GOL realiza primeiro voo
comercial com internet a
bordo da América do Sul
São Paulo, 04 de outubro de 2016 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GLAI”), (BM&FBOVESPA:
GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CCC, Fitch: CC e Moody’s: Caa3), o maior grupo brasileiro de serviços de
transporte aéreo, informa aos seus acionistas que iniciou hoje as operações com internet a bordo,
tornando-se a primeira companhia aérea da América do Sul a oferecer esta facilidade aos clientes. O
primeiro voo comercial com a conexão foi realizado de Congonhas-Brasília-Congonhas, que decolou
às 10h45. Os passageiros que estavam a bordo experimentaram a novidade, navegando à vontade.
A aeronave com a antena que possui tecnologia de última geração 2Ku de comunicação via satélite,
prefixo PR-GUK e modelo Boeing 737-800, será utilizada em toda a malha aérea nacional e
internacional da GOL. A segunda aeronave com internet a bordo iniciará suas operações no dia 6 de
outubro, quinta-feira, e toda a frota da companhia estará equipada até outubro de 2018.
O anúncio foi feito pelo presidente da companhia, Paulo Kakinoff, em pleno voo e transmitido ao vivo
pela página da GOL no Facebook. “Nessa primeira fase, será possível acessar todas as redes sociais,
e-mail, sites diversos e WhatsApp. A partir de 20 de outubro a plataforma será expandida com a
inclusão de entretenimento e programação por streaming, com filmes, desenhos, séries e mapa de
voo. Em breve, ofereceremos também TV ao vivo e com isso a GOL oferecerá a mais completa
ferramenta de entretenimento a bordo da América do Sul e Caribe”, destacou Kakinoff.
O serviço será gratuito por seis meses. A partir de amanhã, quarta-feira (5), os clientes serão
avisados quando seus voos estiverem programados para serem operados por uma das aeronaves
com internet a bordo. A previsão é de que em até dois anos, toda a frota esteja equipada com
sistema de conectividade e entretenimento, assim como tomadas de recarga ou USB.
Esse trabalho está sendo feito pela equipe do Centro de Manutenção da GOL, em Confins,
responsável pela instalação do sistema, já homologado pelo FAA (Federal Aviation Administration entidade governamental dos Estados Unidos de regulamentação da aviação civil) e pela ANAC
(Agência Nacional de Aviação Civil). Acompanhada dos engenheiros e técnicos da GOL, apenas a
instalação da antena na primeira aeronave foi feita em Miami, nos Estados Unidos, pela equipe da
Gogo, líder mundial em soluções de banda larga durante o voo e provedora da companhia.
Para conferir os vídeos e posts feitos no ar, faça uma busca por #wifiPRIMEIROnaGOL nas redes
sociais.
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Maior grupo brasileiro de serviços de transporte aéreo e viagens, com receita anual superior a R$10 bilhões, composto por três negócios
principais: transporte de passageiros, transporte de cargas e programa de coalizão. A GOL é a maior companhia aérea de baixo custo e melhor
tarifa da América Latina, operando cerca de 860 voos diários para 65 destinos, sendo 13 internacionais na América do Sul e Caribe. A GOLLOG é
o serviço de transporte de cargas e logística da GLAI atendendo a mais de 3.000 municípios brasileiros e, por meio de parceiras, outros 90
destinos internacionais em 47 países. A SMILES é um dos maiores programas de coalizão da América Latina com mais de 11 milhões de
participantes inscritos, permitindo que eles acumulem milhas e resgatem bilhetes para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com ações
negociadas na BM&FBOVESPA (GOLL4) e na NYSE (GOL), a GLAI possui ratings CCC (Standard & Poor's), CC (Fitch) e Caa3 (Moody’s).
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