GOL e Delta Air Lines Anunciam
Expansão de Codeshare
São Paulo, 9 de maio de 2013 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA:
GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moody’s: B3), a maior Companhia aérea de baixo custo
e baixa tarifa da América Latina, anuncia um importante marco em sua parceria com a Delta Air
Lines: a implantação do codeshare da GOL em voos da Delta no trecho Brasília – Atlanta. Agora, a
GOL passará a comercializar passagens internacionais da Delta em seus canais de venda - website
(www.voegol.com), lojas Voe GOL, call center e agências de viagens. Nos próximos meses, outros
mercados serão incluídos no codeshare abrangendo todos os voos da Delta entre o Brasil e os
Estados Unidos, assim como os principais mercados de conexão operados pela companhia
americana.
“É um momento de grande entusiasmo para a GOL e a Delta. Esse anúncio comprova a colaboração
entre as duas parceiras por meio de um relacionamento dinâmico, combinado ao nosso desejo
mútuo de servir nossos clientes com eficiência e continuidade”, afirma Nicolas Ferri, VicePresidente da Delta Air Lines para América Latina e Caribe.
Juntas, as duas companhias oferecem cerca de 380 destinos em mais de 62 países. “A expansão do
codeshare permitirá que os nossos clientes, usuários de todas as nossas plataformas de venda,
desfrutem de mais opções de voos, com todas as conveniências que essa aliança já proporciona”,
diz Eduardo Bernardes, Diretor Comercial da GOL. “Essa iniciativa reafirma o compromisso da GOL
em oferecer cada vez mais benefícios e facilidades a seus clientes”, afirma.
A implantação do acordo também proporciona que clientes corporativos de grandes empresas
tenham um único contrato e um executivo dedicado para facilitar as negociações em todos os
destinos operados pelas companhias aéreas. Além disso, as empresas compartilharão atividades
comerciais e promocionais. A primeira dessas atividades será uma campanha de marketing conjunta
a ser lançada em meados de junho.
“A implantação do codeshare que se inicia agora será concluída em seis etapas, de maio a agosto”,
afirmou Paulo Miranda, gerente de Alianças e Estratégia da Delta Air Lines. “Além do trecho entre
Brasília e Atlanta, em breve integraremos todos os voos operados pela Delta entre Brasil e os EUA,
incluindo para Atlanta, para o Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK) e para Detroit como
parte do acordo codeshare”, ressalta.
O trecho Brasília – Atlanta já está disponível para compras nos canais da GOL e o primeiro voo
acontece no próximo dia 20. A segunda etapa incluirá voos de Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba e
Porto Alegre, todos via Brasília para Atlanta. A ação permite que as bagagens sejam etiquetadas e
despachadas até o destino final.
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Além disso, clientes SMILES e SkyMiles podem acumular e resgatar milhas. Clientes da categoria
Diamante do programa de relacionamento da GOL possuem prioridade de check-in e embarque nos
voos da Delta, além de acesso ao Delta Sky Clubs, em Atlanta, Nova York (JFK) e Detroit. Da mesma
forma, os membros Diamond, Platinum e Gold Elite da Delta, podem desfrutar dos mesmos
benefícios dos Diamantes em voos da GOL, além de ter acesso às salas VIP nos aeroportos de São
Paulo (Aeroporto Internacional de Guarulhos) e do Rio de Janeiro (Aeroporto Internacional do
Galeão).

SOBRE A DELTA AIR LINES

A Delta está trabalhando para se tornar a melhor operadora dos EUA na América Latina e no Caribe
e foi reconhecida como a “Melhor Companhia Aérea para a América do Norte” pelo Prêmio
Destaque Companhia de Viagem, oferecido pelo Grupo Companhia. Como parte desse objetivo, a
Delta estabeleceu uma aliança de longo prazo exclusiva com a GOL Linhas Aéreas Inteligentes,
investindo mais de US$100 milhões na Companhia. Da mesma forma, a Delta já investiu mais de
US$65 milhões na Aeroméxico como parte de uma aliança comercial exclusiva de longo prazo e
estabeleceu um codeshare com a Aerolíneas Argentinas, solidificando sua presença na América
Latina. A revista Executive Travel reconheceu a Delta com o prêmio Gold Leading Edge pela melhor
experiência em voo no México. A Delta oferece serviços para 32 países e 49 destinos na região,
oferecendo mais de 1.000 voos semanais entre a América Latina e os EUA.

SOBRE A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (Bovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior Companhia Aérea de baixo custo e baixa
tarifa da América Latina opera, com as marcas GOL e VARIG, cerca de 970 voos diários para 65 destinos em 10 países na
América do Sul, Caribe e Estados Unidos, utilizando uma frota jovem e moderna de aeronaves Boeing 737-700 e 737800 Next Generation, as mais seguras, eficientes e econômicas da classe. O programa de relacionamento SMILES
permite que seus participantes acumulem milhas e resgatem bilhetes para mais de 560 localidades em todo o mundo,
por meio de voos realizados por parceiras aéreas. A companhia possui também o serviço logístico Gollog, que capta e
distribui cargas e encomendas em mais 3.500 municípios brasileiros e seis internacionais. Com seu portfolio de produtos
e serviços inovadores, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor relação custo-benefício do mercado.
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Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do
negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às
perspectivas de crescimento da GOL. Estas são apenas projeções e, como tais,
baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da GOL. Tais
considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além
dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela GOL e
estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Relação com Investidores
ri@golnaweb.com.br
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