Press Release

GOL Expande Serviço de Venda a Bordo
para 37 Voos Domésticos
São Paulo, 19 de outubro de 2009 – 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, anuncia a ampliação
para outras rotas e horários, o serviço de venda de produtos a bordo, implantado pela primeira vez no
Brasil pela Companhia, no início de junho. A expansão atende a solicitações de clientes e está sendo
implementada com base em estudos aprofundados de mercado.
Com a ampliação, o número de voos que oferecem a opção de compra a bordo foi triplicado. São 37
operações diárias entre as cidades de Belém, Brasília, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Natal, Porto Alegre,
Recife, Rio de Janeiro (Aeroporto do Galeão/Antônio Carlos Jobim), Salvador e São Paulo (Aeroporto
Internacional de Guarulhos). Os clientes são informados sobre a novidade durante o processo de
aquisição do bilhete pelo site da GOL (www.voegol.com.br) e pela Central de Vendas, durante o check-in
dos voos que oferecem o serviço e em alocuções realizadas pelos comissários de bordo. As opções são
apresentadas em menu distribuído durante o embarque.
Os produtos disponíveis para compra são de alta qualidade, pertencendo a marcas reconhecidas no
mercado brasileiro e as formas de pagamento aceitas são cartões de crédito e moeda nacional.
A GOL ressalta que o serviço de bordo padrão continua sendo oferecido gratuitamente em todos os seus
800 voos diários. Mesmo os passageiros que optam comprar a bordo têm direito ao serviço de bordo
gratuito oferecido a todos.
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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,
oferece cerca de 800 voos diários para 49 destinos que conectam todas as
mais importantes cidades do Brasil e dez mercados internacionais na
América do Sul e Caribe. A Companhia opera uma frota jovem e moderna
de Boeing 737 Next Generation, as aeronaves mais seguras e confortáveis
da classe, com altos índices de utilização e eficiência. Sempre empenhada
em buscar soluções inovadoras por meio do uso de tecnologia de última
geração, a Companhia – com as marcas GOL, VARIG, GOLLOG, SMILES e
VOE FÁCIL – oferece aos clientes facilidade de compra, ampla oferta de
serviços complementares e 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.

