GOL acelera a renovação da frota e a
desalavancagem do balanço com
transações NGs
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
(B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia
a celebração de contratos de venda e arrendamento (sale and leaseback) de 11 aeronaves Boeing
737 Next Generation (NG) com a Carlyle Aviation. Isso acelerará ainda mais a renovação da frota
da GOL e a desalavancagem do balanço. A GOL pretende substituir esses NGs por aeronaves
Boeing 737 MAX-8 durante os próximos anos.

Criação de valor
Desde 2005, quando a GOL firmou seu primeiro pedido de 80 aeronaves Boeing 737s, a
Companhia obteve mais de R$1,5 bilhões em ganhos em seu portfólio de aeronaves. O pedido de
2005 possuía 40 aeronaves financiadas com uma garantia do Ex-Im Bank dos EUA e 40 aeronaves
financiadas por transações de venda e arrendamento. Todas as aeronaves da GOL foram vendidas
para partes não relacionadas, com ganhos, e todos os recursos foram utilizados para pagar as
devoluções de aeronaves e reduzir os endividamentos garantido e não-garantido.
No processo de transformação da frota da GOL para aproximadamente 50% de aeronaves Boeing
MAX até 2025, espera-se criar mais de R$4,0 bilhões em valor para todos os acionistas da GOL,
composto por mais de R$2,0 bilhões de valor patrimonial em aeronaves (ativos) e mais de R$2,0
bilhões em crescimento da receita operacional, decorrente de maior produtividade da receita e
menor consumo de combustível.
outras companhias aéreas menos eficientes, e a venda desses 11 NGs reforça a flexibilidade do
-Presidente de Operações da GOL.

Desalavancagem do balanço
A venda dessas 11 aeronaves reduzirá a dívida líquida da GOL em aproximadamente R$500
milhões, composta por uma redução de R$130 milhões na dívida de arrendamento financeiro e
um aumento de R$370 milhões na liquidez de caixa.
Posteriormente, a Companhia planeja utilizar aproximadamente R$330 milhões desses recursos
para resgatar o montante disponível de suas Senior Notes de 8,875%, com vencimento em 2022.
A receita de gerenciamento de ativos e a redução na despesa de juros contribuirão com mais de
R$420 milhões no lucro da Companhia em 2020, e melhorará os indicadores creditícios da GOL,
reduzindo a relação dívida líquida/EBITDA em 0,2x e melhorando a relação EBITDA/despesa de
juros líquidos em 0,5x.
favoráveis do mercado para transações de aeronaves Boeing 737
órico de ganhos consistentes obtidos a partir de nosso
portfólio de aeronaves tem proporcionado a criação contínua de valor para todos os acionistas
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Gerenciamento de capacidade
A renovação acelerada da frota não alterará a capacidade planejada da GOL, uma vez que essas
aeronaves serão devolvidas simultaneamente com o recebimento de aeronaves 737 MAX-8,
conforme o pedido da Companhia com a Boeing.
A GOL está comprometida em dimensionar sua frota para impulsionar ainda mais a eficiência
operacional. Até 2025, aproximadamente 50% da frota será composta por 737 MAXs. Nos
próximos cinco anos, a transição para o MAX deve aumentar a produtividade em mais de 20% e
reduzir o consumo de combustível em aproximadamente 15%.
Acreditamos que o Boeing 737 é a melhor aeronave para o mercado brasileiro devido à sua
capacidade de atingir mais de 13 horas de utilização de aeronaves em mercados de alta densidade.
Isso suporta nosso modelo de gerenciamento de capacidade altamente flexível, além de fornecer
alta liquidez e consistência de valor de mercado em nossa frota , acrescentou o Sr. Ferrer.

Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55(11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
A GOL transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL
oferece aos clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 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 chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES permite
que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para
mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL
tem uma equipe de aproximadamente 16.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma
frota padronizada de 125 aeronaves Boeing 737, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um
histórico de segurança de 19 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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