GOL Anuncia Aceleração da
Renovação da Frota para 737 MAX
São Paulo, 10 de dezembro de 2018 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL) a
maior companhia aérea do Brasil, anuncia hoje a aceleração da renovação e modernização de frota e a
realização de contrato de arrendamento operacional de 11 aeronaves Boeing 737 MAX 8 com a Avolon.
Como resultado dos ganhos operacionais e das atuais condições favoráveis de mercado, a GOL
acelerou a transformação da sua frota por meio de arrendamentos operacionais de 11 aeronaves que
serão incorporadas à frota a partir do segundo semestre de 2019. A GOL manterá sua disciplina de
capacidade e esta decisão mantém a flexibilidade do plano de frota da companhia. O aceleramento
desta renovação não irá alterar a capacidade planejada da companhia, uma vez que será realizada
simultaneamente com o retorno e/ou venda de 737 NGs sob arrendamento operacional e financeiro.
“Adquirimos o 737 MAX para tornar a operação da GOL ainda mais eficiente e oferecer aos nossos
passageiros mais voos a bordo de aeronaves novas e ainda mais modernas e seguras. O 737 MAX
excede a performance esperada em todos os aspectos”, disse Paulo Kakinoff, Presidente da GOL.
“Ficamos muito impressionados com superioridade de eficiência no consumo de combustível e a
confiabilidade do MAX. Ao acelerar nosso plano de renovação da frota a esta nova tecnologia,
poderemos reduzir ainda mais os custos e abrir novos destinos internacionais para nossos Clientes".
A GOL começou a operar as aeronaves 737 MAX 8 em julho de 2018, com resultados expressivos. Em
comparação com o 737-800 Next Generation (NG) os novos aviões MAX 8 reduziram o consumo de
combustível em aproximadamente 15%. Além disso, o maior alcance do o 737 MAX 8 permitiu a GOL
diversificar ainda mais a malha aérea e iniciar as operações dos novos voos para a América do Norte.
Hoje, a rota GOL Brasília-Orlando é o mais longo voo comercial da história feito em um 737.
“A GOL continua na vanguarda de tornar as viagens aéreas mais acessíveis em toda a América Latina. A
Companhia está capitalizando a eficiência inigualável e de longo alcance do MAX para abrir novas rotas
com lucratividade e reduzir custos operacionais”, disse Ihssane Mounir, vice-presidente sênior de
Vendas Comerciais e Marketing da The Boeing Company. “Estamos honrados pelo fato da GOL ter
experimentado as muitas vantagens de voar com o MAX e por ter decidido acelerar as entregas para
obter os benefícios em toda a frota”.
Além dos quatro novos destinos internacionais já anunciados - Miami, Orlando, Quito e Cancún - os
737 MAX 8 adicionais permitirão que a GOL lance um novo destino internacional a cada trimestre nos
próximos dois anos.
A bordo, os passageiros da GOL terão maior conforto e conveniência oferecidos pelo Boeing Sky

Interior, que inclui: cabine mais espaçosa e aconchegante, iluminação LED e os maiores e mais
acessíveis compartimentos para bagagens de mão do mercado. A aeronave também será equipada com
antenas Wi-Fi, possibilitando que os passageiros acessem a mais completa plataforma de conectividade
e entretenimento do mercado durante os voos.
A GOL tem uma encomenda de 135 aeronaves 737 MAX que serão entregues até 2028, sendo que
atualmente é a principal cliente da família 737 na América Latina e uma das cinco maiores no mundo.
O 737 MAX oferece um desempenho excepcional, com menores custos por assento e maior autonomia
para alcançar novos destinos. O 737 MAX incorpora os mais recentes motores CFM International LEAP1B, winglets de tecnologia avançada, Boeing Sky Interior, grandes monitores de cabine de pilotagem e

1
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

GOL Anuncia Aceleração da
Renovação da Frota para 737 MAX
outros recursos para oferecer a mais alta eficiência, confiabilidade e conforto ao passageiro no
mercado.
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL”)
A GOL transporta mais de 30 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos
clientes mais de 700 voos diários para 69 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é um
líder no negócio de logística e transporte de cargas e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e, por meio de
parceiros, chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade
de coligação na América Latina, com mais de 14 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem
milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com sede em São Paulo, a GOL tem
uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota de 120 aeronaves
Boeing 737, com um pedido adicional de 133 aeronaves Boeing 737 MAX, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder
com um histórico de segurança de 17 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e
tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na
NYSE (GOL). Para mais informações, visite

www.voegol.com.br/ri.
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