maior malha de voos na história do país. Entendemos que a crise do COVID19 exige respostas inovadoras para ajudar a impulsionar a economia da região e o anúncio de hoje faz parte
de nossa contribuição para esse esforço. Com os valores compartilhados de atendimento ao cliente tanto da
Azul quanto da LATAM e rotas complementares esperamos oferecer uma experiência líder do setor para
clientes no Brasil", afirma Jerome Cadier, CEO da LATAM Airlines Brasil.
Antes da crise do COVID-19, a Azul e a LATAM Airlines Brasil atendiam um total de 137 destinos no Brasil,
com 298 rotas e 1.632 partidas diárias. Em 2019, as duas companhias aéreas receberam reconhecimento por
sua experiência de viagem e performance de pontualidade.

Sobre a Azul
A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades
atendidas, ofereceu 916 voos diários para 116 destinos antes da crise do COVID-19. Com uma frota
operacional de 140 aeronaves e mais de 13.000 tripulantes, em 31 de dezembro de 2019, a Companhia
possuía uma rede de 249 rotas diretas. Em 2019, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea da
América Latina pela TripAdvisor Travellers 'Choice do TripAdvisor e também a melhor transportadora regional
na América do Sul pela nona vez consecutiva pela Skytrax. Além disso, em 2019, a Azul ficou entre as dez
principais transportadoras de baixo custo dentro do prazo, de acordo com a OAG. Para mais informações,
acesse www.voeazul.com.br/ri.
Sobre LATAM Airlines Group S.A
O Grupo LATAM Airlines é o principal grupo de companhias aéreas da América Latina e um dos maiores do
mundo em conectividade. Oferece serviços aéreos para 145 destinos em 26 países, e está presente em seis
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mercados domésticos da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru) e mantém
operações internacionais na região e para Europa, Estados Unidos, Caribe, Oceania, África e Ásia.
O Grupo LATAM Airlines tem mais de 42 mil funcionários e opera aproximadamente 1.400 voos diários e mais
de 74 milhões de passageiros transportados ao ano.
Com uma frota jovem e moderna, o Grupo LATAM Airlines conta com 332 aviões, incluindo Boeing 787, Airbus
A350, A321 e A320neo como os modelos mais modernos em suas categorias.
O Grupo LATAM Airlines é o único grupo de companhias aéreas da América e um dos três no mundo a
ingressar no Índice de Sustentabilidade Dow Jones World, pelo sexto ano consecutivo, tendo sido reconhecido
por suas práticas sustentáveis, com base em critérios econômicos, sociais e ambientais.
As ações do Grupo LATAM Airlines são negociadas na bolsa de Santiago e na bolsa de Nova York em forma
de ADRs.
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