GOL projeta redução entre
15 e 18% no volume de
decolagens em 2016
São Paulo, 29 de março de 2016 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. “GOL” ou “Companhia”
(BM&FBOVESPA: GOLL4 e N YSE: GOL), (S&P: CCC-, Fitc h: CCC e Moody’s : Caa1), a maior companhia
aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, em cumprimento ao disposto no Art. 157,
§4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor, na Instrução CVM n.
358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, na Instrução CVM n. 480, de 7 de dezembro de
2009 e, em linha com as melhores práticas de governança corporativa, anuncia uma revisão em sua
projeção de oferta para o ano de 2016.
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*ND: Não disponível
Em função dos impactos do cenário macroeconômico as projeções da Companhia poderão ser
revisadas visando incorporar a evolução de seu desempenho operacional, financeiras e eventuais
mudanças nas tendências de taxa de juros, câmbio, PIB e petróleo (WTI e Brent).
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
A GOL Linhas Aér eas Inteligentes, a maior companhia aér ea de baixo custo e melhor tar ifa da Amér ica Latina, oper a cer ca de 90 0 voos diár ios
par a 68 destinos, sendo 13 inter nacionais na Amér ica do Sul e Car ibe, utilizando uma fr ota jovem e moder na de aer onaves Boeing 737 -700 e
737-800 Next Gener ation, as mais segur as, eficientes e econômicas da classe. O pr ogr ama de r elacionamento SMILES per mite que seus
par ticipantes acumulem milhas e r esgatem bilhetes par a mais de 700 localidades em todo o mundo, por meio de voos r ealizados por par ceir as
aér eas. A companhia possui também o ser viço logístico Gollog, que capta e distr ibui car gas e encomendas em 3.192 municípios b r asileir os e
atr avés de par ceir as são mais de 47 países e 90 destinos inter nacionais. Com seu por tfólio de pr odutos e ser viços inovador es, a GOL Linhas
Aér eas Inteligentes ofer ece a melhor r elação custo -benefício do mer cado.

1
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

