GOL projeta margem operacional
positiva entre 2% e 5% para 2015
São Paulo, 30 de Março de 2015 – 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 melhor tarifa da América Latina, anuncia suas projeções financeiras para o ano de 2015.
A GOL projeta uma oferta doméstica estável para 2015. A projeção reitera a estratégia de
racionalização de oferta doméstica da Companhia.
A Companhia estima um resultado operacional positivo para o ano de 2015, com margem
operacional entre 2% e 5%. Essa projeção assume as premissas abaixo informadas.
Projeções Financeiras 2015
Variação Anual da Oferta Doméstica (ASK)
Taxa de Câmbio Média (R$ /US$)
Preço do Combustível (QAV)*
Margem operacional (EBIT)

De

Até
Zero

3,15
2,30
2%

2,95
2,10
5%

(*) Preço do combustível considera a divisão do total bruto de despesas com combustíveis e lubrificantes pelo consumo estimado do período.

Em função dos impactos de um cenário macroeconômico adverso, as projeções financeiras da
Companhia poderão ser revisadas trimestralmente visando incorporar a evolução de seu desempenho
operacional, financeiro e eventuais mudanças nas tendências de taxa de juros, câmbio, PIB e petróleo
(WTI e Brent).

SOBRE A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
A GOL Li nhas Aéreas Inteligentes , a maior companhia aérea de bai xo cus to e melhor ta ri fa da Améri ca La tina , opera cerca de 91 0
voos diá rios para 71 des tinos , sendo 15 interna cionais na Améri ca do Sul , Ca ribe e Esta dos Unidos , utilizando uma frota jovem e
moderna de aerona ves Boeing 737-700 e 737-800 Next Genera ti on, as mais seguras, efi cientes e econômi cas da classe. O
progra ma de rela cionamento SMILES permi te que seus pa rti cipantes a cumulem milhas e res ga tem bilhetes pa ra mais de 700
localidades em todo o mundo, por meio de voos realizados por pa rcei ras aéreas. A companhia possui ta mbém o servi ço logís ti co
Gollog, que capta e distri bui ca rgas e encomendas em mais 3.500 muni cípios brasileiros e oito internaci onais. Com seu portfólio
de produtos e s erviços inovadores, a GOL Li nhas 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.
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