GOL Anuncia Transação de Sale e
Leaseback de Cinco Aeronaves
Boeing 737 MAX 8
São Paulo, 14 de fevereiro de 2017 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes (“GLAI”), (BM&FBOVESPA:
GOLL4 and NYSE: GOL), a maior companhia aérea do Brasil, anuncia hoje um contrato de Sale and

Leaseback (Venda e Arrendamento) de cinco aeronaves Boeing 737 MAX 8 com a AWAS.
As cinco aeronaves têm um valor total de US$ 550 milhões de dólares e serão entregues entre junho
e novembro de 2018. De acordo com os termos do contrato, as aeronaves serão arrendadas por 12
anos. O anúncio desta transação de venda e arrendamento com a AWAS, que após um processo
competitivo venceu a licitação, marca a modernização da frota da GOL, e esperamos que
possibilitará a redução do consumo de combustível em até 15% em comparação às aeronaves 737800 Next Generation (NG). Atualmente, ela é composta por 120 aeronaves, com idade média de oito
anos.
As aeronaves 737 MAX 8 serão equipadas com tecnologias de última geração, proporcionando um
melhor desempenho operacional, maior alcance e maior peso máximo para decolagem (MTOW),
além de menores gastos com combustível, em comparação tanto com o modelo 737 800 NG quanto
com o modelo A320neo. As aeronaves 737 MAX 8 vão contar com uma maior autonomia de voo, de
até 6.500 km (em comparação aos 5.500 km atuais) e um MTOW de até 82 toneladas (em
comparação às 70 toneladas atuais). Desta forma, a GOL poderá oferecer voos sem escalas para os
mercados de Miami, Ft. Lauderdale, Orlando e Cancún - destinos procurados pelos brasileiros.
Entre as melhorias e inovações há também uma redução de até 15% no consumo de combustível em
relação ao modelo 737 800 NG e redução de emissões de gases de efeito estufa em comparação
com o Boeing 737 NG. O 737 MAX é mais silencioso, com ruído 40% menor do que os aviões de um
corredor de hoje.
Em comparação ao modelo A320neo, a previsão da companhia é que o 737 MAX 8 irá fornecer
vantagens de alcance e de custo. Com a configuração da GOL, o 737 MAX 8 fornecerá uma vantagem
de alcance de mais de 500 km em comparação com o modelo A320neo, e permitirá à GOL nove
assentos adicionais em sua configuração, mantendo ao mesmo tempo seu atual espaçamento que
proporciona o maior conforto aos passageiros no Brasil. A expectativa é, também, gastar até 8%
menos de combustível por assento em relação ao modelo A32neo.
Os Clientes da GOL continuarão a contar com a ótima comodidade da configuração de cabine Sky

Interior, já presente na frota da GOL e que inclui um sistema de iluminação de LED e bagageiros
novos, maiores e mais acessíveis. Além disso, as aeronaves serão equipadas com antenas de Wi-Fi,
permitindo que os clientes da GOL possam acessar à internet e à plataforma completa de
entretenimento a bordo durante os voos.
A GOL tem uma encomenda de 120 aeronaves 737 MAX até 2028, sendo que atualmente é a
principal cliente da família 737 na América Latina e uma das cinco maiores no mundo.
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com três principais negócios: transporte de
passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coligação. A GOL é a maior Companhia aérea do Brasil,
transportando 32mm a.a. em cerca de 700 voos diários para 63 destinos, sendo 11 internacionais na América do Sul e
no Caribe numa frota de mais que 12 aeronaves Boeing 737, com mais 120 Boeing 737 encomendadas. A GOLLOG é a
divisão de transporte e logística de cargas 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. As ações da GOL são negociadas na BM&FBOVESPA
(GOLL4) e na NYSE (GOL).
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