GOL assina acordo de
compartilhamento de voos com a
Copa Airlines
São Paulo, 12 de janeiro 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, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que
celebrou acordo para compartilhamento de voos (Codeshare) com a COPA Airlines. A parceria ainda
depende da aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE).
“Para a GOL, essa parceria com a Copa Airlines complementa nossos negócios nos mercados
internacionais e gera mais benefícios para nossos clientes. Os clientes que viajam a lazer ou
negócios terão mais opções e maior conveniência para voar”, explica Ciro Camargo, Gerente de
Alianças da GOL.
O escopo da parceria incluirá compartilhamento em todos os voos entre o Hub da Copa nas
Américas, na Cidade do Panamá de e para o Brasil, além de voos saindo do Panamá para mais de 54
cidades operadas pela GOL no Brasil.
As empresas também celebraram acordo de Frequent Flyer Program ("FFP"), que proporcionará aos
membros do Programa de Fidelização da GOL, o Smiles, a possibilidade de acumular e resgatar
milhas em todos os voos elegíveis operados pela COPA.

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 melhor
tarifa da América Latina opera cerca de 910 voos diários com um total de 69 destinos, sendo 15 internacionais, 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 700 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 oito internacionais. Com seu portfolio de
produtos e serviços inovadores, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor relação custo-benefício do mercado.

SOBRE A COPA HOLDINGS, S.A.
A Copa Airlines e Copa Airlines Colômbia, subsidiárias da Copa Holdings, são os fornecedores líderes na América Latina
de serviços de passageiros e carga. As companhias aéreas fornecem serviços para 69 destinos em 30 países na América
do Norte, América Central, América do Sul e Caribe. Durante os mais de 65 anos de operações ininterruptas da Copa
Airlines, a companhia transformou o Hub das Américas no Panamá no hub líder do continente. A Copa opera uma das
frotas mais novas e modernas da indústria, composta de 98 aeronaves -- 72 aeronaves Boeing 737 Next-Generation e 26
aeronaves Embraer-190 – e tem taxa de pontualidade de quase 90%, em linha com as principais companhias aéreas do
mundo. A Copa recebeu os prêmios Skytrax na categoria de Melhor Companhia Aérea e Melhor Tripulação e Pessoal de
Aeroporto na América Central e no Caribe em 2013. A Copa é membro da Star Alliance, a principal rede de companhias
aéreas do mundo, oferecendo aos passageiros 1.316 destinos em 192 países com mais de 18.500 voos diários e 1.000
salas VIP. Para fazer reservas e escolher assentos, participar do MileagePlus, programa de milhagem mundialmente
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reconhecido, manter um registro de viagens, e fazer o check-in de voos, imprimir cartões de embarque e comprar
passagens aéreas por meio de operações online seguras em 11 moedas diferentes, visite www.copa.com.
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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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