GLAI Anuncia Revisão das
Perspectivas Financeiras para
2017
São Paulo, 17 de fevereiro de 2017 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e
NYSE: GOL), a companhia aérea brasileira líder do mercado, anuncia uma revisão em suas perspectivas
financeiras para o ano de 2017:
A GOL tem atuado diligentemente para ajustar o tamanho da sua frota ao crescimento do PIB, e a administração
acredita que tem sido bem-sucedida em equiparar a oferta de assentos com a demanda, como indicado pela
manutenção das altas taxas de ocupação da Companhia. As projeções para 2017 refletem a continuidade da
estratégia racional, com a projeção de oferta acompanhando a previsão de crescimento do PIB e consequente
demanda esperada de assentos. Esperamos reduzir nosso custo ex-combustível por assento-quilômetro
disponível (CASK) conforme reduzirmos a idade da nossa frota, operarmos uma frota com consumo ainda mais
eficiente de combustível, nos beneficiarmos da redução de custos associados com nossas instalações de
manutenção de aeronaves e melhorarmos nossos canais de distribuição com bom custo-benefício. Prevemos
um primeiro trimestre sólido, graças ao esforço e dedicação dos nossos colaboradores para melhorar a
produtividade em toda a Companhia.
Para o primeiro trimestre de 2017, esperamos taxas de ocupação na faixa de 80%, com yields de passageiros
na faixa de R$24 centavos. Em janeiro, a GOL teve taxa de ocupação de 83%, e fortes reservas futuras para
fevereiro e março.

Para o primeiro trimestre, esperamos um CASK ex-combustível na faixa de R$14,5

centavos. Esperamos um aumento dos preços de combustível para aeronaves que deve aumentar nossos custos
com combustível por ASK em 7,5% no 1T17.
As projeções financeiras para 2017 se baseiam no plano de capacidade da GOL e na demanda esperada por
nossos serviços de transporte de passageiros, impulsionadas pelo fraco ambiente econômico brasileiro. Em
2017, esperamos reduzir a capacidade em 0-2%. Os yields de passageiros deverão aumentar em cerca de 6%,
principalmente devido ao aumento na tarifa média, parcialmente compensado pelo aumento na distância média
de voo, e o RASK deve ter um aumento na faixa de 7%. Para o ano, o CASK ex-combustível deve ficar em cerca
de R$ 14 centavos (R$), representando um nível praticamente estável em relação ao ano de 2016. Os custos
com combustíveis por ASK devem aumentar em aproximadamente 18% no ano, devido ao aumento dos preços
do petróleo.
Projeções Preliminares

Projeções Revisadas

Ano de 2017

Ano de 2017

115

115

Variação na oferta (ASK)

de 0% a -2%

de 0% a -2%

Variação nos assentos totais

de -3 a -5%

de -3 a -5%

Variação no volume de decolagens

de -3 a -5%

de -3 a -5%

Taxa de ocupação média

de 77% a 79%

de 77% a 79%

Receita Líquida (bilhões)

-

+/- R$10

CASK sem combustível (R$ centavos)

-

+/- 14

Margem EBITDA

-

de 11% a 13%

de 5% a 7%

de 6% a 8%

Perspectivas Financeiras

Frota média

Margem Operacional (EBIT)

Em função da volatilidade do cenário macroeconômico brasileiro as projeções revisadas da Companhia (acima)
para o ano de 2017 poderão ser ajustadas visando incorporar a evolução de seu desempenho operacionalfinanceiro e eventuais mudanças nas tendências de taxa de juros, câmbio, PIB e preço do petróleo (WTI e Brent).
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GLAI”)
O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com três principais áreas de atuação: transporte de
passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coligação. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil,
transportando 32 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 63 destinos no Brasil e 11 mercados
internacionais na América do Sul e no Caribe com uma frota de mais de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de
120 aeronaves Boeing 737. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 3.000
municípios brasileiros e, através de parceiros, 90 destinos internacionais em 47 países. SMILES é um dos maiores programas
de fidelidade de coligação na América Latina, com mais de 11 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes
acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de
mais de 14.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder
na indústria com um histórico de segurança de 16 anos. As ações da GOL são negociadas na BM&FBOVESPA (GOLL4) e na
NYSE (GOL).
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