GOL faz ajustes estratégicos em sua
malha e revisa a projeção de margem
operacional de 2015 para adequarse a atual conjuntura econômica
São Paulo, 11 de novembro 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 uma revisão em sua projeção para o ano de 2015, divulgada em fato
relevante de 30 de março de 2015 e alterada em fato relevante de 13 de agosto de 2015 e também
detalha ajustes estratégicos na malha doméstica e internacional da Companhia para adequar-se a
atual demanda do mercado.

Projeções 2015

Atual

Anterior – 13/ago

De

Até

De

Até

Mudança anual na oferta nacional (ASK)

zero

-1%

zero

-1%

Taxa de câmbio média (R$/US$)

3,40

3,30

3,15

2,95

Preço de querosene de aviação (QAV)

2,25

2,15

2,30

2,10

Margem operacional (EBIT)

-2%

0%

2%

5%

A revisão das projeções refletem a alta volatilidade cambial, a queda dos preços internacionais do
barril de petróleo, bem como a atual conjuntura econômica que produziram impacto nos custos e
despesas da GOL, e na receita com transporte de passageiros, cujo mix entre clientes a lazer e a
negócios modificou-se.
A manutenção da projeção de oferta nacional para o ano de 2015 no intervalo de estável até uma
queda de 1% resultará em um corte de capacidade de 5 até 7% no último trimestre do ano, dado que
no acumulado até setembro este indicador apresentou crescimento de 1,6%.
Em função dos impactos de um cenário macroeconômico adverso, as projeções financeiras 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).
Dentre o ajustes na malha, estão à adição de novos voos, rotas e destinos, bem como alterações de
frequências e cancelamentos de destinos impactados pela alta do dólar e desaceleração da economia
brasileira. São elas:
Mercado doméstico



No dia 25 de outubro a companhia iniciou novas rotas e voos partindo do aeroporto de
Congonhas, em São Paulo. Dentre os destinos estão as cidades litorâneas de Salvador, Porto
Seguro, Ilhéus e Florianópolis – muito procuradas durante o verão. Maringá, Londrina e
Presidente Prudente também contam com novas operações de Congonhas;



Para a Alta Temporada, a empresa terá voos diretos do aeroporto Santos Dumont, no Rio de
Janeiro, para Navegantes e Florianópolis, na região Sul do país. Mais cidades também serão
ligadas à Porto Seguro, com voos diretos partindo de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília.
De Campinas, a companhia terá operações para Natal, Fortaleza, Salvador, Maceió e Recife;
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Estas modificações buscam capturar oportunidades do turismo e ajustar a capacidade da
companhia ao atual cenário econômico brasileiro, dentro da já anunciada redução de até 1%
da oferta doméstica em 2015.

Mercado internacional
 Os voos para Miami e Orlando, nos Estados Unidos, serão operados apenas de forma sazonal
a partir de 19 de fevereiro de 2016. A operação regular da companhia para Punta Cana,
partindo de Guarulhos, permanece;



A companhia ainda estuda a viabilidade da continuidade de suas operações para Caracas, na
Venezuela. Neste momento, os voos para o destino estão mantidos e sua frequência reduzida
para uma vez por semana;




A GOL planeja novos destinos na América Latina, entre eles Havana, em Cuba;
A exemplo dos voos Fortaleza – Buenos Aires e Natal – Buenos Aires, a companhia estuda
novas operações diretas para a capital argentina, partindo de outras cidades nordestinas.

Estes ajustes visam ainda aperfeiçoar a utilização dos recursos da companhia em rotas mais
procuradas. A frota padronizada de aeronaves Boeing 737 permite que a GOL trabalhe sua malha de
forma flexível e dinâmica, alocando suas aeronaves nos diferentes trechos operados pela companhia,
sejam eles de curta ou longa distância e, de acordo com a necessidade da empresa.
Informações adicionais podem ser obtidas com a Central de Relacionamento com o Cliente, por meio
do Atendimento Online, disponível no site da companhia (www.voegol.com.br), ou telefone 0300115-2121.

Relação com Investidores
ri@golnaweb.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55(11)2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes, a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, opera cerca de 900 voos diários
para 73 destinos, sendo 17 internacionais na América do Sul, Caribe e Estados Unidos, utilizando uma frota jovem e moderna de aeronaves
Boeing 737-700 e 737-800 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 onze internacionais. Com seu portfólio de produtos e serviços inovadores, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor
relação custo-benefício do mercado .
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