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1. Responsáveis pelo formulário / 1.0 - Identificação

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Richard Freeman Lark Jr.

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Paulo Sergio Kakinoff

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário
Cargo do responsável
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

PÁGINA: 3 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

2. Auditores independentes / 2.1 / 2 - Identificação e remuneração
Possui auditor?

SIM

Código CVM

385-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

CPF/CNPJ

49.928.567/0001-11

Período de prestação de serviço

22/06/2009 a 14/05/2014

Descrição do serviço contratado

Os serviços incluem a auditoria das demonstrações financeiras anuais da controladora conforme as práticas contábeis
adotadas no Brasil (BR GAAP), e consolidada conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais
(IFRS) do ano de 2013; e revisão das informações trimestrais em BR GAAP e IFRS referentes ao primeiro trimestre de 2014,
além de leitura dos formulários de referência arquivados junto à Comissão de Valores Mobiliários.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Honorários de auditoria - R$1.535.806, sendo R$402.332 em Honorários de Auditoria e R$1.133.474 em Honorários
Relacionados com Auditoria.
O montante total da remuneração dos auditores independentes no último exercício social da Companhia correspondente a
honorários de auditoria, são relacionados à revisão de saldos predecessores que se referem à: (i) auditoria independente das
demonstrações financeiras individuais da Companhia, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
(BR GAAP) e Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS); (ii) a revisão das informações contábeis intermediárias
da Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais ±ITR.
Os honorários relacionados à auditoria incluem honorários relacionados são predominantemente relativos à elaboração e
emissão de cartas de ³conforto´

Justificativa da substituição

Em atendimento às normas sobre a rotação obrigatória de Auditores Independentes da Companhia dispostas no artigo 31 da
Instrução CVM nº 308/99, foi deliberado na Reunião de Conselho de Administração de 13 de maio de 2014 que, a partir de 15
de maio 2014, a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. ("EY") substituiria a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes ("Deloitte") na qualidade de Auditores Independentes da Companhia a partir do segundo trimestre de 2014.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável.

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Endereço

JOSÉ DOMINGOS DO PRADO

22/06/2009 a 30/03/2012

022.486.308-83

Rua Henri Dunant, 1383, Cha. Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04709-111, Telefone
(011) 51861240, Fax (011) 51861229, e-mail: jdprado@deloitte.com

André Ricardo Aguillar Paulon

31/03/2012 a 14/05/2014

269.123.358-88

Rua Henri Dunant, 1383, Cha. Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04709-111, Telefone
(011) 51861240, Fax (011) 51861333, e-mail: apaulon@deloitte.com
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

471-5

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Ernst & Young Auditores Independentes S/S

CPF/CNPJ

61.366.936/0001-25

Período de prestação de serviço

15/05/2014

Descrição do serviço contratado

Os serviços de auditoria incluem a auditoria de nossas demonstrações financeiras anuais consolidadas e os controles
internos, a auditoria de nossas demonstrações financeiras segundo o IFRS, a revisão de nossos relatórios trimestrais e
auditorias estatutárias exigidas e arquivamentos regulatórios, tais como o formulário de referência.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Honorários totais de auditoria - R$6.401,4 mil, sendo R$6.223,0 mil em Honorários de Auditoria e R$178,4 mil em Honorários
Relacionados com Auditoria.
Os honorários de auditoria referem-se à: (i) auditoria independente das demonstrações financeiras individuais da Companhia,
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) e Normas Internacionais de Relatórios
Financeiros (IFRS); (ii) a revisão das informações contábeis intermediárias da Companhia, contidas no Formulário de
Informações Trimestrais ±ITR.
Os honorários relacionados à auditoria são predominantemente relativos à elaboração e emissão de cartas de ³conforto´

Justificativa da substituição

Não Aplicável

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Endereço

Luiz Carlos Passetti

15/05/2014 a 15/05/2016

001.625.898-32

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.890, 10º andar, Itaim, São Paulo, SP, Brasil, CEP
04543-900, Telefone (011) 25733000, e-mail: luiz.c.passetti@br.ey.com

Vanessa Rodrigues Martins

16/05/2016 a 14/05/2019

270.732.138-92

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.890, 10º andar, Itaim, São Paulo, SP, Brasil, CEP
04543-900, Telefone (011) 25733000, e-mail: vanessa.r.martins@br.ey.com
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

418-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

KPMG Auditores Independentes

CPF/CNPJ

57.755.217/0001-29

Período de prestação de serviço

01/04/2019

Descrição do serviço contratado

Os serviços de auditoria incluem a auditoria de nossas demonstrações financeiras anuais consolidadas e os controles
internos, a auditoria de nossas demonstrações financeiras segundo o IFRS, a revisão de nossos relatórios trimestrais e
auditorias estatutárias exigidas e arquivamentos regulatórios, tais como o formulário de referência.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço
Justificativa da substituição

Em atendimento aos artigos 28 e 31 da Instrução CVM nº 308/99, que trata sobre a rotação obrigatória de Auditores
Independentes da Companhia a cada 5 (cinco) anos.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicavel

Nome responsável técnico
Marcio Peppe

Período de prestação de
serviço
01/04/2019

CPF
129.093.968-35

Endereço
R. Arquiteto Olavo Redig de Campos 105, A 6º,7º,8º,11º, Vila São Francisco, São Paulo, SP,
Brasil, CEP 04711-904, Telefone (11) 39401500, Fax (11) 39401501, e-mail:
mpeppe@kpmg.com.br
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2. Auditores independentes / 2.3 - Outras inf. relev. - Auditores

Políticas e Procedimentos de Aprovação Prévia
Nosso Comitê de Auditoria Estatutário aprova todos os serviços de auditoria e relacionados com auditoria, serviços
fiscais e outros serviços prestados pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“EY”) ou por qualquer outra empresa de
auditoria. Quaisquer serviços prestados pela EY ou qualquer empresa de auditoria deverão ser pré-aprovados pelo Comitê de
Auditoria Estatutário anterior a qualquer contratação. Segundo a Norma 2-01 do Regulamento S-X da Securities and Exchange
Commission (“SEC”), os Comitês de auditoria estão autorizados a aprovarem determinados honorários para serviços
relacionados com auditoria, serviços fiscais e outros serviços de acordo com a exceção de minimis antes da finalização da
contratação de auditoria. Em 2016, 2017 e 2018, nenhum dos honorários pagos à EY foi aprovado segundo a exceção de
minimis.
Serviços de Auditoria prestados a Smiles Fidelidade S.A.
A empresa que presta serviços de auditoria à nossa subsidiária Smiles Fidelidade S.A., empresa de capital aberto
listada na B3, nos quatro últimos exercícios sociais é a EY. Todos os honorários da Smiles Fidelidade S.A. também são
encaminhados aprovados pelo nosso Comitê de Auditoria Estatutário, bem como quaisquer serviços relacionados com
auditoria.
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3. Informações financ. selecionadas / 3.1 - Informações financeiras - Consolidado

Exercício social (31/12/2018)

Exercício social (31/12/2017)

Exercício social (31/12/2016)

Patrimônio Líquido

(Reais Unidade)

-4.505.351.000,00

-3.088.521.000,00

-3.375.934.000,00

Ativo Total

10.378.266.000,00

10.004.748.052,85

8.404.355.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

11.411.354.000,00

10.329.034.000,00

9.867.335.000,00

2.276.043.000,00

2.894.254.000,00

2.256.415.000,00

-779.724.000,00

377.817.000,00

1.102.364.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria

3.131.220.060

3.129.303.530

5.237.527.315

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

-1,444444

-0,980712

-0,640090

Resultado Básico por Ação

-3,120000

0,050000

2,440000

Resultado Diluído por Ação

-3,12

0,05

2,44

Resultado Bruto
Resultado Líquido
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3. Informações financ. selecionadas / 3.2 - Medições não contábeis

(A) EBITDAR e EBITDA
(B) Reconciliações

Reconciliação do Lucro Líquido até o EBITDA e
EBITDAR (em R$ Milhares/unidade)
Consolidado
Lucro (Prejuízo) do exercício
Imposto de Renda e Contibuição Social

Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro

2018

2017

2016*

(779.724)

377.817

1.102.364
(259.058)

(297.128)

307.213

(1.882.558)

(918.759)

664.877

Depreciação e Amortização

(668.516)

(505.425)

(447.668)

EBITDA

2.068.478

1.494.788

1.140.579

18,13%

14,47%

11,60%

(1.112.837)
3.181.315

(939.744)
2.434.532

(996.945)
2.137.524

27,88%

23,57%

22,14%

Resultado Financeiro Líquido

Margem EBITDA
Arrendamento de Aeronaves
EBITDAR
Margem EBITDAR
* Os valores não foram reapresentados com o IFRS 15.

(C) Importância das Medições
EBITDA (LAJIDA – lucro operacional antes do resultado financeiro antes de juros, impostos, depreciação e amortização)
e EBITDAR (lucro operacional antes do resultado financeiro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e despesas com
arrendamentos de aeronaves), Margem EBITDA e Margem EBITDAR são indicadores não contábeis e são apresentados como
informação adicional. Normalmente apresentamos o EBITDAR como complemento do EBITDA, já que o arrendamento de
aeronaves representa uma despesa operacional significativa em nosso negócio e acreditamos que o impacto com as despesas
em arrendamento de aeronaves deve ser considerado junto com o impacto de depreciação e amortização.
O EBITDA não é um índice de desempenho financeiro reconhecido segundo os GAAP Brasileiros ou as IFRS, nem deve
ser considerado como alternativa ao lucro (prejuízo) líquido como mensuração do desempenho operacional, ou como
alternativa ao fluxo de caixa operacional ou como mensuração de liquidez. O EBITDA não é calculado usando uma metodologia
padrão, e talvez não possa ser comparado à definição de EBITDA ou mensurações de denominação semelhante usadas por
outras companhias. Como a receita (despesa) financeira líquida, imposto de renda e depreciação e amortização não são
considerados no cálculo do EBITDA, acreditamos que nosso EBITDA fornece um indicativo do desempenho econômico em geral,
sem considerar flutuações da taxa de juros ou da taxa de câmbio, alterações nas alíquotas de imposto de renda e contribuição
social, ou em depreciação e amortização.
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3. Informações financ. selecionadas / 3.3 - Eventos subsequentes às DFs

Tender offer Bond 2022
Conforme comunicado ao mercado divulgado em 3 de janeiro de 2019, a Companhia anunciou que a sua subsidiária,
Gol Finance, iniciou a sua oferta pública de aquisição em dinheiro ("Tender Offer") de todas e quaisquer US$91.533, em
montante principal agregado, do Bônus Sênior IV com vencimento em 2022, remunerado a 8,875% a.a. Em 1º de fevereiro de
2019, a Companhia encerrou o Tender Offer com o recebimento de ofertas válidas de aproximadamente US$13.460, o que
representa cerca de 15% do Bônus Sênior IV.
Venda da coligada Netpoint pela Smiles Fidelidade
Em 1º de fevereiro de 2019, a controlada Smiles Fidelidade realizou a venda de sua participação na coligada Netpoints
no montante de R$914, relativo ao percentual de participação detido pela Smiles Fidelidade.
Aprovação de distribuição de dividendos pela Smiles Fidelidade
Em 14 de fevereiro de 2019, o Conselho de Administração da controlada Smiles Fidelidade aprovou a distribuição de
dividendos adicionais propostos aos acionistas no montante de R$284.471. Tal distribuição está sujeita à aprovação na
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 16 de abril de 2019. Na mesma data, o Conselho de Administração da controlada
aprovou o aumento de capital no montante de R$210.000, sem emissão de novas ações.
Acordo vinculante – Avianca Brasil
Conforme Fato Relevante emitido em 3 de abril de 2019, A Companhia e Manchester Securities Corp. ("Manchester"),
Elliott Associates, L.P. ("EA") e Elliott International, L.P. ("EI" e, em conjunto com EA e Manchester, "Elliott"), Elliott celebraram um
acordo vinculante contemplando que:
1.
a Elliott apresentaria um plano de recuperação judicial revisado para a Oceanair, o qual foi submetido e
aprovado pelo demais credores em 5 de abril de 2019, o qual consistia de:
a) a constituição de sete UPIs, a serem leiloadas no âmbito do Processo de Recuperação Judicial, das quais (i) seis
deverão conter os direitos de uso dos horários de pouso e decolagem de voos atualmente detidos pela Oceanair nos aeroportos
de Congonhas, Santos Dumont e Guarulhos, bem como certificados de operador aéreo ("UPIs Aéreas"); e (ii) uma UPI deverá
deter os ativos relacionados ao programa de milhagem Amigo; e
b) levar as UPIs a leilão, permitindo a oferta por qualquer interessado na aquisição de uma ou mais UPIs.
2.
a Companhia estenderá (i) à Oceanair financiamentos pós-concursais, nos valores de US$5,000 e US$3,000,
bem como ; e (ii) adquirirá da Elliott US$5,000 em financiamentos pós-concursais, na medida em que estes forem concedidos
pela Elliott para a Oceanair;
3.
a Companhia apresentará uma oferta de, no mínimo, US$70,000 por uma das UPIs Aéreas a serem leiloadas,
sujeito a determinadas condições do plano de recuperação judicial. Os financiamentos descritos no item 2 acima poderão ser
compensados contra o preço eventualmente pago pela Gol para a aquisição de qualquer UPI no leilão.
4.
Simultaneamente, a Companhia concordou em conceder um adiantamento para a Elliott no valor de
US$35,000, em quatro parcelas mensais. Sujeito a determinadas condições, tal montante será restituído pela Elliott caso (i)
após o cumprimento pela GOL da obrigação prevista no item 3 acima, a Gol ou qualquer terceiro adquira a respectiva UPI; ou (ii)
outro plano de recuperação judicial e que envolva venda de horários de pouso e decolagem da Oceanair for considerado válido
e tal operação venha a ser concluída com sucesso. Em contrapartida pela concessão de tal adiantamento, e sujeito a
determinadas condições, a Elliott pagará para a GOL uma parcela dos recursos efetivamente recuperados pela Elliott no âmbito
do Processo de Recuperação Judicial.
Caso a Companhia venha a adquirir qualquer UPI Aérea, irá ofertar oportunidades de contratação aos empregados da
Oceanair que participem das atividades desenvolvidas pela respectiva UPI, mediante a celebração de novos contratos de
trabalho.
O Plano de Recuperação Judicial Revisado deverá ser submetido à aprovação dos credores da Oceanair no Processo de
Recuperação Judicial.
Exercício de opção de compra de Exchangeable Senior Notes
Em 17 de abril de 2019, em conexão ao Exchangeable Senior Notes emitidos, conforme nota explicativa 17.1, os
subscritores exerceram a opção de compra do montante adicional de principal de US$45,000 de Notes, as quais também foram
garantidas pela Companhia e sua controlada GLA.
No contexto do exercício da opção de compra das Notes adicionais pelos subscritores iniciais, a Companhia realizou
operações privadas de derivativos (capped call) com alguns dos subscritores por meio dos quais se espera, de forma geral,
reduzir a potencial diluição das ações preferenciais e das ADSs da Companhia, nos mesmo termos da emissão original.
A Companhia usará os recursos obtidos com a emissão das Notes para pagar os custos de transações vinculadas à
emissão incluindo os custos com operações de derivativos (capped call), conforme descritas acima, e para o financiamento de
suas operações.
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Aprovação de aumento de capital autorizado
Na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 18 de abril de 2019 foi deliberado, por unanimidade dos acionistas
com direito de voto (representando 2.863.682.710 votos e 23,38% da participação dos dividendos), aumentar o limite do
capital autorizado da Companhia de R$4.000.000 para R$6.000.000.
Pagamento de JSCP pela controlada Smiles
Em 15 de abril de 2019, a controlada Smiles Fidelidade realizou o pagamento de juros sobre capital próprio
distribuídos no período no montante total de R$15.850.
Pagamento de dividendos pela controlada Smiles
Em 14 de fevereiro de 2019, o Conselho de Administração da Smiles Fidelidade aprovou a distribuição de dividendos
adicionais aos acionistas referente ao resultado auferido no exercício de 2018, a qual foi ratificada pelos acionistas da Smiles
Fidelidade em assembleia geral ordinária ocorrida em 16 de abril de 2019. O pagamento ocorrerá em 3 de maio de 2019.
Aumento de capital
Em 26 de abril de 2019, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o aumento de capital no montante de
R$512 relativo ao exercício de 142.290 opções de ações durante o trimestre.
Emissão de bônus de subscrição - Exchangeable Senior Notes
Em 26 de abril de 2019, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a emissão de até 56.052.996 bônus de
subscrição de ações preferenciais ao preço unitário de R$13,04. Tal emissão visa, principalmente, viabilizar a operação de
dívida permutável (Exchangeable Senior Notes) realizada pela Gol Equity Finance, anunciada em 14 de março de 2019.
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Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de
2018
2017
2016
a. Regras sobre
retenção de lucros

b. Regras sobre
distribuição de
dividendos

Nosso estatuto social
não prevê reservas
estatutárias. Sob a Lei
das Sociedades por
Ações e de acordo
com nosso Estatuto
Social,
devemos
manter uma reserva
legal à qual devemos
alocar 5% do lucro
líquido
de
cada
exercício social até
que o montante da
reserva seja igual a
20%
do
capital
integralizado.
Não
somos obrigados a
destinar nenhum valor
à reserva legal em
qualquer
exercício
fiscal em que tal
reserva,
quando
somada
a
outras
reservas, seja superior
a 30% de nosso capital
social.

Nosso estatuto social
não prevê reservas
estatutárias. Sob a Lei
das Sociedades por
Ações e de acordo
com nosso Estatuto
Social,
devemos
manter uma reserva
legal à qual devemos
alocar 5% do lucro
líquido
de
cada
exercício social até
que o montante da
reserva seja igual a
20%
do
capital
integralizado.
Não
somos obrigados a
destinar nenhum valor
à reserva legal em
qualquer
exercício
fiscal em que tal
reserva,
quando
somada
a
outras
reservas, seja superior
a 30% de nosso capital
social.

Nosso estatuto social
não prevê reservas
estatutárias. Sob a Lei
das Sociedades por
Ações e de acordo
com nosso Estatuto
Social,
devemos
manter uma reserva
legal à qual devemos
alocar 5% do lucro
líquido
de
cada
exercício social até
que o montante da
reserva seja igual a
20%
do
capital
integralizado.
Não
somos obrigados a
destinar nenhum valor
à reserva legal em
qualquer
exercício
fiscal em que tal
reserva,
quando
somada
a
outras
reservas, seja superior
a 30% de nosso capital
social.

Considerando que a
Companhia
apurou
prejuízo no exercício
social encerrado em
31 de dezembro de
2018,
não
houve
distribuição
de
dividendos
aos
acionistas referente a
este exercício.

Não
obstante
a
Companhia
tenha
apurado lucro no valor
de
R$18.792.000,00
(dezoito
milhões,
setecentos e noventa e
dois mil reais), não
houve distribuição de
dividendos, uma vez
que 100% dos lucros
obtidos
foram
utilizados
para
absorção
dos
prejuízos acumulados
da Companhia, em
linha com o disposto
na legislação societária
aplicável.

Não
obstante
a
Companhia
tenha
apurado lucro no valor
de R$ 849.619.519,59
(oitocentos e quarenta
e
nove
milhões,
seiscentos e dezenove
mil,
quinhentos
e
dezenove
reais,
e
cinquenta
e
nove
centavos),
conforme
apresentando em IFRS
14
não
houve
distribuição
de
dividendos, uma vez
que 100% dos lucros
obtidos
foram
utilizados
para
absorção
dos
prejuízos acumulados
da Companhia, em
linha com o disposto
na legislação societária
aplicável.

Dividendo obrigatório
de 25% do saldo do
lucro
líquido
do
exercício.
Os
acionistas detentores
de ações preferenciais
tem
direito
ao
recebimento
de
dividendos por ação
iguais a 35 (trinta e
cinco) vezes o valor
dos dividendos por
ação ordinária;

Dividendo obrigatório
de 25% do saldo do
lucro
líquido
do
exercício.
Os
acionistas detentores
de ações preferenciais
tem
direito
ao
recebimento
de
dividendos por ação
iguais a 35 (trinta e
cinco) vezes o valor
dos dividendos por
ação ordinária;

Dividendo obrigatório
de 25% do saldo do
lucro
líquido
do
exercício.
Os
acionistas detentores
de ações preferenciais
tem
direito
ao
recebimento
de
dividendos por ação
iguais a 35 (trinta e
cinco) vezes o valor
dos dividendos por
ação ordinária;
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c. Periodicidade das
distribuições de
dividendos

Dividendo Obrigatório
Anual.
Pode
haver
distribuição
de
dividendos intercalares
desde que de acordo
com
os
preceitos
legais.

Dividendo Obrigatório
Anual.
Pode
haver
distribuição
de
dividendos intercalares
desde que de acordo
com
os
preceitos
legais.

Dividendo Obrigatório
Anual.
Pode
haver
distribuição
de
dividendos intercalares
desde que de acordo
com
os
preceitos
legais.

d. Restrições à
distribuição de
dividendos

A Lei das Sociedades
por Ações permite que
uma companhia de
capital
aberto,
suspenda
a
distribuição
obrigatória
de
dividendos
em
qualquer
exercício
fiscal
no
qual
o
Conselho
de
Administração reporte
para
a
assembleia
geral de acionistas que
a distribuição seria
desaconselhável diante
da situação financeira
da companhia, assim
como no caso da
Companhia
possuir
prejuízos acumulados
referentes a exercícios
sociais anteriores.

A Lei das Sociedades
por Ações permite que
uma companhia de
capital
aberto,
suspenda
a
distribuição
obrigatória
de
dividendos
em
qualquer
exercício
fiscal
no
qual
o
Conselho
de
Administração reporte
para
a
assembleia
geral de acionistas que
a distribuição seria
desaconselhável diante
da situação financeira
da companhia, assim
como no caso da
Companhia
possuir
prejuízos acumulados
referentes a exercícios
sociais anteriores.

A Lei das Sociedades
por Ações permite que
uma companhia de
capital
aberto,
suspenda
a
distribuição
obrigatória
de
dividendos
em
qualquer
exercício
fiscal
no
qual
o
Conselho
de
Administração reporte
para
a
assembleia
geral de acionistas que
a distribuição seria
desaconselhável diante
da situação financeira
da companhia, assim
como no caso da
Companhia
possuir
prejuízos acumulados
referentes a exercícios
sociais anteriores.

A
Companhia
não
possui uma política de
destinação
de
resultados
formalmente aprovada

A
Companhia
não
possui uma política de
destinação
de
resultados
formalmente aprovada

A
Companhia
não
possui uma política de
destinação
de
resultados
formalmente aprovada

e. Se o emissor possui
uma política de
destinação de
resultados
formalmente aprovada,
informando o órgão
responsável pela
aprovação, data da
aprovação e, caso o
emissor divulgue a
política, locais na rede
mundial de
computadores onde o
documento pode ser
consultado.

e. se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informando órgão
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede
mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
A Companhia não possui política de destinação de resultados formalmente aprovada.
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve distribuição de dividendos nos últimos três exercícios sociais.
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Não declaramos dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas nos exercícios sociais encerrados em
31.12.2018, 31.12.2017 e 31.12.2016
.
No exercício social encerrado em 31.12.2018, a Companhia apurou o prejuízo líquido após participação de acionistas
minoritários de R$1.085.393 (um bilhão, oitenta e cinco milhões, trezentos e noventa e três mil reais). Considerando que a
Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, não houve distribuição de dividendos
aos acionistas referente a este exercício.
No exercício social encerrado em 31.12.2017, a Companhia apurou o lucro líquido após participação de acionistas
minoritários de R$18.792 (dezoito milhões e setecentos e noventa e dois mil reais), contudo, tendo em vista existirem
prejuízos acumulados referentes aos exercícios anteriores, a parcela de lucro líquido foi utilizado para amortizar o prejuízo
acumulado existente.
No exercício social encerrado em 31.12.2016, a Companhia apurou o lucro líquido após participação de acionistas
minoritários de R$849.619 (oitocentos e quarenta e nove milhões, seicentos e dezenove mil reais), contudo, tendo em vista
existirem prejuízos acumulados referentes aos exercícios anteriores, a parcela de lucro líquido foi utilizado para amortizar o
prejuízo acumulado existente.
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Exercício Social

31/12/2018

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
14.883.617.000,00
0,00

Tipo de índice

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Índice de Endividamento 1,43411404
Outros índices 2,14868260

Índice de Alavancagem = Divida Líquida
(ex-bônus perpétuos) / EBITDA dos últimos 12 meses.
Entendemos que este índice representa de forma mais
apropriada os compromissos financeiros totais da
Companhia, especialmente para o setor de transportes
aéreos. Adicionalmente, facilita a comparação operacional
com outras empresas do setor, cujo índice é amplamente
utilizado pelas empresas classificadoras de risco e crédito.
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Exercício social (31/12/2019)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Empréstimo

Garantia Real

814.215,00

1.354.039,00

Financiamento

Quirografárias

409.109,00

1.098.523,00

1.223.324,00

2.452.562,00

Total

Descrever outras
garantias ou privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

381.396,00

3.027.185,00

5.576.835,00

0,00

0,00

1.507.632,00

381.396,00

3.027.185,00

7.084.467,00

Observação
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3. Informações financ. selecionadas / 3.9 - Outras inf. relev. - Inf. Financeiras

Não existem outras informações que julguemos relevantes em relação a esta Seção 3.
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a.

a nós. / d. às nossas controladas e coligadas da Companhia

Problemas técnicos e operacionais na infraestrutura da aviação civil brasileira, incluindo sistemas de controle de tráfego
aéreo, espaço aéreo e infraestrutura de aeroportos podem ter um efeito material adverso sobre a Companhia.
Dependemos de melhorias na coordenação e desenvolvimento do controle do espaço aéreo brasileiro e na infraestrutura
de aeroportos brasileira, que, em razão principalmente do considerável crescimento da aviação civil brasileira nos últimos anos,
exige melhorias substanciais e investimentos governamentais.
Se as medidas tomadas e investimentos feitos pelo governo brasileiro e autoridades reguladoras não forem suficientes ou
efetivas, o controle de tráfego aéreo e as dificuldades relacionadas com a administração e coordenação do setor poderão ter
um efeito material adverso sobre a Companhia.
Slots no aeroporto de Congonhas em São Paulo, o mais importante no tocante às nossas operações e o mais
movimentado no Brasil, são completamente utilizados em dias úteis. O Santos Dumont, no Rio de Janeiro, muito utilizado e que
oferece ponte aérea entre Rio e São Paulo a cada 30 minutos também tem certas restrições de slots. Vários outros aeroportos
brasileiros, tais como os aeroportos internacionais de Brasília, Campinas, Salvador, Confins e São Paulo (Guarulhos), por
exemplo, possuem números limitados de slots por dia em razão de suas limitações estruturais. Qualquer fator que impeça ou
atrase nosso acesso a aeroportos ou rotas que sejam vitais em nossa estratégia, ou nossa incapacidade de manter nossos slots
atuais e de obter slots adicionais, poderiam afetar relevantemente de maneira negativa nossas operações. Além disso, não
podemos assegurar que será feito qualquer investimento por parte do governo brasileiro na infraestrutura da aviação brasileira
(pela expansão adicional de aeroportos existentes ou construção de novos aeroportos) para permitir nosso crescimento.
Operamos em um setor altamente competitivo.
Enfrentamos intensa concorrência em todas as rotas que operamos de companhias aéreas de voos regulares, voos
fretados existentes e possíveis novos participantes no mercado em que atuamos. A concorrência de outras companhias aéreas
tem um impacto relativamente expressivo para a Companhia em comparação a outras empresas do setor, uma vez que
possuímos uma proporção maior de voos de conexão entre os aeroportos mais movimentados do Brasil, nos quais a
concorrência é mais intensa. Por outro lado, alguns de nossos concorrentes possuem um percentual de voos que conectam
aeroportos menos movimentados, onde a concorrência é inexistente ou reduzida.
A aviação civil brasileira também enfrenta concorrência de alternativas de transporte terrestre, tais como companhias
de transporte rodoviário interestadual. Além disso, o governo brasileiro e órgãos reguladores poderiam dar preferência aos
novos participantes e concorrentes existentes ao concederem slots novos e atuais nos aeroportos brasileiros a fim de incentivar
a concorrência.
Os atuais concorrentes e os possíveis novos participantes introduziram no passado, e talvez venham novamente a
introduzir, ofertas de tarifas inferiores às nossas ou aumentar a capacidade de suas rotas em um esforço para aumentar as
respectivas participações de mercado do tráfego de negócios. Nesse caso, não podemos garantir a V. Sas. que nossos níveis de
tarifas ou tráfego de passageiros não venham a ser afetados de maneira adversa.
Maior consolidação na estrutura do setor aéreo brasileiro e global poderá nos afetar negativamente.
Como consequência do ambiente competitivo, existe a possibilidade de uma consolidação adicional no setor aeroviário
brasileiro e mundial, seja por meio de aquisições, joint ventures, parcerias ou alianças estratégicas. Não podemos prever os
efeitos de uma consolidação no setor. Talvez não sejamos capazes de integrar com êxito os negócios e operações das
empresas adquiridas, as aprovações governamentais podem atrasar, os custos de integração e renovação da frota podem ser
maiores do que esperávamos e as sinergias podem não atender nossas expectativas, nossos custos podem aumentar e nossa
eficiência operacional pode diminuir – tudo isso afetaria negativamente a Companhia.
De acordo com a MP (Medida Provisória) divulgada em 13/12/2018, o limite de participação estrangeiro em companhias aéreas
foi elevado de 20% para 100%. A MP está sujeita à aprovação do Congresso Brasileiro. Não podemos prever como essa mudança
afetaria a Companhia e o ambiente de concorrência no Brasil.
A consolidação no setor da aviação civil e mudanças nas alianças internacionais continuarão afetando a concorrência no setor e
poderão resultar na formação de companhias aéreas e parcerias com mais recursos financeiros, redes globais mais extensas e
estruturas de baixo custo do que podemos obter.
Temos custos significativos recorrentes de arrendamento de aeronaves, e incorreremos significativamente em mais custos
fixos que podem prejudicar nossa capacidade de atingir nossas metas estratégicas.
Temos custos significativos, relacionados principalmente com operações de arrendamento de nossas aeronaves e turbinas.
Em 31 de dezembro de 2018, tínhamos compromissos de aproximadamente R$63.235,6 milhões (US$16.319,7 milhões) para a
compra adicional de 130 aeronaves Boeing até 2028, baseado no preço de tabela das aeronaves, contudo, o preço real que
pagaremos pelas aeronaves deverá ser menor em função dos descontos junto aos fornecedores. Esperamos incorrer em
obrigações e dívidas fixas adicionais conforme aceitarmos entrega de novas aeronaves e outros equipamentos para implantar
nossa estratégia.
Esses custos fixos significativos poderão:
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limitar nossa capacidade de obter financiamentos adicionais para nossos planos de expansão, capital de giro e outros
propósitos;



comprometer parte substancial do nosso fluxo de caixa gerado por nossas operações para atender nossas obrigações
fixas nos termos de arrendamento operacional de aeronaves e compromissos de compra de aeronaves;



caso as taxas de juros aumentem, nos forçar a incorrer significativamente em mais arrendamento e despesa de juros
do que atualmente incorremos; e



limitar nossa capacidade de reagir a mudanças em nossos negócios, no setor aéreo e na conjuntura econômica em
geral.

Nossa capacidade de efetuar pagamentos programados referentes às nossas obrigações fixas, inclusive ao endividamento
por nós incorrido no futuro, dependerá de nosso desempenho operacional e fluxo de caixa, que por sua vez dependerão da
conjuntura econômica e política vigente e de fatores financeiros, competitivos, regulatórios, comerciais e de outros fatores,
muitos dos quais estão fora de nosso controle. Ademais, nossa capacidade de aumentar tarifas para compensar um aumento de
nossos custos fixos poderá ser limitada pela concorrência e por fatores regulatórios.
Dependemos em grande medida de sistemas automatizados para operar nosso negócio e qualquer falha destes
sistemas pode prejudicar a Companhia.
Dependemos de sistemas automatizados para operar nossos negócios, inclusive nosso sistema computadorizado de
reserva de assentos, nossos sistemas de telecomunicações, nosso sistema de reservas e nosso site na Internet. Nosso site na
Internet e nosso sistema de reservas precisam suportar um grande volume de tráfego e prover informações importantes sobre
os voos. Falhas substanciais ou repetidas em nosso site na Internet, em nosso sistema de reservas ou em nosso sistema de
telecomunicações podem reduzir a atratividade de nossos serviços e podem levar nossos clientes a comprarem passagens em
outras companhias aéreas. Qualquer interrupção nesses sistemas ou sua infraestrutura subjacente pode resultar em perda de
informações importantes, aumento de nossos custos e prejudicar de forma geral a Companhia.
Em consequência dos prejuízos registrados entre 2011 e 2015, nossa situação financeira sofreu deterioração de forma
significativa. Consequentemente, nossa capacidade de obter financiamento de dívida e de capital tem sido fortemente afetada.
Os prejuízos substanciais registrados entre 2011 e 2015 afetaram nossa situação financeira significativamente.
Registramos prejuízo líquido de R$751,5 milhões em 2011, R$1.513 milhões em 2012, R$724,6 milhões em 2013, R$1.117.3
milhões em 2014 e R$4.291,2 milhões em 2015. Já nos anos de 2016 e 2017, foi registrado lucro líquido de R$1.102,4
milhões e R$377,8 milhões, respectivamente. Durante o ano de 2018, foi registrado prejuízo líquido de R$779,7 milhões. Tais
prejuízos registrados naqueles anos e em 2018, resultaram principalmente de fatores sobre os quais não temos controle, como
a desvalorização do real em relação ao dólar, que afeta uma parcela expressiva de nossas despesas operacionais e de nossa
dívida denominada na moeda norte-americana, e prejuízos em contratos de hedge de combustível, devido à volatilidade dos
preços internacionais. Em função destes prejuízos acumulados, em 31 de dezembro de 2018 reconhecemos um patrimônio
líquido negativo no valor de R$4.505,4 milhões, comparado a R$3.088,5 milhões em 31 de dezembro de 2017.
No ano de 2018, recebemos a reafirmação do nosso rating “single B” das três maiores agências de classificação de
risco de crédito corporativo. Esta é uma evidência de que o mercado começou a reconhecer a melhora no perfil de crédito da
GOL, resultante do bem sucedido plano de right-sizing e otimização da estrutura de capital que a Companhia executou nos
últimos anos. A classificação de crédito afeta o custo e outros termos com base nos quais obtemos financiamentos. As agências
de classificação de crédito avaliam regularmente nossa dívida de longo prazo com base em diversos fatores, inclusive nossa
solidez financeira. Não podemos assegurar que essas agências não reduzirão nossas classificações de crédito, mesmo na
ausência de novos prejuízos.
Em vista da combinação da manutenção dos ratings de crédito da GOL, oferta bem sucedida de bonds e oferta de
recompra e resgate antecipado de títulos, a Companhia diminuiu o seu custo médio ponderado de dívida e aumentou o seu
prazo médio de vencimento.
É possível que não consigamos manter uma liquidez adequada, e os fluxos de caixa operacionais e financiamentos poderão
não ser suficientes para atender às obrigações atuais.
Nossa liquidez, fluxos de caixa operacionais e financiamentos têm sido e podem ser afetados negativamente pelo
ambiente da taxa de câmbio, pelos preços dos combustíveis e pelas condições econômicas no Brasil na demanda de viagens
aéreas. As recentes medidas de corte de custos e as medidas de melhoria da liquidez que adotamos podem não ser suficientes
para compensar esses efeitos. Em 31 de dezembro de 2018, nossa dívida total no curto e no longo prazo era de R$7.084,5
milhões.
Alguns de nossos acordos de dívida contêm compromissos financeiros que exigem a manutenção de índices financeiros
específicos. Nossa capacidade de atender esses índices e outros compromissos financeiros restritivos pode ser afetada por
eventos fora de nosso controle e não podemos garantir seu cumprimento. O não cumprimento de qualquer um destes
compromissos financeiros poderia resultar em um evento de inadimplemento segundo esses acordos e outros, como resultado
das disposições de inadimplemento cruzado. Se não conseguirmos cumprir nossos compromissos de dívida, seremos
obrigados a requerer remissão. Não podemos garantir que conseguiremos cumprir nossos compromissos e, se não
conseguirmos, obter ou renovar qualquer remissão.
Contamos com sistemas complexos e tecnologia, cuja inadequação ou interrupção operacional ou de segurança poderia
afetar significativamente nossa capacidade de efetivamente operar nosso negócio.
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No curso normal do negócio, nossos sistemas e tecnologia continuarão a exigir modificações e melhorias para fazer frente
ao crescimento e às exigências do negócio em constante mudança. A implementação de modificações e melhorias em nossos
sistemas tem sido e deve continuar a ser de alto custo e podem desviar a atenção da administração de outras questões. Além
disso, nossas operações poderiam ser afetadas negativamente ou poderemos estar sujeitos à imposição de penalidades
regulatórias, se não conseguirmos modificar no prazo devido ou efetivamente nossos sistemas conforme necessário.
Ocasionalmente ocorrem interrupções e atrasos no sistema, que tornam nossos sites e serviços indisponíveis ou lentos, o
que pode nos impedir de processar, de forma eficiente, as transações de cliente ou a prestação de serviços, o que, por sua vez,
poderia reduzir nossas receitas operacionais e a atratividade de nossos serviços. Nossos computadores e sistemas de
comunicações e operações podem ser danificados ou interrompidos por eventos catastróficos, tais como incêndios,
inundações, terremotos, tornados e furacões, perda de energia, falhas de computador e telecomunicações, atos de guerra ou
terrorismo, vírus de computador, violações de segurança e eventos ou interrupções semelhantes. Qualquer um desses eventos
pode causar interrupções do sistema, atrasos e perda de dados críticos, impedindo o processamento de transações de cliente
ou a prestação de serviços, o que poderia tornar nossos negócios e serviços menos atrativos e sujeitos a passivos. Qualquer um
desses eventos poderia causar danos à nossa reputação e a reparação ser dispendiosa.
b.

a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle

Nosso acionista controlador tem poderes para orientar nossos negócios e atividades e seus interesses podem entrar em
conflito com os interesses de V.Sa.
Nosso acionista controlador tem poderes para, entre outras coisas, eleger a maioria dos nossos conselheiros, e decidir
o resultado de qualquer ação que exija a aprovação dos acionistas, inclusive operações com partes relacionadas,
reestruturações societárias, alienações de ativos e a data e pagamento de quaisquer dividendos futuros. Nosso acionista
controlador poderá continuar dirigindo nossos negócios e assuntos mesmo após reduzir significativamente sua participação
acionária, que atualmente corresponde a 60,8% do interesse econômico na Companhia. A diferença na exposição econômica
poderá intensificar conflitos de interesses entre nosso acionista controlador e V.Sas.
c.

aos nossos acionistas

O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia brasileira, e essa influência,
juntamente com as condições políticas e econômicas gerais, poderão prejudicar nosso negócio e o preço de negociação das
ADSs, de nossas ações preferenciais e de nossos instrumentos de dívida.
O Governo Federal frequentemente intervém na economia brasileira e ocasionalmente faz mudanças drásticas na
política e regulamentação econômica. As ações do Governo Federal para controlar a inflação e afetar outras políticas e
regulamentos incluem, dentre outras medidas, aumentos das taxas de juros, mudanças de políticas fiscais e previdenciárias,
controle sobre preços, controles de câmbio e de remessa de divisas, desvalorizações, controles de capitais e limites às
importações. Nossos negócios, condição financeira, resultados de operações e o preço de negociação de nossas ações
preferenciais e ADSs poderão ser negativamente afetados por mudanças na política ou regulamentos a nível federal, estadual
ou municipal que envolvam ou afetem fatores tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

taxas de juros;
variações cambiais;
políticas monetárias;
inflação;
liquidez do mercado de crédito e de capitais;
políticas fiscais e previdenciárias;
regulamentações trabalhistas;
escassez e racionamento de energia e água; e
outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos no Brasil

A incerteza sobre se o governo brasileiro implementará alterações nas políticas e regulamentos que afetam estes ou
outros fatores poderá contribuir para a incerteza econômica no Brasil e aumentar a volatilidade dos mercados de títulos
brasileiros e dos títulos emitidos no exterior por companhias brasileiras.
Depois da retração econômica em 2015 e 2016, o produto interno bruto do Brasil, ou PIB, cresceu 1,1% em 2018,
cresceu 1,0% em 2017, em comparação a (3,5)% em 2016, (3,5)% em 2015, 0,5% em 2014, 3,0% em 2013 e 1,9% em 2012.
Nossos resultados operacionais e situação financeira foram, e continuarão sendo, afetados pela queda do PIB
brasileiro. Não podemos assegurar o crescimento ou a estabilidade do PIB brasileiro. Acontecimentos na economia brasileira
podem afetar as taxas de crescimento do Brasil e, consequentemente, o consumo de nossos produtos e serviços.
A instabilidade política pode afetar negativamente nossos negócios e os resultados de nossas operações, bem como o
preço de nossas ações preferenciais e de nossos instrumentos de dívida.
Os mercados domésticos vêm registrando alta volatilidade devido à incerteza gerada com as investigações relativas à
Operação Lava Jato, as quais estão sendo conduzidas pelo Ministério Público brasileiro, e ao impacto dessas investigações
sobre a economia do país e o ambiente político. Vários membros do governo brasileiro e do poder legislativo, bem como altos
executivos de grandes empresas estatais e privadas, estão sendo condenados por crime de corrupção de agentes públicos que
aceitaram suborno em contratos celebrados entre o governo brasileiro e diversas empresas do setor de infraestrutura, petróleo
e gás, e construção. Tais valores financiaram as campanhas de partidos políticos sem qualquer contabilização ou divulgação
pública, e serviram para enriquecimento pessoal dos beneficiados pelo esquema de propina. Consequentemente, diversos
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políticos do alto escalão, inclusive membros do Congresso e diretores de grandes empresas privadas e estatais brasileiras,
renunciaram aos seus cargos ou foram detidos.
O resultado final dessas investigações é incerto, embora elas já tenham causado um impacto adverso na imagem e na
reputação das empresas implicadas, bem como na percepção geral do mercado sobre a economia brasileira. O desenvolvimento
desses processos de conduta antiética teve e poderá continuar a ter efeitos negativos sobre nosso negócio, situação financeira,
resultados operacionais e o preço de negociação de nossas ações preferenciais e ADSs.
Acontecimentos e a percepção de risco em outros países podem afetar negativamente o preço de mercado de valores
mobiliários brasileiros, inclusive nossas ADSs, nossas ações preferenciais e nossos instrumentos de dívida.
O valor de mercado para os valores mobiliários de emissão de emissoras brasileiras é influenciado pelas condições
econômicas e de mercado de outros países. Embora a conjuntura econômica desses países seja significativamente diferente da
conjuntura econômica do Brasil, a reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode ter um efeito adverso
relevante sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras. As crises nos Estados Unidos, na União
Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse de investidores nos valores mobiliários de companhias
brasileiras, inclusive os valores mobiliários de nossa emissão. Isto pode afetar negativamente o preço de negociação dos
nossos valores mobiliários, podendo, ademais, dificultar ou mesmo impossibilitar o nosso acesso ao mercado de capitais e o
financiamento de nossas operações em termos aceitáveis.
Recentemente, o mercado brasileiro passou por uma alta volatilidade devido, entre outros fatores, a incertezas
relacionadas à guerra comercial China X EUA, à saída da Grã-Bretanha da União Europeia e incertezas envolvendo condições
macroeconômicas e políticas.
Esforços do governo para combater a inflação podem retardar o crescimento da economia brasileira e prejudicar
nossos negócios.
Historicamente, o Brasil sofreu altas taxas de inflação. A inflação e certas medidas tomadas pelo Banco Central para
contê-la tiveram efeitos negativos significativos sobre a economia brasileira. Após a implantação do Plano Real em 1994, a taxa
anual de inflação no país diminuiu significativamente, segundo mensuração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo, ou IPCA. A inflação medida pelo índice IPCA foi de 6,3%, 3,0% e 3,8% em 2016, 2017 e 2018, respectivamente.
A taxa de juros básica do sistema bancário brasileiro é a taxa do Banco Central denominada Sistema Especial de
Liquidação e Custódia, ou SELIC. Em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, a taxa SELIC foi de 13,65%, 7,00% e 6,50%
respectivamente.
A inflação e as medidas adotadas pelo governo brasileiro para combatê-la, principalmente a política monetária do
Banco Central, tiveram e podem voltar a ter efeitos consideráveis sobre a economia brasileira e sobre nossos negócios. As
rigorosas políticas monetárias com altas taxas de juros restringiram e podem restringir o crescimento do Brasil e a
disponibilidade de crédito. De modo inverso, políticas governamentais e monetárias mais brandas e a diminuição das taxas de
juros desencadearam e podem desencadear aumentos das taxas inflacionárias e, em consequência, a volatilidade do
crescimento e a necessidade de súbitos e significativos aumentos das taxas de juros, o que poderia afetar nossa empresa
negativamente e aumentar os pagamentos com relação a nosso endividamento. Além disso, podemos não ter condições de
ajustar as tarifas praticadas para compensar os efeitos da inflação em nossa estrutura de custos.
Qualquer rebaixamento adicional da classificação de risco de crédito do Brasil poderia afetar negativamente o preço
de negociação de nossas ações preferenciais, ADSs e títulos.
As classificações de risco de crédito afetam a percepção dos investidores quanto ao risco e, consequentemente, o
rendimento exigido sobre emissões de títulos de dívida nos mercados financeiros. As agências de classificação de risco avaliam
regularmente o Brasil e suas classificações soberanas considerando uma série de fatores, incluindo tendências
macroeconômicas, condições fiscais e orçamentárias, endividamento e a perspectiva de mudança nestes fatores.
A Standard & Poor’s rebaixou a classificação de crédito do Brasil em fevereiro de 2016 de BB-plus para BB, com
perspectiva negativa, citando uma piora na situação de crédito. Em janeiro de 2018, a Standard & Poor’s reduziu sua
classificação para BB-, com perspectiva estável, em vista de dúvidas a respeito da eleição presidencial deste ano e dos esforços
da reforma previdenciária. Em fevereiro de 2016, a Moody’s rebaixou as classificações de risco do Brasil para Ba2, abaixo do
grau de investimento, com perspectiva negativa, citando a estimativa de outra deterioração no serviço da dívida do Brasil em
um ambiente de crescimento baixo ou negativo, além dos desafios da dinâmica política. A Fitch rebaixou a classificação de
crédito do Brasil em maio de 2016 para BB, com perspectiva negativa, mantida em 2017 e rebaixada para BB- em fevereiro de
2018.
A Standard & Poor’s rebaixou a classificação de risco do Brasil para o rating BB- em em 11/01/2018 e manteve a
perspectiva estável. A Fitch manteve a classificação de risco do Brasil com rating BB- em 01/08/2018 e manteve a perspectiva
estável. A Moodys manteve a classificação de risco do Brasil com rating Ba2 em 09/04/2018 e alterou a perspectiva de negativa
para estável.
Como resultado dessas classificações de crédito, os preços de negociação de títulos de dívida e de capital de
emissores brasileiros foram podem ser afetados. A continuidade das políticas fiscais e da incerteza política e econômica atuais
no Brasil pode levar a outros rebaixamentos das classificações de risco, o que poderia aumentar a percepção de risco dos
investidores e, consequentemente, aumentar o custo de emissões de dívida e afetar negativamente o preço de negociação de
nossos títulos.
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A instabilidade na taxa de câmbio pode afetar de maneira relevante e adversa a Companhia e o preço de mercado das
ADSs, ações preferenciais e instrumentos de dívida.
Durante as últimas décadas, a moeda brasileira tem sofrido variações frequentes e substanciais com relação ao dólar norteamericano e outras moedas estrangeiras. Em 2016, o real se valorizou em relação ao dólar norte-americano, atingindo R$3,259
por US$1,00 no final de 2016. Em 31 de dezembro de 2017, a taxa de câmbio era de R$3,308 por US$1,00. Em 2018, o real se
desvalorizou em relação ao dólar norte-americano, atingindo R$3,8748 por US$1,00 no final de 2018.
Não podemos assegurar que o real não vá se desvalorizar em relação ao dólar norte-americano.
Aproximadamente 85% de nossa receita de transporte de passageiros e outras receitas são denominadas em reais, e uma
parte significativa de nossas despesas operacionais, tais como combustível, serviços de manutenção de aeronaves e turbinas,
arrendamento operacional de aeronaves, e seguros de aeronaves, é denominada em dólares norte-americanos ou atrelada a
essa moeda. No exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018, 55,8% de nossas despesas operacionais eram
denominadas em dólares norte-americanos ou atreladas a essa moeda. A maioria de nossos ativos operacionais é denominada
em dólares norte-americanos. Consequentemente, em 31 de dezembro de 2018, o valor de R$6.217,5 milhões (ou 87,8%) de
nossa dívida estava denominado em dólares e tínhamos um total de R$7.135,8 milhões em futuros pagamentos de
arrendamento operacional denominados em dólar norte-americanos que não podem ser cancelados.
Também somos obrigados a manter depósitos denominados em dólares norte-americanos e depósitos de reserva de
manutenção, nos termos de alguns de nossos contratos de arrendamento operacional de aeronave. Poderemos incorrer em
obrigações adicionais de pagamento substanciais denominadas em dólares norte-americanos em operações de arrendamento
operacional ou financeiras, e dívidas denominadas em dólares norte-americanos e estarmos sujeitos a aumentos nos custos
com combustível atrelados ao dólar norte-americano. Embora no passado em geral ajustássemos nossas tarifas em resposta à
desvalorização do real e aumentos do preço dos combustíveis (que são cobrados em dólares norte-americanos), e para mitigar
o efeito de desvalorizações do real, e firmássemos contratos de hedge com a finalidade de nos proteger contra os efeitos de
curto prazo desses acontecimentos, não podemos garantir que conseguiremos dar continuidade a essas ações.
A desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano cria pressões inflacionárias no Brasil e causa o aumento das
taxas de juros, o que por sua vez afeta negativamente o crescimento da economia brasileira de modo geral, restringe o acesso
aos mercados financeiros internacionais e determina intervenções governamentais imediatas, inclusive por meio de políticas
recessivas. Além disso, a desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano, tem levado à redução do consumo e a
um menor crescimento da economia de modo geral.
A desvalorização do real também reduz o valor de distribuições e dividendos em dólares norte-americanos com relação às
ADSs e a contraprestação em dólares norte-americanos do preço de mercado de nossas ações preferenciais e,
consequentemente, das ADSs.
A volatilidade e falta de liquidez dos mercados brasileiros de valores mobiliários emitidos por empresas aéreas em
particular poderá limitar substancialmente sua capacidade de vender as ações preferenciais subjacentes às ADSs pelo preço e
na data desejados.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil, envolve com frequência
maior risco do que o investimento em valores mobiliários de emissores dos Estados Unidos, sendo tais investimentos em geral
considerados mais especulativos por natureza. O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos
líquido, mais concentrado, podendo ser mais volátil do que os principais mercados de valores mobiliários dos Estados Unidos.
Dessa forma, embora V.Sas. tenham o direito de a qualquer tempo retirar da instituição depositária as ações preferenciais
subjacentes às ADSs, sua capacidade para vender as ações preferenciais subjacentes às ADSs pelo preço e na data desejados
poderá ficar substancialmente limitada. Existe, ademais, concentração significativamente maior no mercado brasileiro de
valores mobiliários do que nos principais mercados de valores mobiliários dos Estados Unidos. As dez maiores empresas, em
termos de capitalização de mercado, representaram aproximadamente 63% da capitalização total de mercado da B3 S.A. –
Bolsa, Brasil, Balcão, ou B3, em 31 de dezembro de 2018.
Em 2015 e no início de 2016, nossa capitalização de mercado apresentou redução e, como resultado da queda no preço de
negociação de nossas ações preferenciais e ADSs, aumentamos nossa razão de ações preferenciais por ADS para 10 para uma
em fevereiro de 2016. Em 2017, nossa capitalização de mercado aumentou e reduzimos essa razão para 5 para uma em abril
de 2017 e para 2 para uma em novembro de 2017.
Os preços de venda de ações de companhias da indústria aérea mundial é relativamente volátil e a percepção dos
investidores em relação ao valor de mercado de nossas ADSs e ações preferenciais pode ser negativamente afetada pela
volatilidade e quedas no preço de nossas ADSs e ações preferenciais.
Os detentores das ADSs e de nossas ações preferenciais poderão não receber quaisquer dividendos.
De acordo com nosso estatuto social, devemos pagar aos nossos acionistas pelo menos 25,0% de nosso lucro líquido
anual, conforme apurado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sob a forma de dividendos. O lucro líquido
ajustado poderá ser capitalizado, utilizado para absorver perdas ou então ser retido conforme previsto na Lei das Sociedades
por Ações, podendo não ser disponibilizado para pagamento de dividendos. Poderemos não pagar dividendos aos nossos
acionistas em qualquer exercício fiscal se o nosso Conselho de Administração decidir que tal pagamento seria desaconselhável
diante de nossa situação financeira. Nos últimos sete exercícios sociais, a Companhia não distribuiu dividendos.
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Se um detentor de ADSs as resgatar e retirar suas ações preferenciais, arriscará perder a capacidade de remeter moeda
estrangeira para o exterior e certos benefícios fiscais brasileiros.
Detentores de ADSs se beneficiam do registro eletrônico de capital estrangeiro a ser obtido pelo custodiante para nossas
ações preferenciais subjacentes às ADSs no Brasil, o que permite ao custodiante converter dividendos e outras distribuições
com relação às ações preferenciais em moeda não brasileira e remeter o produto ao exterior. Caso V. Sa. resgate suas ADSs e
retire as ações preferenciais, terá direito de continuar a se valer do registro eletrônico de capital estrangeiro do custodiante
somente pelo prazo de cinco dias úteis a contar da data de retirada. Subsequentemente, quando da alienação ou distribuições
relativas às ações preferenciais, V.Sa. não poderá remeter moeda não brasileira ao exterior a menos que obtenha seu próprio
registro eletrônico de capital estrangeiro.
Caso V.Sa. tente obter seu próprio registro eletrônico de capital estrangeiro, irá incorrer em despesas e poderá
experimentar atrasos no processo de requerimento, o que poderia atrasar sua capacidade de receber dividendos ou
distribuições relativos às nossas ações preferenciais ou o retorno de seu capital em tempo apropriado.
Detentores de ADSs poderão não ser capazes de exercer direitos de preferência com relação às nossas ações preferenciais.
Talvez não possamos oferecer nossas ações preferenciais aos detentores americanos de ADSs de acordo com direitos de
preferência conferidos a detentores de nossas ações preferenciais com relação a qualquer emissão futura de nossas ações
preferenciais a menos que declaração de registro segundo a Lei de Valores Mobiliários [Securities Act] de 1933 dos Estados
Unidos, ou o Securities Act, esteja em vigor no tocante a tais ações preferenciais e direitos de preferência, ou caiba isenção das
exigências de registro nos termos da Lei de Mercado de Capitais. Não somos obrigados a arquivar declaração de registro
relativo a direitos de preferência no tocante às nossas ações preferenciais, e não podemos assegurar que arquivaremos
qualquer tal declaração de registro. Se a declaração de registro não for arquivada e não existir isenção de registro, o banco
depositário tentará vender os direitos de preferência, e V.Sa. terá direito de receber os rendimentos obtidos com a referida
venda. Contudo, esses direitos de preferência ficarão extintos se o depositário não os vender, e os detentores americanos de
ADSs não receberão qualquer valor decorrente da concessão de tais direitos de preferência .
d.

às nossas controladas e coligadas

Os riscos relacionados às nossas controladas e coligadas são os mesmos a nós relacionados.
e.

aos nossos fornecedores

Nossas aeronaves e turbinas dependem de um fornecedor.
Um dos elementos principais de nossa estratégia de negócios e do modelo de negócio de companhia aérea de baixo custo
é reduzir custos operando uma frota homogênea de aeronaves. Após extensa pesquisa e análise, escolhemos as aeronaves
Boeing 737-700/800 Next Generation e Boeing 737 MAX 8/10 e as turbinas CFM 56-7B e CFM LEAP-1B da CFM International.
Pretendemos continuar a operar apenas aeronaves Boeing e turbinas da CFM International no futuro previsível e efetuamos um
pedido firme de compra de 135 aeronaves modelo Boeing 737 Max-8/10 (a geração mais nova de nossas atuais aeronaves e
ainda em desenvolvimento) que começaram a ser entregues em de 2018. Caso a Boeing ou a CFM International não consiga
cumprir suas obrigações contratuais, nossas operações seriam substancialmente afetadas.
Obtemos benefícios com uma frota composta de um único tipo de aeronave, mantendo a flexibilidade de forma a atender a
capacidade e uma gama de aeronaves para atender a demanda de cada rota. Se tivermos de arrendar ou comprar aeronaves de
outra fabricante, poderemos perder esses benefícios. Não podemos assegurar que as aeronaves substitutas tenham as mesmas
vantagens operacionais que a aeronave Boeing ou que possamos adquirir ou arrendar turbinas que sejam tão confiáveis e
eficientes quanto o modelo de turbinas CFM. Nossas operações também poderiam ser prejudicadas pela falha ou incapacidade
da Boeing ou da CFM Internacional em fornecer peças suficientes ou os correspondentes serviços de suporte nos prazos
necessários.
Em 2012, a Boeing e a CFM lançaram novas aeronaves e turbinas, o Boeing 737 Max-7/8 e a LEAP-1B, em substituição das
turbinas da aeronave Boeing 737-700/800 Next Generation. Qualquer atraso nos projetos ou dificuldade operacional com essas
novas aeronaves e turbinas poderia gerar uma percepção adversa sobre nossa frota, dessa forma, nos afetando de maneira
adversa.
Adicionalmente, quando essas aeronaves e turbinas forem entregues e entrarem em operação, isso poderá provocar o
declínio do valor de mercado de nossas outras aeronaves e turbinas, o que reduziria o valor de nossos ativos e poderia resultar
em registros de perdas por impairment.
Efetuamos pedidos firmes de compra para novas aeronaves que ainda estão sendo desenvolvidas, qualquer atraso nos
projetos ou dificuldade operacional afetaria negativamente nossos custos e resultados operacionais.
Em 2012, a Boeing e CFM lançaram novas aeronaves e turbinas, o Boeing 737 Max-7/8 e a LEAP-1B, em substituição
das turbinas da aeronave Boeing 737-700/800 Next Generation. Qualquer atraso nos projetos ou dificuldade operacional com
essas novas aeronaves e turbinas poderia gerar uma percepção adversa sobre nossa frota, cancelamentos e redução do número
de pedidos, dessa forma, nos afetando de maneira adversa.
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Adicionalmente, quando essas aeronaves e turbinas forem entregues e entrarem em operação, isso poderá provocar o
declínio do valor de mercado de nossas outras aeronaves e turbinas, o que afetaria de forma negativa o valor de nossos ativos e
poderia resultar em registros de perdas por impairment.
f. aos nossos clientes
Baseamos nossas operações em uma alta utilização diária de aeronaves para aumentar nossas receitas e reduzir nossos
custos.
Um dos elementos principais de nossa estratégia de negócios e do modelo de negócio de companhia aérea de baixo custo
é manter uma alta taxa de utilização diária de nossas aeronaves. As altas taxas de utilização diária de nossas aeronaves nos
permitem gerar mais receita proveniente de nossas aeronaves e diluir nossos custos fixos, o que é alcançado em parte em
operações com reduzidos tempos de escala nos aeroportos, para que seja possível voar mais horas em média por dia. Nossa
taxa de utilização de aeronaves pode ser afetada negativamente por diversos fatores que estão fora de nosso controle,
inclusive, entre outros, tráfego aéreo e congestionamento de aeroportos, condições meteorológicas adversas e atrasos de
terceiros prestadores de serviços de abastecimento de combustível e de operações aeroportuárias de solo.
Nossa reputação, nossas operações e nossos resultados financeiros podem ser prejudicados por eventos fora de nosso
controle.
Acidentes ou incidentes envolvendo nossas aeronaves podem acarretar significativas reivindicações por parte de
passageiros prejudicados e por terceiros, além de custos significativos de reparo ou substituição de aeronaves danificadas e a
paralisação temporária ou permanente do serviço da aeronave. Somos obrigados pela ANAC e pelas companhias arrendadoras,
nos termos dos nossos contratos de arrendamento operacional, a contratar seguros de responsabilidade civil. Embora
acreditemos atualmente manter coberturas de seguros de responsabilidade civil em valores e do tipo geralmente compatíveis
com a prática do setor, o montante de tal cobertura pode não ser adequado e poderemos ser forçados a arcar com prejuízos
substanciais caso ocorra algum acidente. Reivindicações substanciais resultantes de um acidente que forem superiores às
coberturas de nossos seguros prejudicariam nossa Companhia. Além disso, qualquer acidente ou incidente com nossas
aeronaves, mesmo que totalmente coberto por seguro, ou acidente ou incidente com aeronaves Boeing 737 Next Generation,
Boeing MAX 8 ou aeronaves de qualquer outra grande companhia aérea pode causar impressões negativas ao público sobre
nós, ou o sistema de transporte aéreo, o que nos prejudicaria.
Além disso, podemos ser negativamente afetados por outros fatores, tais como condições econômicas imprevisíveis,
custos de combustível e epidemias.
g.

aos setores da economia nos quais atuamos

O setor aeronáutico é particularmente sensível a mudanças nas condições econômicas e, caso estas continuem negativas,
tanto a Companhia quanto nossa capacidade de obter financiamentos em condições favoráveis provavelmente continuariam a
ser negativamente afetadas.
Nossas operações e o setor aeronáutico em geral são particularmente sensíveis a mudanças nas condições econômicas. As
condições econômicas desfavoráveis no Brasil, as restrições do mercado de crédito e o aumento dos custos operacionais do
negócio limitaram os gastos com viagens de lazer e de negócios, bem como com o transporte de carga. O desaquecimento da
economia brasileira e a instabilidade política afetaram negativamente setores que realizavam gastos significativos em viagens,
tais como o governo, e os segmentos de petróleo e gás, mineração e construção. Além disso, a diminuição dos gastos com
viagens de negócios também afeta a qualidade da demanda, reduzindo o número de passagens de maior yield que podemos
vender, o que afetou negativamente nossos resultados operacionais em 2015 e 2016, por exemplo. Uma situação econômica
desfavorável também pode afetar nossa capacidade de aumentar tarifas para neutralizar o aumento dos custos de combustível,
mão de obra e outros. Quaisquer desses fatores podem nos afetar negativamente.
Situações econômicas desfavoráveis, um substancial declínio na demanda por viagens aéreas ou a contínua instabilidade
dos mercados de crédito e de capitais poderiam também pressionar nossos custos de financiamento, resultados operacionais e
condição financeira, com efeitos em nossos crescimento e planos de investimento. Além disso, tais fatores poderiam afetar
negativamente a nossa capacidade de obter financiamentos em temos aceitáveis e a liquidez de modo geral.
Flutuações substanciais nos custos de combustível prejudicariam nossos negócios.
Historicamente, os preços de combustível internacionais e nacionais estão sujeitos a oscilações de preço com base em
questões geopolíticas e na oferta e procura. O preço do petróleo bruto West Texas Intermediate, referência amplamente
utilizada na precificação do petróleo bruto, que é mensurado em barris e cotado em dólares norte-americanos, afeta nossos
custos com combustível e constituiu parcela significativa das nossas despesas operacionais totais. Os custos de combustível
representaram 29%, 31% e 39% de nossas despesas operacionais nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017
e 2018, respectivamente. Em 2018, o preço médio por barril de petróleo bruto segundo a West Texas Intermediate foi de
US$64,90, e os custos com combustível representaram 38% de nossas despesas operacionais.
Embora tenhamos firmado contratos de hedge com o fim de reduzir nossa exposição às flutuações do preço do
combustível e tenhamos repassado historicamente a maioria dos aumentos de preços de combustível por meio do ajuste de
nossa estrutura tarifária, não é possível prever com qualquer grau de certeza o preço e a disponibilidade do combustível.
Nossas operações de hedge e nossos reajustes tarifários poderão não ser suficientes para nos proteger completamente dos
aumentos nos preços do combustível.
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Praticamente todo o nosso combustível é fornecido exclusivamente pela Petrobras Distribuidora S.A., ou Petrobras
Distribuidora. Caso a Petrobras Distribuidora seja incapaz de realizar ou decida suspender o fornecimento de combustível nos
prazos e quantidades de que necessitamos, talvez não sejamos capazes de encontrar uma substituição adequada ou adquirir
combustível ao mesmo custo, nesse caso, seríamos afetados negativamente.
h.

à regulação dos setores em que atuamos

Mudanças nas normas brasileiras em relação à distribuição de slots, restrições sobre tarifas e taxas associadas com a
aviação civil poderão afetar de forma adversa a Companhia.
As autoridades brasileiras do setor da aviação monitoram e influenciam os acontecimentos do mercado de aviação civil no
Brasil. Por exemplo, serviços de aeroporto são regulamentados pela ANAC e em muitos casos ainda são administrados pela
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, ou INFRAERO, empresa estatal. A ANAC incluiu a fiscalização de capacidade
excedente no sistema em 2014, ao estabelecer critérios rigorosos a serem observados pelas empresas de transporte aéreo para
a criação de novas rotas ou frequências adicionais de voos. As políticas da ANAC e das outras autoridades brasileiras que
fiscalizam o setor da aviação afetaram negativamente nossas operações no passado, e esses efeitos podem ocorrer novamente.
Em julho de 2014, a ANAC publicou novas regras regulamentando a alocação de slots em aeroportos coordenados/com slots
compartilhados, incluindo Congonhas e Guarulhos, que são os dois principais aeroportos da cidade de São Paulo. Em 2016,
mais aeroportos se tornaram sujeitos a essas regras, incluindo Brasília, no Distrito Federal, e Galeão e Santos Dumont, no Rio
de Janeiro. A ANAC considera o histórico e a eficiência operacionais (pontualidade e regularidade) os principais critérios para a
alocação de slots. De acordo com essas regras, a pontualidade e a regularidade são avaliadas duas vezes por ano, após os
calendários de verão e inverno IATA, entre abril e setembro e entre outubro e março. As metas mínimas de pontualidade e
regularidade de cada série de slots em uma temporada são 80% e 90%, respectivamente, no aeroporto de Congonhas (São
Paulo) e 75% e 80%, respectivamente, em todos os outros principais aeroportos. As companhias aéreas perdem os slots que
operam abaixo dos critérios mínimos em uma temporada. Os slots perdidos são redistribuídos primeiro aos novos
participantes, que inclui companhias aéreas que operam menos de cinco slots no aeroporto afetado nesse dia da semana, e
depois, para todas as companhias aéreas operando nesse aeroporto com base em sua parcela de slots. A Companhia não pode
prever essas e outras mudanças na estrutura de regulamentação da aviação civil brasileira, que podem aumentar nossos custos,
mudar a dinâmica competitiva de nosso setor e afetar negativamente nossas operações.
i.

aos países estrangeiros onde atuamos

Se um detentor de ADSs as resgatar e retirar suas ações preferenciais, arriscará perder a capacidade de remeter
moeda estrangeira para o exterior e certos benefícios fiscais brasileiros.
Detentores de ADSs se beneficiam do registro eletrônico de capital estrangeiro a ser obtido pelo custodiante para
nossas ações preferenciais subjacentes às ADSs no Brasil, o que permite ao custodiante converter dividendos e outras
distribuições com relação às ações preferenciais em moeda não brasileira e remeter o produto ao exterior. Caso V. Sa. resgate
suas ADSs e retire as ações preferenciais, terá direito de continuar a se valer do registro eletrônico de capital estrangeiro do
custodiante somente pelo prazo de cinco dias úteis a contar da data de retirada. Subsequentemente, quando da alienação ou
distribuições relativas às ações preferenciais, V.Sa. não poderá remeter moeda não brasileira ao exterior a menos que obtenha
seu próprio registro eletrônico de capital estrangeiro.
Caso V.Sa. tente obter seu próprio registro eletrônico de capital estrangeiro, poderá incorrer em despesas ou
experimentar atrasos no processo de requerimento, o que poderia atrasar sua capacidade de receber dividendos ou
distribuições relativos às nossas ações preferenciais ou o retorno de seu capital em tempo apropriado. O registro eletrônico de
capital estrangeiro do depositário também poderá ser negativamente afetado por futuras alterações de legislação.
Detentores de ADSs poderão não ser capazes de exercer direitos de preferência com relação às nossas ações
preferenciais
Talvez não possamos oferecer nossas ações preferenciais aos detentores americanos de ADSs de acordo com direitos
de preferência conferidos a detentores de nossas ações preferenciais com relação a qualquer emissão futura de nossas ações
preferenciais a menos que a declaração de registro segundo a Lei de Mercado de Capitais dos EUA (Securities Exchange Act)
esteja em vigor no tocante a tais ações preferenciais e direitos de preferência, ou caiba isenção das exigências de registro nos
termos da Lei de Mercado de Capitais. Não somos obrigados a arquivar declaração de registro relativo a direitos de preferência
no tocante às nossas ações preferenciais, e não podemos assegurar que arquivaremos qualquer tal declaração de registro. Se a
declaração de registro não for arquivada e não existir isenção de registro, o The Bank of New York Mellon, na qualidade de
depositário, tentará vender os direitos de preferência, e V.Sa. terá direito de receber os rendimentos obtidos com a referida
venda. Contudo, esses direitos de preferência ficarão extintos se o depositário não os vender, e os detentores americanos de
ADSs não receberão qualquer valor decorrente da concessão de tais direitos de preferência.
j.

a questões ambientais

As companhias aéreas brasileiras estão sujeitas a diversas leis e regulamentações federais, estaduais e municipais
sobre proteção ambiental, incluindo a disposição de materiais e substâncias químicas e ruído das aeronaves. Essas leis e
regulamentos são aplicados pelas diversas autoridades governamentais. O não cumprimento de tais leis e regulamentos poderá
sujeitar o infrator a sanções administrativas e criminais, além da obrigação de reparar ou indenizar por danos causados ao
meio-ambiente e a terceiros. No que compete à responsabilidade civil, as leis ambientais brasileiras adotam o regime de
responsabilidade estrita e conjunta. Neste sentido, seremos responsáveis pelas violações cometidas por terceiros contratados
para jogar fora os nossos resíduos. Além disso, de acordo com as leis e regulamentos ambientais brasileiros, a
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desconsideração da personalidade jurídica pode ocorrer para que sejam garantidos recursos financeiros suficientes para a
reparação dos danos causados ao meio-ambiente.
Adotamos diversos procedimentos do Sistema de Gestão de Meio Ambiente, ou EMS, com nossos fornecedores e
empregamos auditorias técnicas para fiscalizar o cumprimento de normas. Somos cautelosos e podemos recusar bens e
serviços de empresas que não atendem nossos parâmetros de proteção ambiental a menos que tenhamos confirmação do
cumprimento dos padrões adequados.
Estamos monitorando e analisando os desenvolvimentos em relação às alterações no protocolo de Kyoto e
regulamentações de emissões nos Estados Unidos e Europa, e podemos ser obrigados a adquirir créditos de carbono para a
operação de nosso negócio. Nenhuma legislação nesse sentido foi ainda aprovada no Brasil.
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Atuamos no mercado brasileiro e, portanto, estamos sujeitos às condições econômicas e riscos relacionados ao Brasil.
Essa influência, bem como a conjuntura econômica e a política brasileira, poderão causar um efeito adverso relevante nas
nossas atividades.
O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia brasileira, e essa
influência, juntamente com as condições políticas e econômicas gerais, poderão prejudicar nosso negócio e o preço de
negociação das ADSs, de nossas ações preferenciais e de nossos instrumentos de dívida.
O Governo Federal frequentemente intervém na economia brasileira e ocasionalmente faz mudanças drásticas na política
e regulamentação econômica. As ações do Governo Federal para controlar a inflação e afetar outras políticas e regulamentos
incluem, dentre outras medidas, aumentos das taxas de juros, mudanças de políticas fiscais e previdenciárias, controle sobre
preços, controles de câmbio e de remessa de divisas, desvalorizações, controles de capitais e limites às importações. Nossos
negócios, condição financeira, resultados de operações e o preço de negociação de nossas ações preferenciais e ADSs poderão
ser negativamente afetados por mudanças na política ou regulamentos a nível federal, estadual ou municipal que envolvam ou
afetem fatores tais como:



taxas de juros;



variações cambiais;



políticas monetárias;



inflação;



liquidez do mercado de crédito e de capitais;



políticas fiscais e previdenciárias;



regulamentações trabalhistas;



escassez e racionamento de energia e água; e



outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que afetem o Brasil.

A incerteza sobre se o governo brasileiro implementará alterações nas políticas e regulamentos que afetam estes ou outros
fatores poderá contribuir para a incerteza econômica no Brasil e aumentar a volatilidade dos mercados de títulos brasileiros e
dos títulos emitidos no exterior por companhias brasileiras.
Depois de dois anos de retração econômica em 2015 e 2016, o produto interno bruto do Brasil, ou PIB, cresceu 1,1% em
2018, 1,0% em relação a 2017, em comparação a (3,5)% em 2016, (3,5)% em 2015, 0,5% em 2014, 3,0% em 2013 e 1,9% em
2012.
Nossos resultados operacionais e situação financeira foram, e continuarão sendo, afetados pela queda do PIB brasileiro.
Não podemos assegurar o crescimento ou a estabilidade do PIB brasileiro. Acontecimentos na economia brasileira podem afetar
as taxas de crescimento do Brasil e, consequentemente, o consumo de nossos produtos e serviços.
A instabilidade política pode afetar negativamente nossos negócios e os resultados de nossas operações, bem como
o preço de nossas ações preferenciais e de nossos instrumentos de dívida.
Os mercados domésticos vêm registrando alta volatilidade devido à incerteza gerada com as investigações relativas à Operação
Lava Jato, as quais estão sendo conduzidas pelo Ministério Público brasileiro, e ao impacto dessas investigações sobre a
economia do país e o ambiente político. Vários membros do governo brasileiro e do poder legislativo, bem como altos
executivos de grandes empresas estatais e privadas, estão sendo condenados por crime de corrupção de agentes públicos que
aceitaram suborno em contratos celebrados entre o governo brasileiro e diversas empresas do setor de infraestrutura, petróleo
e gás, e construção. Tais valores financiaram as campanhas de partidos políticos sem qualquer contabilização ou divulgação
pública, e serviram para enriquecimento pessoal dos beneficiados pelo esquema de propina. Consequentemente, diversos
políticos do alto escalão, inclusive membros do Congresso e diretores de grandes empresas privadas e estatais brasileiras,
renunciaram aos seus cargos ou foram detidos.
O resultado final dessas investigações é incerto, embora elas já tenham causado um impacto adverso na imagem e na
reputação das empresas implicadas, bem como na percepção geral do mercado sobre a economia brasileira. O desenvolvimento
desses processos de conduta antiética teve e poderá continuar a ter efeitos negativos sobre nosso negócio, situação financeira,
resultados operacionais e o preço de negociação de nossas ações preferenciais e ADSs.
Acontecimentos e a percepção de risco em outros países podem afetar negativamente o preço de mercado de
valores mobiliários brasileiros, inclusive nossas ADSs, nossas ações preferenciais e nossos instrumentos de dívida.
O valor de mercado para os valores mobiliários de emissão de emissoras brasileiras é influenciado pelas condições
econômicas e de mercado de outros países. Embora a conjuntura econômica desses países seja significativamente diferente da
conjuntura econômica do Brasil, a reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode ter um efeito adverso
relevante sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras. As crises nos Estados Unidos, na União
Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse de investidores nos valores mobiliários de companhias
brasileiras, inclusive os valores mobiliários de nossa emissão. Isto pode afetar negativamente o preço de negociação dos
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nossos valores mobiliários, podendo, ademais, dificultar ou mesmo impossibilitar o nosso acesso ao mercado de capitais e o
financiamento de nossas operações em termos aceitáveis.
Recentemente, o mercado brasileiro passou por uma alta volatilidade devida, entre outros fatores, a guerra comercial
China X EUA, à saída da Grã-Bretanha da União Europeia, a redução de previsão do PIB mundial pelo FMI e incertezas
envolvendo condições macroeconômicas e políticas.

Esforços do governo para combater a inflação podem retardar o crescimento da economia brasileira e prejudicar
nossos negócios.
Historicamente, o Brasil sofreu altas taxas de inflação. A inflação e certas medidas tomadas pelo Banco Central para contêla tiveram efeitos negativos significativos sobre a economia brasileira. Após a implantação do Plano Real em 1994, a taxa anual
de inflação no país diminuiu significativamente, segundo mensuração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou
IPCA. A inflação medida pelo índice IPCA foi de 6,3%, 3,0% e 3,7% em 2016, 2017 e 2018, respectivamente.
A taxa de juros básica do sistema bancário brasileiro é a taxa do Banco Central denominada Sistema Especial de Liquidação
e Custódia, ou SELIC. Em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, a taxa SELIC foi de 13,65%, 7,00% e 6,50%, respectivamente.
A inflação e as medidas adotadas pelo governo brasileiro para combatê-la, principalmente a política monetária do Banco
Central, tiveram e podem voltar a ter efeitos consideráveis sobre a economia brasileira e sobre nossos negócios. As rigorosas
políticas monetárias com altas taxas de juros restringiram e podem restringir o crescimento do Brasil e a disponibilidade de
crédito. De modo inverso, políticas governamentais e monetárias mais brandas e a diminuição das taxas de juros
desencadearam e podem desencadear aumentos das taxas inflacionárias e, em consequência, a volatilidade do crescimento e a
necessidade de súbitos e significativos aumentos das taxas de juros, o que poderia afetar nossa empresa negativamente e
aumentar os pagamentos com relação a nosso endividamento. Além disso, podemos não ter condições de ajustar as tarifas
praticadas para compensar os efeitos da inflação em nossa estrutura de custos.
Qualquer rebaixamento adicional da classificação de risco de crédito do Brasil poderia afetar negativamente o
preço de negociação de nossas ações preferenciais, ADSs e títulos.
As classificações de risco de crédito afetam a percepção dos investidores quanto ao risco e, consequentemente, o
rendimento exigido sobre emissões de títulos de dívida nos mercados financeiros. As agências de classificação de risco avaliam
regularmente o Brasil e suas classificações soberanas considerando uma série de fatores, incluindo tendências
macroeconômicas, condições fiscais e orçamentárias, endividamento e a perspectiva de mudança nestes fatores.
A Standard & Poor’s rebaixou a classificação de crédito do Brasil em fevereiro de 2016 de BB-plus para BB, com perspectiva
negativa, citando uma piora na situação de crédito. Em janeiro de 2018, a Standard & Poor’s reduziu sua classificação para BB-,
com perspectiva estável, em vista de dúvidas a respeito da eleição presidencial deste ano e dos esforços da reforma
previdenciária. Em fevereiro de 2016, a Moody’s rebaixou as classificações de risco do Brasil para Ba2, abaixo do grau de
investimento, com perspectiva negativa, citando a estimativa de outra deterioração no serviço da dívida do Brasil em um
ambiente de crescimento baixo ou negativo, além dos desafios da dinâmica política. A Fitch rebaixou a classificação de crédito
do Brasil em maio de 2016 para BB, com perspectiva negativa, mantida em 2017 e rebaixada para BB- em fevereiro de 2018.
Como resultado desses rebaixamentos na classificação de crédito, os preços de negociação de títulos de dívida e de capital de
emissores brasileiros foram negativamente afetados. A continuidade das políticas fiscais e da incerteza política e econômica
atuais no Brasil pode levar a outros rebaixamentos das classificações de risco, o que poderia aumentar a percepção de risco
dos investidores e, consequentemente, aumentar o custo de emissões de dívida e afetar negativamente o preço de negociação
de nossos títulos.
Informações quantitativas sobre risco de mercado
Os riscos inerentes às nossas obrigações contratuais sensíveis a riscos de mercado são as perdas potenciais
decorrentes de alterações adversas nos preços de combustíveis, taxas de câmbio real/dólar norte-americano e taxas de juros.
Adquirimos combustível para aeronaves a preços vigentes no mercado, mas procuramos gerenciar o risco de mercado por meio
da execução de um programa de hedge documentado. Incorremos numa parcela dos custos e despesas operacionais em
dólares norte-americanos. Em 31 de dezembro de 2018, nossa frota era composta por 121 aeronaves, 110 das quais estão sob
arrendamento operacional e 11 sob arrendamento financeiro. Entretanto, os arrendamentos a taxas fixas não são considerados
instrumentos financeiros sensíveis ao mercado e, portanto, não estão incluídos na análise de sensibilidade de taxa de juros
abaixo.
Combustível de Aeronaves
Os resultados de nossas operações são afetados por variações nos preços do combustível de aeronaves necessário
para operar nossa frota. Para controlar o risco relacionado ao preço do combustível de aeronaves, celebramos no passado, e
podemos celebrar no futuro, contratos derivativos de petróleo bruto e óleo combustível. De fato, celebramos contratos de
petróleo bruto e óleo combustível com nosso fornecedor em nossa moeda funcional. Todos os contratos em vigor são pagos
mensalmente, e não adquirimos ou detemos instrumentos para fins de negociação. Em 31 de dezembro de 2018, possuíamos
derivativos de hedge de combustível correspondentes a aproximadamente 60% de nosso consumo de combustível estimado de
janeiro até dezembro de 2019. Adquirimos praticamente todo o combustível necessário de um único fornecedor.
Moedas Estrangeiras
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4. Fatores de risco / 4.2 - Descrição - Riscos de Mercado

Uma parte significativa de nossos custos e despesas operacionais, tais como serviços de manutenção de turbinas e de
aeronaves, pagamentos referentes ao arrendamento de aeronaves e seguro de aeronaves, é expressa em dólares norteamericanos. Além disso, uma parcela de nossa dívida, todos os nossos arrendamentos financeiros e parte de nosso caixa e
equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo também são denominados em dólares norte-americanos. Em 31 de
dezembro de 2018, tínhamos contratos de derivativos de moedas em dólares norte-americanos em aberto, para proteger nossa
expectativa de exposição às despesas operacionais vinculada ao dólar norte-americano. Como medida do nosso risco de
mercado em relação à nossa exposição cambial, uma apreciação ou depreciação hipotética de 10% do real em relação ao dólar
norte-americano resultaria em uma diminuição ou aumento em nossos resultados, respectivamente de; (i) aproximadamente
R$545,1 milhões em nossos resultados financeiros com variação cambial, devido à nossa exposição líquida a moedas
estrangeiras de R$5.451,2 milhões em 31 de dezembro de 2018, e (ii) aproximadamente R$713,5 milhões em arrendamento de
aeronaves, como resultado de nossos compromissos para 2019 com contratos de arrendamento operacional não canceláveis,
que não estão registrados no balanço de R$7.135,8 milhões em 31 de dezembro de 2018.
Taxa de Juros
Nossos resultados são afetados por alterações nas taxas de juros em função do impacto que tais alterações têm sobre
as despesas relativas a juros de contratos de arrendamento mercantil de taxa variável e juros de nossas aplicações financeiras.
Um aumento ou diminuição hipotético de 10% nas taxas de juros do mercado internacional em 2018 resultaria em um aumento
ou redução, respectivamente de R$84,5 milhões em nossas despesas com arrendamento financeiro de aeronaves. Tais
montantes foram determinados considerando os efeitos de uma taxa de juros internacional hipotética sobre nossas dívidas
com contratos de arrendamentos financeiros com taxa variável em 31 de dezembro de 2018.
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4. Fatores de risco / 4.3 - Processos não sigilosos relevantes

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas são partes em processos judiciais e procedimentos
administrativos, classificados em Operação (aqueles que decorrem do curso normal das operações da Companhia) e Sucessão
(aqueles que decorrem do pedido de reconhecimento de sucessão por obrigações da antiga Varig S.A.).
As ações de natureza cível são relacionadas principalmente às ações indenizatórias em geral relacionadas a atrasos e
cancelamentos de voos, extravios e danos a bagagens. As ações de natureza trabalhista consistem, essencialmente, em temas
relacionados a horas extras, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade e diferenças salariais.
Os valores das provisões por modalidade de processo registradas com perda provável estão demonstrados a seguir:

Cíveis
Trabalhistas
Tributários
Total

2018
64.004
181.555
1.899
247.460

2017
67.528
137.071
2.998
207.597

(I) Processos de natureza civil e trabalhista
As provisões são revisadas com base na evolução dos processos e no histórico de perdas através da melhor estimativa
corrente para as causas cíveis e trabalhistas.
Existem outros processos de natureza cível e trabalhista avaliados pela Administração e pelos assessores jurídicos
como sendo de risco possível, no montante estimado de R$36.320 para as ações cíveis e R$183.506 para as ações trabalhistas
em 31 de dezembro de 2018 (R$30.945 e R$124.062 em 31 de dezembro de 2017, respectivamente) para os quais nenhuma
provisão foi constituída.
(II) Processos de natureza tributária
Os processos de natureza fiscal abaixo foram avaliados pela Administração e pelos assessores jurídicos como sendo
relevantes e de risco possível em 31 de dezembro de 2018:


A GLA discute a não incidência do adicional de alíquota de 1% de COFINS sobre importações de aeronaves,
partes e peças, no montante de R$ R$65.679 (R$48.596 em 31 de dezembro de 2017). De acordo com a
opinião de nossos consultores jurídicos, a classificação de risco possível decorre do fato de que não houve
revogação expressa da desoneração fiscal (alíquota zero) concedida às empresas regulares de transporte
aéreo.



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), montante de R$22.927 (R$21.222 em 31 de dezembro
de 2017) decorrentes de Autos de Infração lavrados pela Prefeitura do Município de São Paulo contra a
Companhia, no período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2010, referente a uma possível incidência de ISS
sobre contratos celebrados com parceiros. A classificação de risco possível decorre do fato de que as
matérias em discussão são interpretativas, além de envolverem discussões de matérias fático-probatórias,
bem como não havendo posicionamento final dos Tribunais Superiores.



Multa aduaneira no montante de R$49.078 (R$57.823 em 31 de dezembro de 2017) referentes aos Autos
de Infração lavrados contra a Companhia por suposto descumprimento de normas aduaneiras referentes a
processos de importação temporária de aeronaves. A classificação de risco possível decorre do fato de não
haver posicionamento final dos Tribunais Superiores sobre a matéria.



Ágio BSSF (BSSF Air Holdings), no montante de R$107.579 (R$104.213 em 31 de dezembro de 2017)
decorrentes de Auto de Infração lavrado em função da dedutibilidade de ágio alocado como rentabilidade
futura. A classificação de risco possível decorre do fato de não haver posicionamento final dos Tribunais
Superiores.



Ágio GLA no montante de R$83.704 (R$80.198 em 31 de dezembro de 2017) decorrentes de Auto de
Infração lavrado em função da dedutibilidade de ágio alocado como rentabilidade futura. A classificação de
risco possível decorre do fato de não haver posicionamento final dos Tribunais Superiores.



Em maio de 2018, a controlada Smiles recebeu um Auto de Infração relativo aos anos de 2014 e 2015,
lavrado em função: (i) da dedutibilidade do ágio alocado como rentabilidade futura após o processo de
incorporação da GA Smiles pela Smiles S.A. em 31 de dezembro de 2013 e (ii) da dedutibilidade das
despesas financeiras das debêntures emitidas em junho de 2014. O montante no valor de R$118.119 em
31 de dezembro de 2018 foi avaliado pela Administração e pelos assessores jurídicos como de risco
possível uma vez que há argumentos de defesa em sede de recurso administrativo.

Existem outros processos de natureza fiscal avaliados pela Administração e pelos assessores jurídicos como sendo de risco
possível, no montante estimado de R$101.050 (R$70.762 em 31 de dezembro de 2017) que somados com os processos acima
totalizam o montante de R$548.136 em 31 de dezembro de 2018 (R$382.814 em 31 de dezembro de 2017).
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4. Fatores de risco / 4.3 - Processos não sigilosos relevantes

(III) Procedimentos Arbitrais
Em 2007, demos início a uma arbitragem junto à Câmara Internacional do Comércio contra os vendedores da GOL
Linhas Aéreas S.A. (“Gol”) e suas controladoras, buscando um ajuste no preço de venda da Gol. Em 2011, o tribunal arbitral
decidiu a nosso favor e nos concedeu o valor de R$93,0 milhões, acrescidos de juros e custos contra os vendedores da GOL e
suas controladoras.
Iniciamos o processo de execução para cobrança do referido valor nos tribunais federais dos Estados Unidos. No
entanto, o Tribunal Federal americano recusou-se a cumprir o que determinava o laudo arbitral. Mais recentemente, no final de
2016, demos início a uma segunda tentativa de execução do referido valor junto aos tribunais das Ilhas Cayman.
Em 2016, iniciamos o Procedimento Arbitral CAM-CCBC nº 91/2016 para cobrança dos valores devidos por GJP Fundo
de Investimento em Participações, GJP Participações S.A., Guilherme de Jesus Paulus e Gustavo Baptista Paulus com base no
Contrato de Compra e Venda de Ações da Webjet Linhas Aéreas S.A., celebrado em 2011. No momento, o procedimento está
em fase postulatória com a apresentação de manifestações pelas partes.
(IV) Investigação de Pagamentos Irregulares
Em 2016, a Companhia recebeu indagações das autoridades fiscais brasileiras sobre determinados pagamentos a
empresas de propriedade de pessoas politicamente expostas no Brasil. Após o inicio de uma investigação interna, a Companhia
contratou consultores jurídicos dos EUA e do Brasil para conduzir uma investigação independente a fim de apurar os fatos
relativos a estes pagamentos e quaisquer outros identificados como irregulares, bem como para analisar a conformidade e
eficácia dos controles internos de acordo com as conclusões desta investigação.
Em dezembro de 2016, a Companhia firmou um acordo de leniência junto ao Ministério Público Federal ("Acordo de
Leniência"), no qual a Companhia concordou em pagar multas de R$12 milhões e aperfeiçoar seu programa de compliance. Em
contra partida, o Ministério Público Federal se obriga a não propor ação criminal ou cível relacionadas a atividades que sejam
objeto do Acordo de Leniência e que possam ser caracterizadas como (i) atos de impropriedade administrativa e atos
relacionados envolvendo pessoas politicamente expostas ou (ii) outras ações possíveis que, à data do acordo de leniência, não
foram identificadas pela investigação em curso (eventuais ações que possam resultar em aumento das multas relacionadas ao
Acordo de Leniência). Adicionalmente, a Companhia pagou R$4,2 milhões em multas às autoridades fiscais brasileiras
relacionadas aos pagamentos acima mencionados. A Companhia informou voluntariamente o Departamento de Justiça dos EUA,
a SEC (Securities and Exchange Commission) e a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) sobre a investigação externa e
independente, e sobre o Acordo de Leniência.
A investigação foi concluída em abril de 2017, e revelou que foram efetuados pagamentos irregulares adicionais a
pessoas politicamente expostas. Nenhum dos valores pagos era material (individualmente ou em conjunto) em termos de fluxo
de caixa e nenhum dos atuais funcionários, representantes ou membros do Conselho ou Administração da Companhia sabiam
de qualquer propósito ilegal por trás de qualquer das transações identificadas, ou de qualquer benefício ilícito para a
Companhia decorrente das operações investigadas. A Companhia informou as autoridades competentes o resultado da
investigação e continuará comunicando sobre o desdobramento do tema, acompanhando as análises já iniciadas por estes
órgãos. Essas autoridades podem impor multas e possivelmente outras sanções à Companhia.
Durante 2016 e 2017, a Companhia tomou medidas para fortalecer e expandir seus programas de controles internos e
compliance. Entre outras medidas, a Companhia iniciou o monitoramento de suas transações com pessoas politicamente
expostas, aprimorou seus procedimentos de contratação, incluindo a contratação e execução de serviços por prestadores
externos. A Companhia reforçando seu compromisso de melhoria contínua nos seus programas de controles internos e
compliance, contratou empresas especializadas para avaliação de riscos e revisão dos controles internos referentes à fraude e
corrupção, a fim de implantar as melhorias necessárias, bem como instaurar sistemas de monitoramento de suas transações e
treinamento de seus colaboradores.
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4. Fatores de risco / 4.4 - Processos não sigilosos – Adm/Contr/Invest

Na data de arquivamento deste formulário, não há processos não sigilosos relevantes cujas partes contrárias sejam
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores da GOL.
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4. Fatores de risco / 4.5 - Processos sigilosos relevantes

Na data de arquivamento deste formulário, não há processos sigilosos relevantes em que sejamos parte ou nossas
controladas sejam parte e que não tenham sido divulgados nos itens acima.
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4. Fatores de risco / 4.6 - Processos repetitivos ou conexos

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas são partes em processos judiciais e procedimentos
administrativos, classificados em Operação (aqueles que decorrem do curso normal das operações da Companhia) e
Sucessão (aqueles que decorrem do pedido de reconhecimento de sucessão por obrigações da Varig S.A.).
As ações de natureza cível são relacionadas principalmente às ações indenizatórias em geral relacionadas a atrasos e
cancelamentos de voos, extravios e danos a bagagens. As ações de natureza trabalhista consistem, essencialmente, em
temas relacionados a horas extras, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade e diferenças salariais.
Os valores das provisões por modalidade de processo registradas com perda provável estão demonstrados a seguir:
Cíveis
Trabalhistas
Tributários
Total

2018
64.005
181.556
1.899
247.460

2017
67.528
137.071
2.998
207.597

As provisões são revisadas com base na evolução dos processos e no histórico de perdas através da melhor estimativa
corrente para as causas cíveis e trabalhistas.
Existem outros processos de natureza cível e trabalhista avaliados pela Administração e pelos assessores jurídicos como
sendo de risco possível, no montante estimado de R$36.320 para as ações cíveis e R$183.506 para as ações trabalhistas
em 31 de dezembro de 2018 (R$30.945 e R$124.062 em 31 de dezembro de 2017, respectivamente) para os quais
nenhuma provisão foi constituída.
Os processos de natureza fiscal abaixo foram avaliados pela Administração e pelos assessores jurídicos como sendo
relevantes e de risco possível em 31 de dezembro de 2018:











A GLA discute a não incidência do adicional de alíquota de 1% de COFINS sobre importações de aeronaves, partes
e peças, no montante de R$65.679 (R$48.596 em 31 de dezembro de 2017). De acordo com a opinião de nossos
consultores jurídicos, a classificação de risco possível decorre do fato de que não houve revogação expressa da
desoneração fiscal (alíquota zero) concedida às empresas regulares de transporte aéreo.
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), montante de R$22.927 (R$21.222 em 31 de dezembro de
2017) decorrentes de Autos de Infração lavrados pela Prefeitura do Município de São Paulo contra a Companhia,
no período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2010, referente a uma possível incidência de ISS sobre contratos
celebrados com parceiros. A classificação de risco possível decorre do fato de que as matérias em discussão são
interpretativas, além de envolverem discussões de matérias fático-probatórias, bem como não havendo
posicionamento final dos Tribunais Superiores.
Multa aduaneira no montante de R$49.078 (R$57.823 em 31 de dezembro de 2017) referentes aos Autos de
Infração lavrados contra a Companhia por suposto descumprimento de normas aduaneiras referentes a
processos de importação temporária de aeronaves. A classificação de risco possível decorre do fato de não haver
posicionamento final dos Tribunais Superiores sobre a matéria.
Ágio BSSF Air Holdings (“BSSF”), no montante de R$107.579 (R$104.213 em 31 de dezembro de 2017)
decorrentes de Auto de Infração lavrado em função da dedutibilidade de ágio alocado como rentabilidade futura.
A classificação de risco possível decorre do fato de não haver posicionamento final dos Tribunais Superiores.
Ágio GLA (decorrente da aquisição da antiga VRG) no montante de R$83.704 (R$80.198 em 31 de dezembro de
2017) decorrentes de Auto de Infração lavrado em função da dedutibilidade de ágio alocado como rentabilidade
futura. A classificação de risco possível decorre do fato de não haver posicionamento final dos Tribunais
Superiores.
Em maio de 2018, a controlada Smiles recebeu um Auto de Infração relativo aos anos de 2014 e 2015, lavrado
em função: (i) da dedutibilidade do ágio alocado como rentabilidade futura após o processo de incorporação da
GA Smiles pela Smiles S.A. em 31 de dezembro de 2013 e (ii) da dedutibilidade das despesas financeiras das
debêntures emitidas em junho de 2014. O montante no valor de R$118.119 em 31 de dezembro de 2018 foi
avaliado pela Administração e pelos assessores jurídicos como de risco possível uma vez que há argumentos de
defesa em sede de recurso administrativo.

Existem outros processos de natureza fiscal avaliados pela Administração e pelos assessores jurídicos como sendo de
risco possível, no montante estimado de R$101.050 (R$70.762 em 31 de dezembro de 2017) que somados com os
processos acima totalizam o montante de R$548.136 em 31 de dezembro de 2018 (R$382.814 em 31 de dezembro de
2017).
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4. Fatores de risco / 4.7 - Outras contingências relevantes

Na data de arquivamento deste formulário, não possuímos e nossas controladas não possuem outras contingências
relevantes além dos processos judiciais ou administrativos mencionados no item “4.3” acima.
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4. Fatores de risco / 4.8 - Regras-país origem/país custodiante

Não aplicável, pois somos uma Companhia nacional, temos sede no Brasil e nossas ações são custodiadas neste país.
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua
aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos para os riscos mencionados no
item 4.1, no entanto entende que as práticas e os controles internos por ela adotados para gerenciamento de riscos são eficientes e adequados.
A Companhia possui uma estrutura para gestão de riscos corporativos consistente e alinhada as melhores práticas de Governança, que abrange uma
equipe dedicada ao tema – Departamento de Riscos Corporativos, bem como metodologia e processos específicos para identificação e qualificação de
riscos, definição de medidas de prevenção, tratamento, mitigação e monitoramento. O mapa de riscos da Companhia contempla aspectos, como:
estratégia, financeiro, operacional, tecnológico, regulamentar/compliance, entre outros.
Embora ainda não tenha uma política de gerenciamento de riscos formalizada, a Companhia conta com outras políticas que contribuem para essa
abordagem. Dentre estas, destacamos:
1)

Política Contábeis e de Auditoria. A Companhia possui um Comitê de Auditoria Estatutário (“Comitê de Auditoria Estatutário”), responsável
pelas Políticas Contábeis e de Auditoria da Companhia. Tais políticas objetivam, entre outros, a revisão dos processos de controle da
Companhia, a avaliação da eficácia dos controles internos e o acompanhamento das questões de Compliance da Companhia.

2)

Políticas da Segurança da Informação. Com o objetivo de proteger, zelar e garantir as informações de sua propriedade ou sob sua custódia, a
Companhia possuiu uma Política da Segurança da Informação, elaborada pelo Departamento de Segurança da Informação e aprovada pelo
Diretor Presidente da Companhia. Essa política busca assegurar a integridade e a segurança das informações corporativas para suporte à
tomada de decisão e operação dos processos de negócios, buscando a melhor relação entre inovação, custo e eficácia operacional, através de
soluções de sistemas. Essa política consiste em um conjunto formal de regras que devem ser seguidas pelos usuários dos recursos da
Companhia.

3)

Políticas de Ética e Conduta . A Companhia possui um Código de Ética e um Manual de Conduta que servem como guias práticos de conduta
pessoal e profissional, a ser utilizado por todos os colaboradores em suas interações e decisões diárias no exercício de suas atribuições. Todas
as pessoas ligadas à Companhia devem pautar a sua atuação em princípios éticos e nos valores descritos nesses normativos, que refletem um
padrão comportamental irrepreensível.

4)

Política Financeira. A Companhia possui um Comitê de Política Financeira que é um órgão de apoio ao Conselho de Administração, com as
seguintes funções e responsabilidades: (a) Revisar e adotar medidas de proteção ao fluxo de caixa, balanço, lucros e perdas contra a
volatilidade de preços de combustível, taxas de câmbio, taxas de juros domésticas e internacionais da Companhia; (b) Avaliar periodicamente
a efetividade de todas as medidas constantes do item (a) e recomendar alterações quando necessário; (c) Elaborar e aprovar as políticas de
finanças corporativas da Companhia, bem como acompanhar e analisar a sua efetividade e implementação; (d) Analisar periodicamente o
plano de investimentos e plano de finanças da Companhia, bem como recomendar as operações necessárias ao Conselho de Administração;
(e) Analisar periodicamente o impacto do plano de investimentos e do plano de financiamento na estrutura de capital da Companhia e suas
consequências nos resultados da Companhia, bem como recomendar as alterações necessárias ao Conselho de Administração; e (f)
Estabelecer parâmetros para manutenção da estrutura de capital e liquidez desejadas, além de monitorar sua aplicação e aprovar as políticas
a serem utilizadas no trimestre subsequente.

5)

Política de Riscos Financeiros. A Companhia possui um Comitê de Políticas de Riscos que é um órgão de apoio ao Conselho de Administração,
com as seguintes funções e responsabilidades: (a) Elaborar e aprovar as políticas de riscos financeiros da Companhia, bem como acompanhar
e analisar a sua implementação, quando aplicável; (b) Analisar periodicamente os impactos dos ativos, especialmente no que corresponde a
movimentos do dólar e combustível, bem como recomendar as operações necessárias ao Conselho de Administração; (c) Analisar
periodicamente as receitas e despesas da Companhia, com foco no impacto causado nos resultados, e recomendar as alterações necessárias
ao Conselho de Administração; e (e) Elaborar, aprovar e avaliar as políticas de risco utilizadas pela Companhia no curto e longo prazo, aprovar
as políticas a serem utilizadas e fazer o respectivo monitoramento, quando aplicável.

6)

Política de Gestão de Pessoas e Governança Corporativa. A Companhia possui um Comitê de Governança Corporativa e Políticas de Gestão
de Pessoas que é responsável pela coordenação, implementação e revisão periódica das melhores práticas de governança corporativa e por
monitorar e manter nosso Conselho de Administração informado acerca da legislação e das recomendações do mercado em relação à
governança corporativa. Também revisa e recomenda ao nosso Conselho de Administração as políticas de recursos humanos, as formas de
remuneração a serem pagas aos funcionários, incluindo salário, bônus e opções de compra de ações e analisa os planos de carreira e de
sucessão para a administração.

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:
O objetivo das políticas adotadas pela Companhia é o de fornecer e indicar as diretrizes, responsabilidades, mecanismos e procedimentos internos para a
gestão de fatores de riscos inerentes aos negócios da Companhia, de maneira a monitorar e mitigar tais riscos de forma eficaz.
(i) Riscos para os quais se busca proteção
Riscos inerentes à Companhia, ao cenário macroeconômico e setorial, bem como relacionados a questões de segurança e integridade da informação, a
novas leis e regulamentações, aumentos de tributos incidentes e de compliance, surgem no curso normal das atividades da Companhia. A Companhia
analisa estes riscos e define estratégias para gerenciar o impacto sobre seu desempenho, em consonância com suas políticas.
(ii) Instrumentos utilizados para proteção
As políticas adotadas pela Companhia para mitigação de riscos são implementadas por meio dos seguintes instrumentos:
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Áreas de Auditoria Interna, Riscos e Compliance e/ou Controle Interno. A Companhia realiza auditorias internas, supervisionadas por seu Comitê de
Auditoria Estatutário, tendo como objetivo, dentre outros, (i) revisar os processos de controle da Companhia, identificando e apontando para o Conselho
de Administração os assuntos críticos, riscos financeiros e regulatórios identificáveis; (ii) avaliar os sistemas de alerta prévia para riscos efetivos e
potenciais; (iii) avaliar a eficácia dos controles internos da Companhia e recomendar mudanças, caso necessário; e (iv) acompanhar as questões de
compliance da Companhia. Dessa forma, as auditorias visam detectar e remediar riscos em potencial ou irregularidades já ocorridas.
A Companhia criou no final de 2017 uma Diretoria específica para fortalecer as análises dos riscos corporativos e do Compliance, tendo como objetivo
ampliar e fortalecer a governança da Companhia sob estes aspectos. A área de Controles Internos continua atuando como apoio ao Process Owners na
identificação, mitigação e monitoramento dos riscos transacionais.
Segurança da Informação. Tendo em vista que a informação é um dos principais ativos de competitividade da Companhia, esta possui uma Política de
Segurança da Informação rigorosa, objetivando a confidencialidade em relação aos negócios, clientes, concorrentes, colaboradores, fornecedores e
parceiros da Companhia. Por meio de um conjunto de regras formais, todos os funcionários e colaboradores da Companhia são orientados a manter
qualquer informação como sigilosa e confidencial, por meio de um Termo de Confidencialidade assinado com a Companhia.
Ademais, todos os colaboradores devem estar sempre atualizados em relação às respectivas políticas bem como seus procedimentos, buscando
orientações de seu gestor ou da Gerência de Segurança da Informação quanto à aquisição, uso e/ou descarte de informações. Os ambientes e sistemas
poderão ser monitorados, de forma a garantir a adequada utilização, uso e/ou descarte de informações.
Relacionamento com Terceiros. A Companhia adota práticas rígidas na negociação e administração de todas as atividades comerciais. Os parceiros de
negócio e fornecedores da Companhia são respeitados e reconhecidos como
importantes agentes entre os públicos de relacionamento com a Companhia. No processo de contratação, a Companhia evidencia as exigências para que
todos os parceiros de negócio e fornecedores atendam à legislação vigente, com especial atenção para o cumprimento da legislação aplicável aos
negócios da Companhia. De acordo com o Código de Ética, os colaboradores envolvidos no processo de seleção ou que se envolvam pessoalmente com
fornecedores devem procurar seus superiores imediatos para comunicar qualquer tipo de vínculo pessoal com empresas e/ou profissionais que prestem
serviços à Companhia. Além disso, os colaboradores não podem receber propinas, pagamentos impróprios e doações de fornecedores em troca de
concessão de vantagens comerciais ou benefícios bem como presentes que ultrapassem o valor de R$200,00 (duzentos reais).
Relacionamento com os Órgãos Públicos. A Companhia mantém o mais alto nível de integridade na relação com representantes do governo, respeitando
as prescrições morais de forma transparente, sendo que os órgãos governamentais recebem tratamento profissional e isento. Dessa forma, os
colaboradores da Companhia são orientados a (i) não dar ou receber qualquer tipo de pagamento, seja em dinheiro, presentes, serviços ou qualquer
benefício de valor com o objetivo de suborno ou tratamento especial; (ii) cumprir a legislação e não executar qualquer ação que viole as leis e
regulamentos vigentes; e (iii) manter um relacionamento ético, transparente e de credibilidade com os órgãos governamentais.
Canal de Ética. A Companhia possui um Canal de Ética, tanto on-line quanto telefônico, destinado ao relato de violações ao Código de Ética, bem como
ao envio de críticas e sugestões para melhoria do Programa de Compliance da Companhia. As denúncias deste canal são recepcionadas por uma empresa
externa e independente, que garante a integridade e sigilo absoluto dos relatos.
Política Financeira. A Companhia possui um Comitê de Política Financeira que realiza revisões periódicas das medidas que tomamos para nos proteger
em relação a alterações na taxa de câmbio, preços de combustível e taxas de juros e analisa o efeito dessas alterações sobre nossas receitas e despesas,
fluxo de caixa e balanço patrimonial. Também prepara e aprova nossas políticas financeiras corporativas, analisa sua eficiência e monitora sua
implementação, examina periodicamente nossos planos de investimento e financiamento e faz recomendações a nosso Conselho de Administração,
determina os parâmetros para a manutenção da liquidez e das estruturas de capital desejadas, monitora sua execução e aprova as políticas a serem
adotadas no próximo trimestre, bem como recomenda as alterações necessárias ao Conselho de Administração.
Política de Riscos Financeiros. A Companhia possui um Comitê de Políticas de Riscos como um órgão de apoio ao Conselho de Administração que é
responsável por (a) elaborar e aprovar as políticas de risco financeiro da Companhia, bem como acompanhar e analisar a sua implementação na
Companhia, quando tais políticas de risco estão em vigor, (b) analisar periodicamente os impactos dos ativos, especialmente no que corresponde a
movimentos do dólar e combustível, bem como recomendar as operações necessárias ao Conselho de Administração, (c) analisar periodicamente as
receitas e despesas da Companhia, com foco no impacto causado nos resultados da Companhia, (d) recomendar as alterações necessárias ao Conselho
de Administração e (e) elaborar, aprovar e avaliar as políticas de risco financeiro utilizadas pela Companhia no curto e longo prazo, além de aprovar as
políticas a serem utilizadas e fazer o respectivo monitoramento, sempre que aplicável.
Gestão de Pessoas e Governança Corporativa. A Companhia possui um Comitê de Governança Corporativa e Políticas de Gestão de Pessoas, responsável
por (a) assegurar as melhores práticas de Governança Corporativa e coordenar o processo de implementação de tais práticas; (b) Indicar possíveis
candidatos ao Conselho de Administração, recomendar ao Conselho parâmetros para compensação dos executivos e planos de sucessão e revisar
políticas de compensação para o corpo de funcionários; (c) Zelar pelo bom funcionamento do Conselho de Administração e pelo relacionamento deste
com a Diretoria e com os acionistas; (d) Revisar periodicamente e recomendar as alterações necessárias nas práticas de Governança Corporativa
adotadas pela Companhia; (e) Revisar periodicamente o Código de Ética da Companhia, assim como outros documentos relacionados à Governança
Corporativa; (f) Manter o Conselho de Administração informado e atualizado acerca das regulamentações e recomendações praticadas no mercado; (g)
Elaborar perfis para os cargos do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia; (h) Apresentar, entrevistar e indicar, permanentemente,
candidatos aos cargos do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia; e (i) Conferir, aprovar e acompanhar a implementação, certificação e
manutenção dos requisitos estabelecidos pela Lei norte-americana Sarbanes-Oxley, assim como todos os requisitos exigidos pela legislação brasileira de
direito societário e de mercado de capitais, bem como dos órgãos de fiscalização do mercado de valores mobiliários; (j) Criar e revisar periodicamente a
Politica de contratação da Companhia com suas partes relacionadas; (k) Revisar periodicamente e recomendar as políticas de gestão dos recursos
humanos para o Conselho de Administração, acompanhando o desenvolvimento e seus principais indicadores; (l) Avaliar e recomendar investimentos no
desenvolvimento de retenções de talentos e processos sucessórios na Companhia; (m) Acompanhar e validar as pesquisas de clima organizacional e
remuneração comparativa do mercado; (n) Revisar e recomendar os programas de desenvolvimento de pessoas; (o) Acompanhar e validar o programa
de avaliação de desempenho individual dos colaboradores; (p) Revisar e recomendar ao Conselho de Administração o salário, bônus, opções para
compra de ações, políticas de remuneração e outros eventuais benefícios para os colaboradores da Companhia e verificar se estão de acordo com o
mercado e com o desempenho dos colaboradores; (r) Revisar periodicamente e avaliar as mudanças no programa de outorga de opções da Companhia e
fazer recomendações ao Conselho de Administração; e (s) Revisar o Plano de Metas e resultados da Companhia.
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(iii) Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos
Conforme mencionado e já exposto nos itens acima, a Companhia adota uma estrutura organizacional integrada entre diferentes órgãos da
administração e comitês da Companhia, que gerenciam e monitoram seus riscos de acordo com seus valores, princípios e diretrizes.
O Comitê de Ética, vinculado diretamente ao Presisdente da Companhia, é composto por representantes das áreas de Gente e Cultura, Jurídico ,
Auditoria Interna e Riscos Corporativos e Compliance. Este Comitê é responsável por assumir e avaliar casos de violação do Código de Ética, resolver
dúvidas e dilemas éticos, debater sobre dúvidas de interpretação do texto, estimular o comprometimento dos colaboradores com o Código de Ética e
promover palestras e eventos de conscientização, envolvendo toda a empresa.
O Comitê de Auditoria Estatutário fica a cargo de monitorar e gerenciar as Políticas Contábeis e de Auditoria. Sendo assim, tal comitê é responsável por
monitorar algumas das seguintes atividades: (i) revisar os processos de controle da Companhia, identificando e apontando para o Conselho de
Administração os assuntos críticos, riscos financeiros e regulatórios identificáveis; (ii) avaliar os sistemas de alerta prévia para riscos efetivos e potenciais;
(iii) avaliar a eficácia dos controles internos da Companhia e recomendar mudanças, caso necessário; (iv) acompanhar as questões de compliance da
Companhia; (v) assistir o Conselho de Administração em assuntos relativos à Contabilidade, Controles Internos, Reportes Financeiros, de Auditoria e
Compliance; e (vi) elaborar e aprovar as políticas de risco da companhia, bem como acompanhar e analisar a sua implementação na Companhia, quando
aplicável.
Já a Diretoria de Tecnologia da Informação, tem como missão assegurar a integridade e a segurança das informações corporativas para suporte à tomada
de decisão e operação dos processos de negócio, buscando a melhor relação entre inovação, custo e eficácia operacional, através de soluções de
sistemas. Sua estrutura organizacional atende as áreas de negócios da Companhia e o suporte a infraestrutura da tecnologia da informação. As práticas
adotadas pela Diretoria de Tecnologia da Informação estão alinhadas com o framework internacional de TI adotado – o COBIT – Control Objectives for
Information and Related Technology.
O Comitê de Políticas de Risco é composto por até 4 (quatro) membros, eleitos pelo Conselho de Administração, que ocupem ou não outro cargo na
administração da Companhia (Diretoria ou Conselho de Administração), os quais serão eleitos para mandatos de 1 (um) ano, com direito à reeleição. O
Comitê de Políticas de Risco se reune ordinariamente a cada mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Secretário, por iniciativa própria
ou solicitação de qualquer dos demais integrantes do referido Comitê.
O Comitê de Política Financeira é composto por 5 (cinco) membros fixos, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo estes (i) o Diretor Presidente da
Companhia, (ii) 3 (três) membros do Conselho de Administração da Companhia, e (iii) o Diretor Vice-Presidente Financeiro (CFO) da Companhia, os quais
serão eleitos para mandatos de 1 (um) ano, com direito à reeleição. O Comitê de Política Financeira se reuni ordinariamente a cada trimestre e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Secretário, por iniciativa própria ou solicitação de qualquer dos demais integrantes do referido
Comitê.
O Comitê de Governança Corporativa e Políticas de Gestão de Pessoas é composto por, até, 6 (seis) integrantes eleitos pelo Conselho de Administração,
sendo ao menos, como membro efetivos, o Presidente do Conselho de Administração e dois Conselheiros e, como membros técnicos especiais, 2
especialistas externos e , eleitos para mandatos de 1 (um) ano, com direito à reeleição.
Subcomitê de Políticas Contábeis, Tributárias e de Demonstrações Financeiras. O Subcomitê de Políticas Contábeis, Tributárias e de Demonstrações
Financeiras realiza revisões periódicas, avalia e monitora as nossas políticas e demonstrações contábeis e faz observações e recomendações sobre essas
questões ao Conselho de Administração. O Subcomitê se reúne trimestralmente e é composto por 3 (três) membros, eleitos pelo Conselho de
Administração, sendo estes: o Diretor Vice-Presidente Financeiro da Companhia ou um Diretor com função equivalente e 2 (dois) especialistas externos,
como membros técnicos especiais, para mandato de 1 (um) ano, com direito à reeleição. Atualmente, o Comitê é composto pela Sra. Valdenise dos
Santos Menezes, Marcos da Cunha Carneiro e Natan Szuster.
.
c. adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da
política adotada
A verificação da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos e controles é feita por meio do Comitê de Auditoria Estatutário, cuja missão é
assegurar conjuntamente a integridade, adequação e a eficácia dos controles internos. O Comitê de Ética também avalia regularmente a aplicabilidade
do Código de Ética e Conduta da Companhia a fim de aprimorá-lo caso identifique novos riscos atrelados às atividades desenvolvidas por seus
colaboradores.
Adicionalmente, é importante ressaltar que os trabalhos nas mais diversas áreas da Companhia passam por testes para avaliação dos controles internos.
Como resultado, as questões relevantes são discutidas com as áreas responsáveis, com o posterior registro em relatório e reporte à Diretoria Executiva.
A depender da gravidade do assunto, algumas questões são oportunamente apresentadas ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho de
Administração para a tomada de decisões
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a.
se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso
afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não
adotou uma política
A Companhia possui dois Comitês de gerenciamento de riscos para os riscos mencionados no item 4.2. sendo estes:
Comitê de Políticas de Risco aprovado pelo Conselho de Administração em 26 de março de 2012;
Comitê de Política Financeira aprovado pelo Conselho de Administração em 26 de março de 2012.
b.

os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

O objetivo da política de gerenciamento de riscos de mercado é promover a identificação, análise, mitigação e
remediação de tais riscos no que diz respeito ao negócio da Companhia. A Companhia estima que a gestão de riscos de
mercado seja essencial para o êxito em seus objetivos. Para atingir tal objetivo, a Companhia possui dois comitês
especializados, conforme descritos a seguir.
O Comitê de Política Financeira é um órgão de apoio ao Conselho de Administração e possui as seguintes funções e
responsabilidades: (a) Revisar e adotar medidas de proteção ao fluxo de caixa, balanço, lucros e perdas contra a volatilidade de
preços de combustível, taxas de câmbio, taxas de juros domésticas e internacionais da Companhia; (b) Avaliar periodicamente a
efetividade de todas as medidas constantes do item (a) e recomendar alterações quando necessário; (c) Elaborar e aprovar as
políticas de finanças corporativas da Companhia, bem como acompanhar e analisar a sua efetividade e implementação; (d)
Analisar periodicamente o plano de investimentos e plano de finanças da Companhia, bem como recomendar as operações
necessárias ao Conselho de Administração; (e) Analisar periodicamente o impacto do plano de investimentos e do plano de
financiamento na estrutura de capital da Companhia e suas consequências nos resultados da Companhia, bem como
recomendar as alterações necessárias ao Conselho de Administração; e (f) Estabelecer parâmetros para manutenção da
estrutura de capital e liquidez desejadas, além de monitorar sua aplicação e aprovar as políticas a serem utilizadas no trimestre
subsequente.
O Comitê de Políticas de Risco é um órgão de apoio ao Conselho de Administração e possui as seguintes funções e
responsabilidades: (a) Elaborar a aprovar as políticas de risco da Companhia, bem como acompanhar e analisar a sua
implementação; (b) Analisar periodicamente os impactos dos ativos, especialmente no que corresponde a movimentos do dólar
e combustível, bem como recomendar as operações necessárias ao Conselho de Administração; (c) Analisar periodicamente as
receitas e despesas da Companhia, com foco no impacto causado nos resultados, e recomendar as alterações necessárias ao
Conselho de Administração; e (e) Elaborar, aprovar e avaliar as políticas de risco utilizadas pela Companhia no curto e longo
prazo, e aprovar as políticas a serem utilizadas e fazer o respectivo monitoramento.
i.

os riscos para os quais se busca proteção





Taxa de câmbio de moedas estrangeiras;
Preço do combustível de aviação;
Taxa de juros que servem de indexadores para contratos financeiros.

ii.

os instrumentos utilizados para proteção

O uso de Derivativos está aprovado como instrumento de proteção e limitado a atividades de hedge, sendo proibidas
as operações de caráter especulativo e estruturas que impliquem em posição vendida líquida (net vendida).

Os instrumentos derivativos deverão ser listados em bolsas de mercadorias e/ou futuros, brasileiras ou
internacionais, ou negociados no mercado balcão com contrapartes aprovadas pela Política da Companhia;

Os derivativos negociados no ambiente balcão deverão ser contratados por cotação competitiva entre pelo
menos 3 (três) contrapartes;

Todos os instrumentos deverão ter preços transparentes em mercados públicos ou computáveis por modelos
de conhecimento público;

Aprovado um novo instrumento derivativo pelo Comitê de Riscos, este passará automaticamente a integrar a
“Lista de Instrumentos Derivativos Aprovados para Hedge”;

Um fator de risco só pode ser hedgeado com um instrumento derivativo que tenha objeto diferente do fator
se um estudo de efetividade demonstrar a correlação entre ambos.
iii.

a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A Companhia possui uma estrutura organizacional de controle e gerenciamento de riscos de mercado integrada entre
os diversos órgãos da administração e comitês da Companhia. A Companhia acredita que essa estrutura integrada aumenta a
capacidade da administração de identificar, avaliar, mitigar e controlar os riscos de mercado associados ao seu negócio.
Os Comitês de Políticas de Risco e de Política Financeira são órgãos subordinados ao Conselho de Administração,
servindo exclusivamente para fornecer pareceres aos membros do Conselho, para que estes tomem as decisões que lhe são
cabíveis na Companhia.
O Comitê de Políticas de Risco é composto por até 4 (quatro) membros, eleitos pelo Conselho de Administração, que
ocupem ou não outro cargo na administração da Companhia (Diretoria ou Conselho de Administração), os quais serão eleitos
para mandatos de 1 (um) ano, com direito à reeleição. O Comitê de Políticas de Risco reunir-se-á ordinariamente, a cada mês, e
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Secretário, por iniciativa própria ou solicitação de qualquer dos demais
integrantes do Comitê.

1
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O Comitê de Política Financeira é composto por 5 (cinco) membros fixos, eleitos pelo Conselho de Administração,
sendo estes (i) o Diretor Presidente da Companhia, (ii) 3 (três) membros do Conselho de Administração da Companhia, e (iii) o
Diretor Vice-Presidente Financeiro (CFO) da Companhia, os quais serão eleitos para mandatos de 1 (um) ano, com direito à
reeleição. O Comitê de Política Financeira reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre e extraordinariamente, sempre que
convocado pelo Secretário, por iniciativa própria ou solicitação de qualquer dos demais integrantes do Comitê.
negócio.

A Companhia continuamente aperfeiçoa as suas atividades de gestão de riscos e não há mudanças significativas no
c.

adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política

adotada
A Companhia considera que a estrutura operacional e controles internos adotados são adequados para o
gerenciamento dos riscos aos quais está exposta, através da obrigatoriedade do monitoramento e reporte periódico, além do
estabelecimento de níveis hierárquicos para a aprovação de eventuais Planos de Mitigação solicitados e aprovados conforme o
julgamento do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho de Administração.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia acompanhou e monitorou a sua exposição conforme as
referidas Políticas.
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A Companhia implementou e mantêm controles internos de modo a fornecer à Administração e aos seus acionistas razoável segurança sobre a
confiabilidade de suas demonstrações e demais informações financeiras, pautando-se, para tanto, em regras contábeis emitidas por órgãos e entidades
nacionalmente reconhecidas, tais como os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) aprovados pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM e as normas contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas
para corrigi-las
A Administração é responsável por estabelecer e manter controles internos eficazes sobre os relatórios financeiros. Nossos controles internos sobre os
relatórios financeiros destinam-se a oferecer garantias razoáveis com relação à preparação e à apresentação adequada das demonstrações financeiras
publicadas. Em virtude de suas limitações inerentes, o controle interno sobre os relatórios financeiros não poderá impedir ou detectar declarações
inverídicas.
Para a avaliação dos seus controles internos, a administração utiliza os critérios e diretrizes estabelecidos pelo Comitê de Organizações de Patrocínio da
Treadway Commission (Integrated Framework – 2013), ou COSO (The Committee of Sponsoring Organizations), em Controle Interno — Estrutura
Integrada, de forma a aprimorar a performance e supervisão organizacional.
Tais critérios exigem uma documentação completa dos processos, políticas, sistemas, riscos e controles inerentes ao tema e uma supervisão, através de
testes específicos, da qualidade do seu desempenho. As avaliações são feitas, inicialmente, pelos process owners (responsáveis pelos processos), em
seguida pela área de Controles Internos e por fim pela área de Auditoria Interna da Companhia. Todas estas avaliações são documentadas e discutidas e
os seus resultados, quando não satisfatórios, são tratados através de planos de ações específicos e monitorados tempestivamente pelos executivos e
pelos Process Owners, a fim de evitar que erros, em contas que possuem materialidade, possam ferir o conjunto de assertivas realizado pela gestão da
Companhia.
A avaliação sobre os controles internos da Companhia realizada pela Administração apontou que não há deficiências significativas em 31 de dezembro de
2018. As deficiências de controle identificadas foram classificadas como não relevantes e não geraram distorções relevantes nas demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2018. As medidas adotadas e a serem adotadas para a correção das deficiências acima descritas estão comentadas no
item 5.3 (e). O sistema de controles internos está em constante evolução, acompanhando e atualizando as principais mudanças ocorridas na Companhia.
b. as estruturas organizacionais envolvidas
A Companhia possui uma área exclusiva para o monitoramento, aprimoramento e atualização dos controles internos, denominada Gerência de Controles
Internos. Possui também uma estrutura de auditoria interna independente, que realiza testes específicos de controles internos de acordo com o plano de
auditoria anual aprovado e acompanhado pelo Comitê de Auditoria Estatutário. Em 2017, a Companhia fortaleceu o ambiente de Controles e criou uma
Diretoria Executiva com foco nos temas de riscos corporativos e compliance e, no final de 2018, decidiu pela integração das frentes de Riscos
Corporativos, Compliance e Controles Internos numa mesma Diretoria.
A Administração designa gerentes e diretores como Process Owners, que atuam na gestão e no funcionamento diário dos controles internos, bem como
nos planos de mitigação de deficiências, com o suporte e orientação da Gerência de Controles Internos, quando necessário.
A Companhia tem estabelecido um Comitê Operacional de Controles Internos, composto pelo Presidente, Vice- Presidentes e Diretores de Controladoria,
Auditoria Interna, Tecnologia da Informação e Riscos e Compliance que supervisionam e direcionam ações de mitigação do funcionamento dos controles
internos aos Process Owners e Gerência de Controles Internos.
O Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia monitora a evolução dos controles internos e o tratamento das deficiências de controle,
supervisionando as ações de mitigações, quando aplicável junto à Administração da Companhia em conjunto com a Diretoria de Auditoria Interna.
c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo
referido acompanhamento
A supervisão do grau de eficiência de controles internos da Companhia é de responsabilidade do Comitê de Auditoria Estatutário, onde é feita a
supervisão periódica da eficácia dos Controles Internos da companhia. As áreas de de Riscos Corporativos, Compliance e Controles Internos e Auditoria
Interna apoiam os Process Owners na identificação, avaliação, comunicação, tratamento e monitoramento dos riscos através de relatórios periódicos.
Estes relatórios são monitorados e debatidos com a Administração no Comitê Operacional dos Controles Internos. Tais relatórios demonstram o
funcionamento dos controles internos, informando (i) as deficiências de controle existentes com a identificação do cronograma e status dos planos de
ações, risco envolvido no processo e o seu respectivo controle compensatório ou definitivo a ser implantado; (ii) grau das deficiências identificadas, bem
como (iii) a mensuração do índice de efetividade nos últimos 12 meses. Além disto, também é realizado o acompanhamento dos planos de ação
finalizados e destacados processos específicos por unidade de negócio que demandam ação conjunta dos gestores.
A Administração tem como prática a inclusão no seu programa de metas a eficiência e eficácia de controles internos, como forma de engajamento e
aderência à cultura dos controles internos, que é acompanhada e medida pelas áreas de Gestão e Controles Internos, respectivamente. A evolução das
metas é periodicamente divulgada para a Administração da Companhia.
d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo
auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente
O estudo, a avaliação e a comunicação sobre os controles internos da Companhia conduzidos pelos auditores independentes, em conexão com a
auditoria das demonstrações financeiras, apontaram no relatório circunstanciado emitido que as deficiências ou recomendações descritos no item “a”
não foram consideradas significativas nos controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras da Companhia.
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e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas
corretivas adotadas
Não foram detectadas deficiências significativas relativas aos controles internos da Companhia e, para toda a deficiência reportada classificada como não
relevante, foram criados planos de ação que são monitorados constantemente pela Companhia.
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a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e
ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:
i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor,
informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
No início de 2018, a GOL finalizou um trabalho de avaliação de riscos de fraude e corrupção, que havia iniciado no ano anterior,
relacionado a diversos processos, tais como, transações com partes relacionadas, programas de treinamento, concessão e
recebimento de presentes e hospitalidades, contratação de terceiros, dentre outros.
No segundo semestre de 2018, a Companhia lançou o Programa Rumo Certo – Ética e Compliance, que consiste em um conjunto de
ações que visam a fomentar uma cultura de compliance entre os colaboradores da GOL e seus terceiros, buscando detectar, prevenir
e responder a riscos de corrupção, suborno e outros riscos de atuação interna em descumprimento aos valores da Companhia,
preservar a reputação da Companhia e sustentar o sucesso e a perenidade do negócio. Este programa conta uma estrutura e canais de
comunicação independente e que busca a sua atualização e aprimoramento contínuos.
No final de 2018, no que se refere a avaliação de riscos relacionados a terceiros com os quais a Companhia interage, foi implantado o
procedimento de Due Diligence Anticorrupção de Terceiros, abrangendo contratações, concessão de patrocínios ou apoios sociais e
outras áreas de maior risco. Adicionalmente, a GOL inclui cláusulas anticorrupção em seus contratos com terceiros, segundo as quais
estes se comprometem a cumprir com a legislação anticorrupção na execução de seus contratos com a Companhia.
No que se refere a políticas e procedimentos, além das diretrizes de seu Código de Ética, a GOL possui políticas voltadas para temas
sensíveis para Compliance, adaptadas a seus riscos próprios, a exemplo das políticas de Conflito de Interesses, Anticorrupção,
Presentes, Brindes e Hospitalidades e Partes Relacionadas.De forma a difundir a cultura ética e as diretrizes do Código de Ética e
políticas e procedimentos de prevenção de riscos de corrupção, a GOL efetua treinamentos presenciais e on-line periódicos e
obrigatórios e emite diversos materiais de comunicação relacionados a Compliance para todos os colaboradores, incluindo para a alta
administração, os quais também participam nas peças de comunicação reforçando o comprometimento da Alta Liderança da
Companhia.
ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos
internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se
reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes
A GOL atualmente possui os seguintes órgãos, todos formalmente aprovados:



Canal de Denúncias Independente que se reporta a um Comitê de Ética, que é responsável pelo tratamento de relatos.
Departamento de auditoria interna independente, responsável pela auditoria dos processos internos, incluindo os processos
relevantes para o programa de integridade e reportando-se ao CAE;





Comitê de Auditoria Estatutário (CAE);
Comitê de Ética, que se reporta ao Presidente Executivo e ao CAE;
Departamento de Riscos Corporativos e Compliance, responsável pela definição, implantação e gestão do Programa Rumo Certo, com
reporte direto ao Presidente Executivo e acesso independente ao Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho de Administração.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:


se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros,
tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.

A GOL Possui um Código de Ética que reforça questões relacionadas à ética nos negócios e ao combate à corrupção, . Este documento é aplicado a
todos os colaboradores e também aos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitês Estatutários, no exercício de suas funções
ou atribuições.


se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao
código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema

Todos os colaboradores e membros da administração são treinados em relação ao Código de Conduta periodicamente.
O Programa Rumo Certo – Ética e Compliance conta com uma forte campanha de comunicação, que visa à divulgação desse novo conjunto de
iniciativas de fomento de cultura de Compliance por toda a Companhia, bem como das alterações do Código de Ética e das novas políticas internas. A
campanha incluiu: comunicados por e-mail, banners e totens instalados em áreas de grande circulação, mensagens exclusivas para a liderança, vídeo
com discurso do Presidente, portal exclusivo com informações sobre o Programa, nova área dedicada ao tema no portal corporativo e no aplicativo do
Colaborador, papel de parede para computador, ações de engajamento, entre outras iniciativas.
Adicionalmente, uma importante frente de atuação em 2018-19 foi a de treinamentos. Nesse sentido, foi criada uma série com sete vídeos que
apresentam as principais diretrizes do programa, propõem reflexões e informam os canais para busca de orientação e reporte de preocupações.
Os temas abordados pelos vídeos incluem: combate à corrupção; cultura de compliance; papéis e responsabilidades no âmbito do Programa Rumo
Certo, com especial enfoque no papel do gestor; conflito de interesses; relacionamento com órgãos públicos; relacionamento com público interno e
externo; entre outras questões. Ao final dos vídeos, é aplicado um questionário para verificar o entendimento dos conteúdos pelos participantes.
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as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas
sanções estão previstas.

Sim, as sanções estão previstas no Manual de Conduta e incluem: (i) advertência por escrito; (ii) suspensão por 1 (um) dia; (iii) suspensão por 2 (dois)
dias; e (iv) demissão.


órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores
onde o documento pode ser consultado

Tanto o Código de Ética quanto o manual de conduta tiveram seu conteúdo e forma revisados e aprovados pelo Presidente do Conselho de
Administração e Diretor Presidente da Companhia em julho de 2018. O Código de Ética está disponível em: www.eticanagol.com.br
b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
O Canal de Ética (www.eticanagol.com.br/ Telefone: 0800 886 00 11) é um meio para manifestar preocupações, dúvidas e sugestões a respeito de
comportamentos que possam ferir princípios de atuação, regras, normas e procedimentos da organização. Este canal é externo e independente.


se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados

O canal está aberto a colaboradores e ao público externo.


se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

É garantida a possibilidade de anonimato e proteção aos denunciantes de boa fé. . Ao finalizar o chamado, é gerado um número de protocolo que
permite a consulta do andamento da análise pela GOL.


órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

As análises e apurações de relatos enviados ao Canal de Ética são realizadas por uma equipe interna, especializada em análises comportamentais. Além
disso, para garantir a avaliação de casos de violação ao código, esclarecer dúvidas, resolver dilemas éticos e estimular o comprometimento dos
colaboradores com uma conduta íntegra, a GOL conta com um Comitê de Ética, formado por executivos da Companhia, incluindo o Diretor de
Compliance, e outros membros convidados.
c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e
de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
Sim, a Companhia possui politicas e procedimentos demandam a analise previa de Compliance , para os casos de operações de aquisição de empresas,
fusões e incorporações, venda de empresas, dentre outras.
d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos
praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido
Não se aplica.
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Entre 2014 e 2016, enfrentamos um cenário desafiador que afetou negativamente nossos resultados, a liquidez e
estrutura de capital. Este cenário envolveu: o desaquecimento e contração da economia brasileira, a desvalorização acentuada
do real, a redução da demanda, o excesso de capacidade do setor, o aumento dos custos operacionais, a redução da
classificação de crédito e perdas acumuladas.
As iniciativas realizadas no segundo semestre de 2015, e anos de 2016, 2017 e 2018 incluem:
2015
No ano de 2015, adotamos uma série de iniciativas para fortalecer a liquidez e a estrutura de capital da Companhia.
No início do ano, nos preparamos para ampliar a nossa capacidade de capitalização e, no segundo semestre de 2015 e
primeiros meses de 2016 implementamos as iniciativas que incluem: (1) injeção de capital; (2) suporte financeiro da Delta Air
Lines; (3) redução no volume de decolagens; (4) redução dos custos operacionais; (5) venda antecipada de passagens; (6)
mudanças de rotas; (7) negociação com fornecedores; (8) negociação dos contratos de leasing; e (9) aprimoramentos na
estrutura de capital. Juntamente com esses esforços, as Ofertas de Permuta visaram assegurar que a GOL reagisse às atuais
crises política e econômica da forma mais competitiva possível.
Reestruturação Acionária e Aprimoramento da Governança Corporativa da Companhia
No dia 21 de janeiro de 2015, a Administração da Companhia apresentou aos seus acionistas uma Proposta visando à
ampliação da capacidade de capitalização da Companhia, por meio de uma solução estrutural e de longo prazo, que conferiu
mais flexibilidade para a companhia na captação de recursos. A proposta consistiu, especialmente, na criação de espaço
adicional para a emissão de novas ações preferenciais, sem que continuasse sendo necessariamente obrigatório emissão de
ações ordinárias em mesma proporção, em caso de aumento de capital da Companhia, em virtude de obrigações impostas pela
legislação societária e pelas normas regulatórias aplicáveis à época.
A Proposta foi deliberada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 23 de março de 2015, em que todos os
acionistas da Companhia foram chamados a votar, inclusive os titulares de ações preferenciais.
Com o fim de assegurar a prática dos mais elevados padrões de governança corporativa, a Companhia definiu que a
decisão sobre a aprovação ou não da Proposta fosse definida pela maioria dos acionistas preferencialistas presentes à
Assembleia Geral, sem o cômputo dos votos do Acionista Controlador, que se comprometeu a lançar seus votos no mesmo
sentido, e após, a votação pela maioria dos demais acionistas, de forma a não influenciar no resultado final de tal deliberação.
A Proposta foi aprovada em AGE por ampla maioria, mais de 99% (noventa e nove) por cento do total de acionistas da
Companhia presentes na AGE.
A Proposta apresentada contemplou os principais eventos:
Aumento dos direitos patrimoniais conferidos pelas ações preferenciais na proporção de 35 para 1 e o simultâneo
desdobramento das ações ordinárias na mesma proporção, gerando, portanto, resultado econômico neutro para os acionistas.
Com a aprovação, cada ação preferencial passou a conferir direito a dividendos 35 vezes superiores ao dividendo que
vier a ser declarado para cada ação ordinária, assim como recebeu 35 vezes o preço pago por ação ordinária em ofertas
públicas de aquisição de ações, inclusive em caso de alienação de controle (tag-along). Foram igualmente majorados os direitos
conferidos às ações preferenciais em caso de reembolso de capital e em caso de participação em valores remanescentes na
hipótese de liquidação. Adicionalmente, a conversão de ações ordinárias em ações preferenciais obedeceu à razão de 35:1.
Simultaneamente ao aumento dos direitos das ações preferenciais, as ações ordinárias foram desdobradas em 35
vezes.
Adoção de melhorias na governança corporativa para reforçar o alinhamento de interesses entre acionistas,
sujeitas a determinadas condições e dependendo da participação econômica do Acionista Controlador, também foram
elevados, incluindo:
Vagas no Conselho de Administração reservadas para representantes de acionistas preferencialistas;
Votação em separado em Assembleia Especial de acionistas preferencialistas de determinadas matérias;
Representação crescente de conselheiros independentes no Conselho de Administração da Companhia;
Instituição de Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) permanente e Comitê de Governança Corporativa Estatutário com
competência ampliada;
Limitação à alienação de ações detidas pelo Acionista Controlador (“Lock-Up do Controlador”)
Com a aprovação da Proposta, o Acionista Controlador passou a estar sujeito a limitações na sua capacidade de
alienar as ações ordinárias e preferenciais atualmente detidas. Tais limitações possuem duração e exceções definidas, conforme
indicado na tabela a seguir:
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PN’s*

ON’s**

Tamanho

Modo de
Venda

Lock-Up

Até 12 (doze) meses da data da Aprovação da
Proposta

Qualquer

Venda em
bolsa

100% da posição

Entre 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) meses da
data da Aprovação da Proposta

Qualquer

Venda em
bolsa

50% da posição

Após 24 (vinte e quatro) meses da data da
Aprovação da Proposta

Qualquer

Venda em
bolsa

0% da posição (livre para
negociação)

Período

Período

Tamanho

Modo de Venda

Lock-Up

Qualquer

Até 3% do capital
econômico

Mercado (ex. bloco)

6 (seis) meses para a posição remanescente

Qualquer

Maior que 3% do
capital econômico

Oferta pública
registrada na CVM

Aplicam-se as restrições acordadas no âmbito
da oferta pública de ações

Qualquer

Qualquer

Privado

6 (seis) meses para o Acionista Controlador e
12 (doze) meses para o adquirente

Notas: (*) Vendas fora de bolsa são permitidas se o adquirente aceitar as restrições referentes a venda em bolsa
(**) Se aplica também a ONs convertidas em PNs
Obs.1: Lock-up extinto se o controlador detiver menos de 15% do capital econômico ou caso seja realizada oferta
pública em razão da alienação do controle
Obs.2: Ações adquiridas após AGE de aprovação podem ser alienadas sem qualquer restrição
(4)
Previsão de uma obrigação de lançar uma oferta pública de aquisição por parte de qualquer adquirente de
ações representando 30% ou mais da participação econômica na Companhia. O Estatuto Social da Companhia determina que o
adquirente de uma participação econômica de 30% na Companhia (excetuado o atual Acionista Controlador, em determinados
casos) está obrigado a lançar oferta pública para aquisição de todas as ações de emissão da Companhia ao maior preço pago
por tal adquirente nos 12 meses anteriores.
A Proposta apresentada deveu-se, principalmente, ao fato de que Companhia estava próxima do limite legal do
número de ações preferenciais que podem ser emitidas, conforme disposição legal, fixado em 50% do número total de ações.
Em virtude de tal fato, antes da reestruturação, na medida em que a Companhia buscava emitir ações preferenciais adicionais,
em número superior a este limite, o Acionista Controlador estava obrigado a subscrever igual número de ações ordinárias. Por
esta razão, a capacidade de financiamento da Companhia dependia, necessariamente, do Acionista Controlador.
Adicionalmente, antes da aprovação da Proposta em Assembleia Geral Extraordinária, qualquer subscrição significativa
de ações ordinárias por terceiros, que não o Acionista Controlador, dependia de autorizações da Agência Nacional de Aviação
Civil (“ANAC”) e estava limitada às restrições impostas pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (“CBAer”).
Maiores detalhes acerca da Proposta aprovada pelos acionistas da Companhia estão disponíveis no site de relações
com investidores da Companhia www.voegol.com.br/ri
Contrato de Investimento – Fundo de Investimento em Participações Volluto e Delta Airlines Inc.
No dia 10 de julho de 2015, a Companhia, seu acionista controlador e a Delta Air Lines, Inc. celebraram um contrato
de investimento em que as Partes se comprometeram a realizar as seguintes operações (as “Operações Estratégicas”):
Investimentos em ações emitidas pela GOL, de até US$90 milhões pelo acionista controlador da Companhia, o Fundo
de Investimento em Participações Volluto (“FIP Volluto”), e de até US$56 milhões pela Delta, a garantia, pela Delta, em
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empréstimo de até US$300 milhões a ser obtido pela GOL com terceiros, sendo a garantia da Delta contragarantida por ações
ordinárias da Smiles S.A. detidas pela GOL, e ainda,a prorrogação e expansão dos acordos de cooperação comercial existentes
entre a GOL e a Delta. As Operações Estratégicas têm como finalidade permitir que a GOL e a Delta continuem a se beneficiar
de sua parceria estratégica e melhorar significativamente a condição financeira e de liquidez da GOL.
Na data de 04 de setembro de 2015, o Conselho homologou um aumento de capital no montante de R$
461.272.399,20 milhões. O Aumento de Capital teve como objetivo reforçar o caixa, a estrutura de capital e o patrimônio da
Companhia. As condições do aumento de capital foram descritas de forma detalhada nos Avisos aos Acionistas divulgados em
14 e22 de julho de 2015.
2016
Contrato de Venda Antecipada de Bilhetes Aéreos para a Smiles S.A.
No dia 26 de fevereiro de 2016, a Companhia celebrou um contrato de compra e venda antecipada de passagens
aéreas com a Smiles S.A. no montante total de até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de Reais), sujeito a determinados termos e
condições, inclusive um cronograma de desembolsos (a “Compra Antecipada”). A primeira parcela, no valor de R$376,0
milhões, foi desembolsada pela Smiles em fevereiro de 2016.
A Compra Antecipada consistiu em tranches e os demais desembolsos foram condicionados a determinadas medidas
de fortalecimento da liquidez da GLA. A Companhia adotou tais medidas em conformidade com o plano de negócios da GLA, ao
longo do ano de 2016. As medidas de fortalecimento da liquidez tomadas incluem:
-

Redução da quantidade de pousos e decolagens em pelo menos 6%;
Suspensão de 07 (sete) destinos operados em 31 de dezembro de 2015;
A devolução de 05 (cinco) aeronaves em regime de arrendamento financeiro;
Alteração no cronograma de entrega de novas aeronaves entre 2016 e 2017 de 15 (quinze)para 01 (uma).

Os desembolsos feitos pela Smiles foram pagos em tranches de R$376 milhões na data de fechamento da operação,
R$200 milhões em 12 de maio de 2016, R$200 milhões em 30 de junho de 2016, R$160 milhões em 13 de setembro de 2016
e R$ 120 milhões em 03 de fevereiro de 2017. A taxa média ponderada anual dos adiantamentos em aberto equivale a 17,29%.
Em 05 de abril de 2017, a controlada Smiles aprovou a celebração de aditivo ao Contrato de Compra e Venda
Antecipada de Passagens Aéreas e do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Direitos sobre Contas e Outras
Avenças, que preveem a aquisição, pela Smiles, de créditos para utilização futura na aquisição de passagens aéreas de emissão
da GLA, no montante de até R$480.000.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões de reais), sendo que seu desembolso pela
Smiles poderá ocorrer até 31 de julho de 2018, de acordo com os termos e condições do Aditivo. Em 25 de Abril de 2017 a
companhia pagou a tranche C do referido aditivo, no valor de R$130 milhões.
Alteração do Fator de Relação entre ADS e Ações Preferenciais de emissão da GOL
No dia 25 de fevereiro de 2016, a Companhia divulgou que estava realizando uma operação para alterar a razão entre
os seus ADS e as ações preferenciais de emissão da GOL, de 01 ADS para 01 ação preferencial para 01 ADS para 10 ações
preferenciais. A Companhia informou que a referida alteração não afetou os detentores de ações ordinárias e preferenciais da
GOL, e que não foram emitidas novas ações de emissão da Companhia. Como resultado da alteração na proporção das ADSs
para as ações preferenciais da Companhia, a Companhia tinha o objetivo que o preço dos ADS aumentasse proporcionalmente,
o que efetivamente ocorreu.
Oferta Privada de Permuta dos Notes - Exchange Offer
No dia 3 de maio de 2016, anunciamos via Fato Relevante a realização de oferta privada de permuta (“Oferta de
Permuta”) de: (a) todos e quaisquer títulos representativos de dívida no exterior em circulação com remuneração de 7,50% e
vencimento em 2017 emitidos pela Gol Finance Cayman (“Finance Cayman”) (“Notes 2017”), por dinheiro e por novos títulos de
dívida no exterior com remuneração de 8,50% e vencimento em 2018 emitidos também pela Finance Cayman (“Novas Notes
2018”); (b) todos e quaisquer títulos representativos de dívida no exterior em circulação com remuneração de 9,250% e
vencimento em 2020 emitidos pela Finance Cayman (“Notes 2020”), todos e quaisquer títulos representativos de dívida no
exterior em circulação com remuneração de 8,50% e vencimento em 2022 emitidos pela Gol Finance, atual denominação da Gol
LuxCo S.A. (“Finance Luxemburgo”) (“Notes 2022”) e todos e quaisquer títulos representativos de dívida no exterior em
circulação com remuneração de 10,750% e vencimento em 2023 emitidos pela Finance Luxemburgo (“Notes 2023”), por
dinheiro e por novos títulos de dívida no exterior com remuneração de 8,50% e vencimento em 2022 pela Finance
Luxemburgo(“Novas Notes 2022”); e (c) todos e quaisquer títulos representativos de dívida no exterior em circulação com
remuneração de 8,75% e sem data de vencimento emitidos pela Finance Cayman (“Notes Perpétuos”), por novos títulos de dívida
no exterior com remuneração de 8,50% e com vencimento em 2028,emitidos pela Finance (“Novas Notes 2028”)
O resultado das Ofertas de Permuta reduziram a dívida total da GOL em US$ 101,7 milhões (R$ 332,8 milhões), com
um uso de caixa de US$ 13,9 milhões, e possibilitou uma economia com despesa anual de juros de US$ 9,3 milhões, conforme
abaixo:

Senior 2017 (i)
Senior 2020 (ii)

Dívida cancelada
(a)

Novas emissões
(b)

Prêmios
pagos

Total do ganho
(c)

Pagamentos

Redução da
dívida

27.937
41.139

(19.556)
(18.513)

(1.233)
(1.440)

7.148
21.186

(6.243)
(3.189)

13.391
24.375
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Senior 2022 (ii)
Senior 2023 (ii)
Bonus Perpétuos (iii)
Total em USD

46.270
14.301
46.099
175.746

(20.822)
(6.435)
(16.135)
(81.461)

(1.488)
(513)
(1.949)
(6.623)

23.960
7.353
28.015
87.662

(3.536)
(1.104)
(14.072)

27.496
8.457
28.015
101.734

Total em R$

574.971

(266.508)

(21.664)

286.799

(46.034)

332.833

Refere-se à parcela das dívidas anteriores que foram canceladas no âmbito da oferta de permuta de títulos.
As novas emissões possuem vencimento nas seguintes datas: (i) Senior notes com vencimento em 20 de dezembro de
2018; (ii) Senior notes com vencimento em 20 de julho de 2021; (iii) Senior notes com vencimento em 20 de dezembro de
2028.
O montante total de R$286.799 corresponde ao ganho líquido total apurado no processo de oferta de permuta de
títulos.
As Novas Notes possuem garantia sênior da Companhia com pagamento de juros semestrais de 8,50% a.a. e 1% a.a. a
ser incorporado no montante principal (PIK), além de garantia de peças e conjuntos de reposição de aeronaves. Os custos
incorridos na oferta de troca totalizaram R$27,2 milhões (US$8,4 milhões). Os demais empréstimos e financiamentos não
sofreram alterações contratuais durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
2017
Alteração do Fator de Relação entre ADS e Ações Preferenciais de emissão da GOL
No dia 16 de fevereiro de 2017, divulgamos Fato Relevante anunciando que o Conselho de Administração aprovou a
alteração da razão entre os ADS e as ações preferenciais da Companhia para 01 ADS para 05 ações preferenciais. O objetivo
desta mudança foi aumentar a liquidez na negociação, ampliando a base de acionistas e facilitando o acesso das ADSs da GOL
na NYSE.
Como resultado, os titulares registrados de ADSs receberam automaticamente, na data de distribuição, em 1 de maio
de 2017, uma ADS extra para cada ADS que possuir até o encerramento das operações na data de registro, em 27 de abril de
2017.
Além disso, no dia 17 de abril de 2017, a Companhia nomeou o The Bank of New York Mellon, como banco
depositário para o programa de ADR da Companhia em termos substancialmente idênticos àqueles presentes no contrato com
o depositário atual.
Em continuação às providências para o aumento da liquidez das ADSs, no dia 9 de novembro de 2017, a Companhia
anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a alteração da razão entre os ADS e as ações preferenciais da
Companhia para 01 ADS para 02 ações preferenciais. Como resultado, os titulares registrados de ADSs receberam
automaticamente 1,5 ADS extra ára cada ADS que possuíam até o encerramento das operações em 20 de novembro de 2017.
Incorporação da Smiles
Com intuito de otimizar e simplificar a estrutura organizacional de nosso grupo de sociedades controladas, em 6 de
junho de 2017, divulgamos reorganização societária referente a incorporação da Smiles S.A. (“Smiles”) pela Smiles Fidelidade
S.A. (atual denominação da Webjet Participações S.A., doravante denominada “Smiles Fidelidade”), a fim de obter economia
tributária decorrente do aproveitamento de saldos acumulados de prejuízos fiscais. Em 1º. de julho de 2017, foi extinta a
Smiles, com sucessão de todos seus bens, direitos e obrigações pela Smiles Fidelidade.
Amortização das Notes 2017
Em 3 de abril de 2017 amortizamos US$55,9 milhões (R$177,2 milhões) do saldo das Notes 2017, com o caixa
disponível na Companhia. Em base proforma, com a amortização das Notes 2017, a relação Dívida Líquida Ajustada/EBITDAR
da Companhia para os 12 meses encerrados em 31 de março de 2017 foi de aproximadamente 4,5x.
Oferta Pública de Aquisição em Dinheiro (“Tender Offer”) das Notes 2020 e 2022, Resgate das Notes 2018,
Notes 2020, Notes 2021, Notes 2023 e Notes 2028 e Emissão das Notes 2025
No final do ano de 2017, novamente implementamos uma série de iniciativas para fortalecer nossa liquidez e estrutura
de capital. Em 27 de novembro de 2017, anunciamos o início da Tender Offer de todas e quaisquer Notes 2022, sujeita, entre
outras condições, a conclusão pela Finance Luxemburgo de novo financiamento. Em 14 de dezembro de 2017, anunciamos
também a Tender Offer de parte das Notes 2020, bem como o resgate de todas as suas Notes 2018, Notes 2021 e Notes 2028.
Em 11 de dezembro de 2017, anunciamos a emissão de novos títulos de dívida no exterior no montante de US$500
milhões com remuneração de 7% e vencimento em 2025 (“Notes 2025”) pela Finance Luxemburgo. O montante arrecadado com
a emissão dos Notes 2025 foram utilizados para o pagamento das Tender Offer das Notes 2020 e 2022, bem como do resgate
das Notes 2018, 2021 e 2028.
Em 30 de janeiro de 2018, anunciamos a emissão de novos títulos de dívida no exterior no montante de US$150
milhões com remuneração de 7% e vencimento em 2025 (“Notes 2025”) pela Finance Luxemburgo. O montante arrecadado com
a emissão dos Notes 2025 foram utilizados para o pagamento das Tender Offer das Notes 2020 e 2022, bem como do resgate
das Notes 2018, 2021 e 2028.
Em 4 de abril de 2018, anunciamos a intenção de resgate das notes de 2023 no montante de U$20,0 milhões com
remuneração de 10,75% e vencimento em 2023 (“Notes 2023”) pela Finance Luxemburgo. Os sênior notes (“Notes 2023”)
foram resgatados integralmente em 09 de maio de 2018.
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Em 29 de outubro de 2018, anunciamos o exercício de refinanciamento visando as debêntures emitidas por sua
subsidiária integral GOL Linhas Aéreas S.A. (“GLA”). A GLA amortizou integralmente sua 6ª emissão de debêntures em
circulação – essa série pagava uma taxa de 132% do CDI – no valor total de R$ 1,025 bilhão e emitiu uma nova série única de
debêntures não conversíveis em ações, de espécie quirografária no valor de R$ 887,5 milhões. As novas debêntures serão
remuneradas a uma taxa de 120% da taxa interbancária brasileira – CDI, terá pagamentos de juros trimestrais de
aproximadamente R$17 milhões e pagamentos de principal semestrais de aproximadamente R$ 148 milhões, com amortização
final a ser feita em 28 de setembro de 2021.
Em 14 de outubro de 2018, anunciamos nosso plano de reorganização societária do Grupo para incorporar a
participação minoritária de nosso programa de fidelidade Smiles. A Administração da GOL acredita que a proposta apresentada
alinha a GOL às tendências globais dos programas de fidelidade, melhorando a sua competividade e o seu posicionamento
estratégico no longo prazo. Os termos da Reorganização estão sendo negociados com o Comitê Especial Independente da
Smiles, e caso seja aplicável, serão submetidos à aprovação dos acionistas da GOL e da Smiles.
Em 14 de dezembro de 2018, a Companhia foi comunicada pela B3 a decisão de inadmissibilidade de migração da
mesma para o Novo Mercado nos termos do Fato Relevante divulgado em 15 de outubro de 2018.
Em razão da decisão de inadmissão da migração da Companhia para o Novo Mercado da B3 nos termos originalmente
propostos, bem como das novas oportunidades de estruturação do setor aéreo no Brasil, autorizadas pela Medida Provisória
nº863, publicada em 13 de dezembro de 2018, que eliminou todas as restrições à participação de estrangeiros no capital
votante das empresas aéreas brasileiras, a Companhia informou, também por meio de Fato Relevante, emitido em 17 de
dezembro de 2018 que está avaliando opções adicionais disponíveis para implementação da potencial incorporação da
controlada Smiles Fidelidade, à luz do novo cenário do setor aéreo brasileiro que, na opinião da Administração, potencializa a
criação de valor aos acionistas da Companhia, ao autorizar o controle não brasileiro da GLA, e de outras estruturas presentes
na bolsa de valores brasileira.
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Não há outras informações que julguemos relevantes em relação a esta Seção 5.
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Data de Constituição do Emissor

12/03/2004

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por ações

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

09/06/2004
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A.

Histórico e Desenvolvimento da Companhia

Companhia em Geral
Somos a companhia aérea líder do Brasil com base em nosso tamanho, baixos custos operacionais, alcance da malha
aérea, equipe de Administração e experiência do cliente. Somos uma operadora de baixo custo focada em oferecer tarifas
baixas com alta qualidade na experiência do cliente para passageiros de negócios e de lazer.
Acreditamos que temos o único modelo de negócios de operadora verdadeiramente de baixo custo no Brasil. Em 2018, nós:
tivemos os menores custos operacionais dentre todas as companhias aéreas brasileiras, com um CASK ex-combustível
de R$ 12,8 centavos (US$ 3,7 centavos) e um dos menores custos operacionais dentre as companhias aéreas no
mundo;
 estivemos dentre as cinco maiores operadoras de baixo custo do mundo com base na receita anual;




fomos a maior companhia aérea brasileira com mais de 33 milhões de passageiros transportados por ano e uma
participação no mercado doméstico de 36,0%, medida pelo RPK;




operamos a maioria dos voos nos aeroportos mais movimentados do Brasil;
temos um programa de fidelidade de companhias aéreas no Brasil com a melhor avaliação de mercado, a Smiles, com
15,4 milhões de membros em 31 de dezembro de 2018; e



temos uma das maiores plataformas de e-commerce do Brasil e fomos líder em soluções digitais para clientes.

Em 31 de dezembro de 2018, operávamos uma frota única de 115 aeronaves Boeing 737 Next Generation e seis
aeronaves Boeing 737-8 Max para oferecer aproximadamente 700 voos diários em 69 destinos no Brasil, na América do Sul
e no Caribe. Em 2017, geramos uma receita operacional total de R$ 10,3 bilhões, com margem operacional de 9,6%, a mais
alta dos sete anos anteriores, e em 2018 geramos uma receita operacional total de R$ 11,4 bilhões com margem
operacional de 12,3%.
A GOL foi fundada em 2000, quando o empresário Constantino Oliveira Junior trouxe o conceito de companhia aérea de
baixo custo para o mercado brasileiro. Acreditamos que nossa proposta de valor e os nossos serviços confiáveis e de
qualidade tem nos ajudado a criar uma marca forte que nos levou ao rápido crescimento de nosso marketshare. Desde o
lançamento da Gol em 2001 até hoje, a Companhia tem sido grande responsável pelo crescimento de passageiros no
Brasil. Entre 2001 e 2018, o mercado doméstico de passageiros no Brasil cresceu 3,0 vezes, de 30,8 milhões de
passageiros em 2001 para 93,7 milhões em 2018. O mercado brasileiro de passageiros aumentou de 3,8 milhões de
passageiros em 2001 para 9,3 milhões em 2018, excluindo as companhias aéreas internacionais. Ao mesmo tempo, nossa
participação de mercado de passageiros no mercado doméstico de transporte aéreo, medida em RPK, aumentou de 5% em
2001 para 36% em 2018. Referimo-nos ao crescimento do transporte aéreo e do mercado de passageiros como o “efeito
Gol”. Transportamos mais de 450 milhões de passageiros desde que iniciamos nossas operações.
Temos um modelo de negócio único que permite uma operação flexível e versátil, evitando a capacidade excessiva e
insuficiente à medida que o mercado brasileiro evolui. Além de nossa frota 737 padronizada, nosso foco no transporte de
viajantes a negócios nos mercados principais do Brasil, contratos de sublocação de curto prazo, agendamento
personalizado de tripulação e uma malha flexível baseada em hub nos ajudaram a garantir a versatilidade de nosso modelo
de negócios e impulsionar nossas margens operacionais. Para fortalecer nossa conectividade global, iniciamos a
cooperação com operadoras internacionais em 2005 e atualmente temos 76 acordos de interline e 12 parcerias de
codeshare. Além disso, temos duas das maiores companhias aéreas do mundo, a Delta Air Lines, Inc. e a Air France - KLM,
como nossos acionistas estratégicos, com participação acionária combinada de 10,6% em 31 de dezembro de 2018.
Nós recompensamos clientes fiéis através do Smiles, nosso programa de fidelidade. A Smiles gerou receita de R$ 1,0
bilhão em 2018 e tinha 15,4 milhões de membros. A Smiles tem mais de 30 parcerias, inclusive com alguns dos maiores
bancos e empresas de cartão de crédito do Brasil e da América do Sul. A Smiles desempenha um papel importante para
nós, pois traz consistência ao nosso core business, pois: (i) o uso de milhas aumenta o fator de ocupação com baixo
impacto, (ii) a marca Smiles fortalece a percepção de valor, (iii) o Smiles apresenta forte potencial de crescimento da receita
auxiliar através de produtos e serviços diversificados e (iv) o Smiles é uma parte importante de nossa capacidade de
geração de caixa e liquidez.
Mantivemos os menores custos operacionais (com base no CASK) de qualquer companhia aérea brasileira em todos os
anos desde que começamos a operar em 2001. Em 2018, nosso CASK (ex-combustível) foi de R$ 12,8 centavos (US$ 3,7
centavos). Acreditamos que estamos bem posicionados para manter nossos custos operacionais unitários relativamente
baixos operando um tipo de frota padronizada de Boeing 737-700/800, o que nos permite maximizar a utilização de
aeronaves e diluir nossos custos fixos. Estamos constantemente renovando nossa frota e recebemos seis aeronaves Boeing
737-8 Max em 2018, do nosso pedido total de 135 aeronaves Boeing 737 Max. Essas aeronaves proporcionarão custos
operacionais mais baixos em comparação com aeronaves de geração anterior.
Além dos baixos custos unitários, a Gol se estabeleceu como a principal companhia aérea no Brasil, atraindo clientes de
negócios e lazer com baixas tarifas, e conquistando clientes corporativos por oferecer uma experiência de alta qualidade.
Em 2018, ficamos em primeiro lugar entre as companhias aéreas no Prêmio Top of Mind, organizado pela Folha de São
Paulo, e fomos reconhecidos como a companhia aérea mais confiável no Prêmio Marcas de Confiança 2018, organizado
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pelo Datafolha. Fomos a primeira companhia aérea no Brasil a fornecer internet sem fio ou Wi-Fi e outros serviços de
entretenimento a bordo, incluindo televisão ao vivo, na mesma plataforma. Oferecemos uma experiência de voo
confortável com a maioria dos assentos com o maior espaço para as pernas disponível. Por fim, somos o líder de mercado
em pontualidade. Em 2018, tivemos uma taxa de pontualidade de 91,8%, segundo a INFRAERO, entidade responsável pela
gestão e controle de aeroportos no Brasil.
Somos líderes no transporte aéreo doméstico de passageiros de negócios e lazer no Brasil. De acordo com a Associação
Brasileira de Viagens Corporativas, nós tivemos uma participação de 38% de viajantes de negócios no Brasil em 2018 e
somos líderes de mercado desde 2014. Os passageiros de negócios são particularmente atraentes, pois têm menos
sensibilidade a preço, compram bilhetes mais perto da data do voo com tarifas mais altas e, muitas vezes, adquirem outros
produtos auxiliares que oferecemos. Nosso modelo de negócios de companhia aérea de baixo custo permite uma
segmentação eficaz, permitindo-nos atrair uma alta parcela dos passageiros empresariais brasileiros, mas sensíveis ao
preço, ao mesmo tempo em que oferece tarifas atrativas para viajantes de lazer e altamente sensíveis a preços.
Somos a companhia aérea líder nos aeroportos mais movimentados e importantes do Brasil, incluindo Congonhas, em
São Paulo, e Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde tivemos uma participação de mercado nacional medida por
RPK de 52,0%, 58,7% e 41,5%, respectivamente, em 2018. Considerando essa participação de mercado, acreditamos
estarmos mais bem posicionados para capitalizar o crescimento econômico do Brasil, já que São Paulo e Rio de Janeiro,
coletivamente, representaram mais de 42% do PIB brasileiro em 2016.
O Brasil é geograficamente semelhante em tamanho aos Estados Unidos e atualmente é o quinto maior mercado de
companhias aéreas domésticas do mundo, depois dos Estados Unidos, China, Índia e Rússia. A Associação Internacional de
Transporte Aéreo estima que o mercado brasileiro continuará crescendo 3,6% ao ano nas próximas duas décadas. Além
disso, o mercado brasileiro de aviação tem um potencial significativo inexplorado, já que os voos per capita totalizaram
aproximadamente 0,5 por ano em 2015, significativamente abaixo dos mercados mais estabelecidos, como Austrália (2,4)
ou Estados Unidos (2,1).
Durante a forte desaceleração econômica da economia brasileira e a turbulência política que ocorreu em 2014 até 2016,
com uma contração agregada do PIB de aproximadamente 7%, alta inflação, aumento das taxas de juros e forte
desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano, nossa equipe de gestão embarcou em um abrangente
reposicionamento operacional e financeiro, incluindo (i) redução da frota de 141 aeronaves operacionais no início de 2014
para 121 aeronaves operacionais em 31 de dezembro de 2018; (ii) redesenho completo da malha, com foco nas rotas e
tráfego de negócios mais rentáveis; e (iii) uma redução significativa de nossos custos operacionais, que, combinados com
melhores rendimentos, resultaram em aumento das margens operacionais e fluxo de caixa operacional. Em 31 de
dezembro de 2018, a relação de dívida líquida (excluindo bônus perpétuos) /EBITDA dos últimos 12 meses foi de 2,1x. A
relação da nossa dívida líquida total ajustada (excluindo bônus perpétuos) / EBITDAR anualizado foi de 3,8x em 31 de
dezembro de 2018 e 4,5x em 31 de dezembro de 2017, em comparação a 5,5x em 31 de dezembro de 2016 e 10,5x em
31 de dezembro de 2015. Também aumentamos nossa margem operacional de 1,9% negativo em 2015 para 7,1% positivo
em 2016, 9,6% positivo em 2017 e 12,3% positivo em 2018. Em 2018, registramos um resultado operacional de R$ 1,4
bilhão, comparado a R$ 989,4 milhões em 2017.
Acreditamos estarmos mais bem posicionados para nos beneficiarmos do esperado ciclo de crescimento da economia
brasileira baseado em nossa forte malha de slots e voos entre os aeroportos brasileiros mais movimentados, nossa maior
participação de mercado no segmento de negócios e nossa altamente eficiente frota de aeronaves Boeing 737. Essas
vantagens competitivas são fundamentais para nossa estratégia e acreditamos que elas não podem ser replicadas por
nenhum de nossos concorrentes.
Nossas Vantagens Competitivas
Temos os menores custos operacionais de qualquer companhia aérea brasileira e uma das mais baixas do
mundo. Nossa despesa operacional por assento-quilômetro oferecido (CASK), ex-combustível, tem sido a menor entre
todas as companhias aéreas brasileiras desde que iniciamos nossas operações em 2001. No exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, nosso CASK (ex-combustível) foi de R$ 12,8 centavos (US$ 3,7 centavos). Nossa estrutura de baixo
custo é impulsionada principalmente pelos seguintes fatores:


Alta utilização de aeronaves. Temos a maior utilização de aeronaves no Brasil, que foi de 11,8 horas por dia no ano
encerrado em 31 de dezembro de 2018.



Frota Moderna e Pedidos Firmes. Operamos uma frota moderna composta exclusivamente por aeronaves da família
Boeing 737, que são reconhecidas como tendo alta confiabilidade e baixos custos operacionais. Uma frota
padronizada reduz os custos de estoque, pois exige menos peças de reposição, elimina a necessidade de treinar
nossos pilotos para operar diferentes tipos de aeronaves, simplifica nossos processos de manutenção e operações e
fornece maior flexibilidade no planejamento da rede. Além disso, temos uma carteira de pedidos atrativa de 135
novos e econômicos Boeing 737-8 e 737-10 Max para renovar nossa frota em 2028. Como resultado de nossa
carteira de pedidos, acreditamos que a idade média de nossa frota, 9,5 anos em 31 de dezembro de 2018, será
reduzida para aproximadamente 7 anos até 2022, levando a custos de manutenção e consumo de combustível mais
baixos. A Gol é o principal cliente de 737 aeronaves na América Latina e uma das oito maiores do mundo.



Frota Eficiente de Combustível. Continuamos a reduzir o consumo de combustível e a melhorar a eficiência por meio
da modernização da frota e de outras iniciativas de combustível. Temos o menor consumo de combustível entre as
companhias aéreas no Brasil. Em 2018, atingimos uma proporção de 34,3 assentos-quilômetro disponíveis por litro
de combustível consumido. Além disso, estima-se que as aeronaves Boeing 737-8 Max que começamos a colocar em
serviço forneçam aproximadamente 15% de eficiência de combustível melhorada em comparação com a geração
anterior de aeronaves Boeing 737.
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Frota de alta capacidade. Temos uma das maiores densidades de assentos no Brasil, com uma capacidade média de
assentos de 177 por aeronave em 31 de dezembro de 2018.



Modelo de Distribuição de Baixo Custo. Temos uma plataforma operacional robusta que apresenta tecnologia
avançada. Nosso uso efetivo da tecnologia ajuda a manter nossos custos baixos e nossas operações com custo em
escala e eficientes. Nossos canais de distribuição são simplificados e convenientes, permitindo que nossos clientes
interajam conosco on-line. Em 2018, registramos aproximadamente 82% de nossas vendas de passagens por meio
de uma combinação de nossos sistemas de interface de programação de sites e aplicativos, ou API.



Força de trabalho altamente produtiva. Temos uma força de trabalho altamente produtiva resultando em um índice
de 2,187 passageiros a bordo por funcionário equivalente a tempo integral para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2018.

Nossas rotas concentram-se nos aeroportos mais movimentados por tráfego de passageiros. Mantemos a posição
de liderança nas principais cidades e aeroportos mais movimentados do Brasil, e nossa oferta de rotas reflete de perto a
distribuição de renda do PIB do país. Vários aeroportos brasileiros limitaram seu número de vagas devido a restrições de
capacidade, especialmente os aeroportos mais movimentados do país. Rotas entre esses aeroportos estão entre as rotas
mais lucrativas em nossos mercados, com altos retornos principalmente derivados de viajantes de negócios. Nossa posição
de liderança nos principais aeroportos do Brasil nos permite adicionar conexões, seja através de nossos próprios voos ou
através de nossas companhias aéreas parceiras, a destinos adicionais com características atraentes de demanda. Somos
líderes de mercado em viagens de negócios brasileiras e, de acordo com a ABRACORP, em 2018 mantivemos uma
participação de mercado de 38% em RPK no segmento de viajantes de negócios. Em 2018, tivemos participação de
liderança no mercado doméstico por RPK de 36%, enquanto nossos concorrentes detinham quotas de mercado de 32% para
a LATAM, 19% para a Azul e 13% para a Avianca. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, também fomos o maior
player em cinco dos dez aeroportos mais movimentados do Brasil, com uma participação média de mercado superior a 39%
e fomos a principal companhia aérea em 57% dos 30 maiores aeroportos de Brasil, que juntos representam 90% do tráfego
aéreo doméstico de passageiros no Brasil.
A tabela a seguir demonstra a participação de mercado líder nos estados economicamente mais importantes e a nossa
participação em tráfego aéreo de passageiros domésticos nos aeroportos mais movimentados do Brasil:

Principais aeroportos
brasileiros
(por passageiros)(1)

Estado

Participação do
Estado no PIB
Brasileiro (2)

Participação da
Gol no Total de
Voos do
Aeroporto (3)

Passageiros Domésticos(1)
(em milhares)

44,0%

21.638

9.916

Participação da
Gol
45,8%

São Paulo (GRU)

29,0%

33.001

9.375

28,4%

Campinas (VCP)

1,9%

8.668

234

2,7%

São Paulo (CGH)

São Paulo

32,1%

Total

Gol

53,0%

11.350

6.238

55,0%

Rio de Janeiro (SDU)

34,5%

9.029

3.602

39,9%

Belo Horizonte (CNF)

9.958

2.172

21,8%

Rio de Janeiro (GIG)

Porto Alegre (POA)
Salvador (SSA)
Brasília (BSB)
Recife (REC)
Principais aeroportos

Rio de Janeiro

11,8%

Minas Gerais

9,2%

17,9%

Rio Grande do Sul

6,2%

31,3%

7.729

2.801

36,2%

Bahia

3,8%

27,1%

7.394

2.279

30,8%

Distrito Federal

3,3%

32,9%

17.190

6.059

35,2%

2,7%

21,2%

7.977

2.006

25,1%

69,1%

30,3%

133.933

44.681

33,4%

Pernambuco

________________________
(1)

De acordo com as informações da ANAC referentes a 2018 de decolagens e pousos.

(2)

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, em 2013.

(3)

Participação da Gol no número total de decolagens e pousos nacionais.

Temos a Marca mais premium de uma companhia aérea no Brasil com alta qualidade e experiência de voo
percebida pelo cliente. Acreditamos que proporcionamos a melhor experiência aos nossos clientes e fornecemos a eles (i)
a maior pontualidade entre todas as companhias aéreas brasileiras; (ii) o melhor atendimento ao cliente; (iii) a maioria dos
assentos com o maior espaço para as pernas disponível; (iv) Wi-Fi a bordo, entretenimento e televisão ao vivo; e (v)
produtos e serviços auxiliares, entre outros. Em 2018, o nosso net promoter score (NPS) foi de 40 em voos domésticos.
Nosso modelo de negócios é baseado na inovação, na melhor proposta de valor e na aplicação das melhores práticas das
companhias aéreas de baixo custo. Tivemos a maior taxa de pontualidade no mercado brasileiro em 2017. Nosso
desempenho em pontualidade e liderança de mercado é essencial para manter altos níveis de satisfação do cliente. Nós
operamos uma plataforma digital com fácil manuseio ao cliente que inclui nosso website e aplicativo móvel, o que torna as
reservas e viagens mais fáceis e agradáveis para nossos clientes. Em 2017, recebemos os seguintes prêmios de melhor
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atendimento ao cliente no setor aéreo brasileiro: (i) o primeiro lugar entre as companhias aéreas no atendimento ao cliente
segundo a Exame, uma das principais revistas de negócios do Brasil; (ii) primeiro lugar segundo a ANAC no menor número
de reclamações; e (iii) a única companhia aérea a receber “ÓTIMO” (destaque) da agência online reclameaqui.com.br. Em
2018, ficamos em primeiro lugar entre as companhias aéreas no Prêmio Top of Mind, organizado pela Folha de São Paulo,
e fomos reconhecidos como a companhia aérea mais confiável no Prêmio Marcas de Confiança, organizado pelo Datafolha.
Esses prêmios são uma confirmação externa de nossos investimentos para a melhoria no atendimento ao cliente. Em
termos de conforto, fornecemos aos nossos clientes o maior número de assentos com o maior espaço disponível para as
pernas, de acordo com a ANAC. Em outubro de 2016, nos tornamos a primeira companhia aérea na América do Sul a
oferecer Wi-Fi e, a partir do final de 2017, contamos com tecnologia líder do setor instalada em 82 aeronaves, combinando
Wi-Fi, streaming de entretenimento e TV ao vivo na mesma plataforma. A Gol é o cliente que lançou mundialmente o
streaming de televisão sobre a antena 2KU desenvolvida pela Gogo. Para melhorar ainda mais a experiência dos clientes,
fomos a primeira empresa no mundo a desenvolver um check-in on-line com reconhecimento facial ("selfie check-ins").
Além disso, nossos clientes também contam com o suporte de nossa própria ferramenta de Geolocalização, que informa
aos clientes quantas horas (com base em sua localização) seriam necessárias para chegar ao aeroporto e também oferece
opções de remarcação de voos. A ferramenta de geolocalização já ajudou 14 milhões de passageiros a não perderem seus
voos. Acreditamos que essa experiência com serviço de alta qualidade é um fator-chave para nossa liderança no segmento
de clientes corporativos, o mais lucrativo.
Acreditamos que a marca Gol se tornou sinônimo de valor e inovação no setor aéreo. Fomos a primeira companhia
aérea de baixo custo da América Latina e, desde então, comercializamos serviços e soluções inovadoras, incluindo
utilização de quiosques em aeroportos, cardápios de alimentação a bordo, Wi-Fi e geolocalização em trânsito e
“selfiecheck-ins”, conforme mencionado acima. A Gol e a Smiles são marcas bem reconhecidas que representam a melhor
oferta de valor e execução consistente das melhores práticas do setor, bem como técnicas inovadoras de propaganda e
marketing focadas em mídia social e de baixo custo. Além disso, a diversificação de marcas e produtos dos produtos
Gollog e GOL+ Conforto aprimora nosso reconhecimento de marca em um conjunto diversificado de clientes em vários
segmentos de negócios e proporciona uma relevante satisfação do cliente. No exercício findo em 31 de dezembro de
2018, os produtos e serviços auxiliares representaram 6,8% de nossa receita operacional total.
Malha Aérea Forte & Sólidas Alianças e Parcerias Globais. Temos disciplina e processos estabelecidos para a seleção
de nossas rotas, que inclui uma flexibilidade significativa e que nos permite ajustar rapidamente às mudanças de
condições do mercado. Nosso modelo operacional é baseado em uma malha integrada de hub e mercados estratégicos
ponto-a-ponto. Acreditamos que o uso desse modelo híbrido aumenta nossa capacidade de adaptação às mudanças
sazonais e macroeconômicas, mantendo uma estrutura de baixo custo e melhorando a eficiência do planejamento de
aeronaves e tripulação. O alto nível de integração de voos em determinados aeroportos nos permite oferecer voos
frequentes, sem escalas e com tarifas competitivas entre as principais cidades do Brasil. Nossa malha robusta também nos
permite aumentar nossa taxa de ocupação em nossas rotas mais frequentes usando os aeroportos dessas cidades para
conectar nossos clientes a seus destinos finais. Por fim, nosso modelo de hub nos permite construir nossas rotas de voo
para adicionar destinos a cidades que, individualmente, não seriam viáveis para servir no modelo tradicional ponto a
ponto, mas que podem ser atendidas quando simplesmente adicionadas como pontos adicionais em nossos voos de
múltiplas paradas. Em 2018, aumentamos nossas operações no Nordeste do Brasil com nosso hub em Fortaleza. Projetado
para conectar as principais cidades do Nordeste e Norte do Brasil, nosso hub em Fortaleza serve como origem de voos para
os Estados Unidos e para a Europa.
O Boeing 737-8 Max nos fornecerá maior alcance para atingirmos novos mercados. Começamos a oferecer voos diários
diretos de Brasília e Fortaleza para Miami e Orlando no quarto trimestre de 2018, conectando aproximadamente 30
cidades brasileiras à Flórida e oito possibilidades de conexão nos EUA em um tempo altamente competitivo, em
comparação com as rotas conectadas na Cidade do Panamá, Bogotá ou Lima. Em dezembro de 2018, começamos a operar
voos diretos para Quito, no Equador, que oferecem 38 possibilidades de conexão, com três voos semanais sem escala de
Guarulhos. Em junho de 2019, começaremos a operar quatro voos diretos por semana para Cancun, no México, saindo de
Brasília. Além disso, forneceremos aos passageiros uma experiência de voo superior com a aeronave Boeing 737-8 Max.
Estamos avaliando outros destinos em potencial e esperamos atender à crescente demanda dos países do Cone Sul para
voos para o Brasil e outros destinos internacionais.
Também temos uma parceria estratégica com a Delta, que detém 9,4% de nosso capital social em 31 de dezembro de
2018 e se tornou um forte parceiro operacional e financeiro para nós como fornecedor de manutenção e parceiro de
codeshare. Acreditamos que essa importante parceria também nos ajudará a aumentar ainda mais nossas receitas
internacionais, proporcionando um tráfego adicional de conexão. Além disso, o alcance de nossa aliança internacional é
extenso, com as companhias aéreas parceiras oferecendo voos cobrindo a América, Europa, África e Ásia. Temos
programas de parceria com algumas das mais importantes companhias aéreas internacionais, como a Air France - KLM, que
detém 1,2% do nosso capital acionário em 31 de dezembro de 2018, bem como a Aerolíneas Argentinas, a AeroMexico, a
Air Canada, a Alitalia, a Copa Airlines, a Emirates, a Etihad Airways, Korean Air, Qatar Airways e TAP. Em 31 de dezembro
de 2018, nossa malha global incluía 76 contratos interline e 12 programas codeshare. Essas alianças nos permitem atender
167 destinos em todo o mundo por meio de acordos de codeshare. Seremos capazes de aumentar nossa receita
internacional, que nos oferece um hedge natural, sem investir em aeronaves widebody, beneficiando-se do codeshare e da
malha que esses parceiros apresentam. Além disso, contamos com parcerias incomparáveis de vários players do setor.
Somos um dos 737 clientes mais importantes da Boeing e uma das principais companhias aéreas do Brasil, apoiada pelo
Export-Import Bank dos Estados Unidos. Além disso, nossos acionistas incluem uma das maiores companhias aéreas da
Europa (Air France - KLM) e uma das maiores dos Estados Unidos. Além disso, nossos acionistas incluem uma das maiores
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companhias aéreas da Europa (Air France - KLM) e uma das maiores nos EUA (Delta), bem como nossa família fundadora,
que permanece em nosso conselho de administração.
Forte Relacionamento com o Cliente através do nosso Programa de Fidelidade, Smiles, que conta com 15,4
milhões de membros. Nosso programa de fidelidade Smiles é uma forte ferramenta de construção de relacionamento que
representa uma significativa vantagem competitiva para nós. O Programa de Fidelidade Smiles possui parcerias, entre elas;
cadeias de hotéis, empresas de aluguel de automóveis, restaurantes, seguradoras, editoras e escolas, além de estabelecer
a base para parcerias com alguns dos maiores bancos do Brasil e da América do Sul e administradoras de cartões de
crédito, sendo um dos principais programas de passageiro frequente na América do Sul, com altas taxas de participação de
mercado e marca reconhecida por nossos clientes. Além do componente substancial de fidelização do programa, Smiles
também nos proporciona maior flexibilidade, incluindo fontes de financiamento (que inclui vendas antecipadas de
bilhetes), aumento de taxa de ocupação com baixo impacto nos rendimentos e diluição de custos e despesas fixas.
Nossas Estratégias
Nosso objetivo é oferecer a opção mais atraente para viagens aéreas para nossos clientes, com uma atraente
combinação de valor, produto e serviço e, ao fazê-lo, crescer lucrativamente mantendo nossa posição como a companhia
aérea líder no Brasil. Através dos elementos-chave da nossa estratégia de negócios, procuramos alcançar:
Baixo custo unitário. Nosso objetivo é manter nossa vantagem em custo como a companhia aérea de menor custo no
Brasil e uma das mais baixas do mundo, por:



manutenção dos elevados níveis de utilização de aeronaves que atingimos no exercício findo em 31 de dezembro de
2018 de 11,8 horas / bloco por dia;



utilização de aeronaves de nova geração e baixo consumo de combustível que proporcionam custos operacionais mais
baixos em comparação com aeronaves de geração anterior;



aumento da capacidade média de assentos da aeronave em nossa frota, através da introdução e operação contínuas do
novo Boeing 737-8 Max; e



Adotar uma abordagem de disciplina com nosso desempenho operacional, a fim de reduzir a interrupção e maximizar
a utilização e a lucratividade.

Oferecer o melhor serviço e valor aos nossos clientes. Pretendemos aumentar ainda mais nosso foco na satisfação e
fidelidade do cliente, oferecendo tarifas competitivas com um atendimento confiável e rápido tempo de resposta. É
essencial, para atingirmos esse objetivo, sermos a companhia aérea mais pontual do Brasil, tendo a maioria dos assentos
com o maior espaço entre as pernas e mantendo horários de voos convenientes para os destinos mais procurados. Somos
a primeira companhia aérea da América Latina a oferecer acesso Wi-Fi a bordo via satélite, além de canais de televisão,
streaming de programas com filmes, desenhos animados, jogos e mapas de voo. Todo o conteúdo on-line e off-line é
acessado de maneira fácil e conveniente pelos dispositivos móveis dos passageiros (celular, tablet ou notebook). Além
disso, continuaremos a usar nosso programa de fidelidade Smiles para aumentar a satisfação de nosso cliente, oferecendo
benefícios adicionais, como multiplicadores de milhagem maiores para tarifas premium, upgrades e acesso aos nossos
recentemente reformados lounges nos aeroportos. Pretendemos alavancar ainda mais nossas inovações tecnológicas e
permitir que os clientes realizem mais atividades por meio da implementação de nossa estratégia digital.
Capilarizar nossa forte posição no mercado no Brasil e na América do Sul. Pretendemos aumentar a penetração em
todos os segmentos de passageiros, capilarizando nossas forças competitivas. Desde 2008, o número de passageiros de
companhias aéreas domésticas transportadas no Brasil aumentou em mais de 80%, para 93,7 milhões em 2018, segundo a
ANAC. A demanda doméstica por passageiros do setor aéreo cresceu 4,4% em 2018 e o Brasil está entre os cinco maiores
mercados domésticos de passageiros em linhas aéreas do mundo. A IATA estima que crescerá 5,4% ao ano nas próximas
duas décadas, o que representa um crescimento total de 170 milhões de passageiros, atingindo um mercado total de 272
milhões de passageiros. Até 2034, de acordo com a previsão da IATA, os cinco mercados de passageiros que mais crescem
em termos de passageiros adicionais serão a China (856 milhões de novos passageiros), os Estados Unidos (559 milhões),
a Índia (266 milhões), a Indonésia (183 milhões) e Brasil (170 milhões).
Enquanto continuaremos focados nos mercados brasileiros, exploraremos as novas oportunidades oferecidas pela
nossa frota Boeing 737-8 Max, que permitirá um aumento aproximado de 15% na distância voada, para expandir nossas
operações internacionais para países selecionados no Caribe, América do Sul, América do Norte e outros. Acreditamos que
o setor de aviação brasileiro pode passar por uma consolidação adicional e que o fortalecimento de nossas parcerias
estratégicas existentes será um fator-chave para nosso sucesso. Neste ambiente, pretendemos desempenhar um papel de
liderança no setor de companhias aéreas da América do Sul e fortalecer nossa posição como líder de mercado. Nós
revisitamos continuamente nossos estudos de viabilidade para atender mercados em regiões que podem ser operadas por
aeronaves 737.
Nossas aeronaves Boeing 737 nos oferecem uma vantagem estratégica considerável, com seu baixo custo operacional e
ampla capacidade de assento. Ela tem nos permitido construir uma posição de liderança no mercado, mensurada pelo RPK,
uma vez que aumenta a oferta de assentos de baixo custo no Brasil, atende os destinos mais relevantes na América do Sul,
e permite incluir mercados atrativos de viagens internacionais à população brasileira.
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Melhorar o nosso balanço patrimonial e estrutura de capital. Focamos continuamente no fortalecimento de nosso
balanço patrimonial e reduzimos significativamente nossa alavancagem e melhoramos nosso balanço patrimonial e
estrutura de capital desde 2015. Pretendemos fortalecer ainda mais nossa posição financeira por meio de várias iniciativas,
incluindo disciplina rigorosa no planejamento de nossa frota, posição de liquidez, redução adicional de nossos custos
operacionais e a extensão do perfil médio de vencimento de nossa dívida. Em 31 de dezembro de 2018, a relação de dívida
líquida (excluindo bônus perpétuos) /EBITDA dos últimos 12 meses foi de 2,1x. A relação da nossa dívida líquida total
ajustada (excluindo bônus perpétuos) / EBITDAR anualizado foi de 3,8x em 31 de dezembro de 2018 e 4,5x em 31 de
dezembro de 2017, em comparação a 5,5x em 31 de dezembro de 2016 e 10,5x em 31 de dezembro de 2015. Também
aumentamos nossa margem operacional de 1,9% negativo em 2015 para 7,1% positivo em 2016, 9,6% positivo em 2017 e
12,3% positivo em 2018. Em 2018, registramos um resultado operacional de R$ 1,4 bilhão, comparado a R$ 989,4 milhões
em 2017.

Informações Corporativas
Nossos principais escritórios executivos estão localizados no maior aeroporto doméstico do Brasil, o aeroporto de
Congonhas, na Praça Comandante Linneu Gomes, S/N, Portaria 3, Jardim Aeroporto, 04626-020, São Paulo, SP, Brasil, e o
telefone do nosso departamento de relações com investidores é +55 11 2128-4700. Nosso site é o www.voegol.com.br e
as informações para investidores podem ser encontradas em www.voegol.com.br/ir. Além disso, a SEC mantém um site
http://www.sec.gov, no qual você pode acessar eletronicamente nossa declaração de registro e nossos materiais,
relatórios anuais no Formulário 20-F e relatórios do Formulário 6-K. As informações contidas em nosso site e no site da
SEC não são incorporadas por referência e não devem ser consideradas como parte deste relatório anual.

Despesas de Capital
Para uma descrição de nossas despesas de capital, veja o “Item 5. Revisão Operacional e Financeira e Perspectivas Liquidez e Recursos de Capital”.

B.

Visão Geral do Negócio
Setor Aéreo Rotas e Horários
Nosso modelo operacional está baseado em uma malha altamente integrada, que é uma combinação de modelos ponto
a ponto, distribuição radial e múltiplos destinos. Essa combinação aumenta a conectividade da malha permitindo aos
passageiros voar de um determinado ponto de origem para mais destinos, mantendo ao mesmo tempo uma estrutura de
baixo custo e melhorando a eficiência da aeronave e da escala da tripulação. O alto nível de integração de voos em
determinados aeroportos nos permite oferecer voos frequentes, sem escalas e com tarifas competitivas entre as principais
cidades do Brasil. Adicionalmente, nossa malha aérea nos permite aumentar nossa taxa de ocupação em nossas rotas de
pares de cidades principais, através da utilização de aeroportos nestas cidades para permitir que nossos passageiros façam
as conexões necessárias para alcançar seus destinos finais.
Nosso modelo operacional nos possibilita estruturar nossas rotas para incluir destinos que não seriam possíveis de
serem atendidos isoladamente no modelo tradicional “ponto-a-ponto”, mas que se tornam possíveis de serem atendidos
quando simplesmente incluídos como pontos adicionais em nossos voos de múltiplos destinos. Estamos nos concentrando
nos mercados brasileiros e sul-americanos, avaliando cuidadosamente oportunidades de crescimento contínuo. Queremos
aumentar a frequência de nossos voos para mercados de alta demanda existentes e incluir novas rotas para a malha que
possam ser alcançadas com nossas atuais aeronaves Boeing 737 Next Generation (NG) (por exemplo, destinos no Caribe).
Com nossa nova aeronave Boeing Max 737-8, procuraremos oferecer tempos de voo reduzidos aos passageiros que
atualmente fazem conexões nos hubs da América do Sul a caminho dos EUA, Europa e África.
Como uma companhia aérea de baixo custo, operamos um único tipo de frota e usamos acordos de alianças e
compartilhamento de códigos com grandes companhias aéreas internacionais (incluindo Delta e Air France KLM) e
regionais, para atender destinos que não possam ser atendidos com eficiência de custo por nossas aeronaves Boeing 737.
Operamos aproximadamente 700 voos diários em 69 destinos no Brasil, na América do Sul, no Caribe e nos Estados
Unidos. Nossos melhores resultados em 2018 em relação a 2017 foram principalmente devido a mudanças táticas e ao
amadurecimento de nossa malha, especificamente relacionados a ajustes de sazonalidade, melhores cronogramas, redução
no tempo mínimo de conexão, substituições de mercado, reestruturação e melhor gerenciamento de nossas conexões e
revisões de procedimentos.
Em 2018, aumentamos nossas operações no Nordeste do Brasil com nosso hub em Fortaleza. Projetado para conectar
as principais cidades do Nordeste e Norte do Brasil, nosso hub em Fortaleza serve como origem de voos para os Estados
Unidos e para a Europa.
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Apesar da recente redução na capacidade, seguindo a tendência geral no setor doméstico, mantivemos nossa posição
de empresa líder em número de passageiros transportados no Brasil em 2018, com mais de 31 milhões de passageiros
transportados no mercado doméstico e participação de mercado de 36% (em RPK). Os esforços de redução de capacidade
implementados pela companhia em 2016 destinam-se a gerar recuperação de PRASK, e devem ter um impacto significativo
nos próximos anos.

O mapa a seguir mostra os destinos nos quais operamos:

Serviços
Transporte de passageiros
Reconhecemos que devemos oferecer serviços com proposta de valor consistente e de alta qualidade aos nossos clientes
corporativos e aqueles que viajam por lazer. Damos atenção especial aos detalhes que podem proporcionar uma experiência
agradável e sem inconvenientes, tais como:



vendas, check-in, escolha de assentos, alteração de voos e serviços de cancelamento feitos online, de forma
conveniente;



elevada frequência de voos entre os aeroportos mais importantes do Brasil;



baixo cancelamento e elevadas taxas de desempenho dentro do prazo de nossos voos;



check-in realizado pelo próprio passageiro em postos de atendimento;



serviço de bordo gentil e eficiente;



serviços grátis ou com desconto de traslado entre aeroportos e zonas de desembarque em determinadas rotas;

PÁGINA: 60 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

6. Histórico do emissor / 6.3 - Breve histórico



serviços de venda a bordo em alguns voos;



snacks saudáveis gratuitos para todos os passageiros, incluindo opções para crianças;



bilhetes de check-in e de embarque móveis (100% eletrônico, sem uso de papel);



aplicativo de smartphone para check-in, bilhete de embarque eletrônico e gerenciamento da conta Smiles;



mais espaço para as pernas e maior conforto (Gol+ Conforto em voos domésticos e na Gol Classe Premium em voos
internacionais);



plataforma completa de entretenimento a bordo com acesso Wi-Fi, televisão ao vivo, filmes e séries;



salas de espera de voos domésticos e internacionais premium para passageiros da classe executiva e premium Smiles
nos Aeroportos de Guarulhos e Galeão; e



expansão dos programas Smiles para acúmulo de milhas em tarifas promocionais.

No geral, a demanda dos passageiros e a lucratividade dos nossos voos atingem seus picos durante o período de férias
de janeiro e julho, respectivamente, e nas duas últimas semanas de dezembro, durante a temporada de festas de final de
ano.

Decolagens pontuais
Conclusão de voos
Bagagem extraviada (por 1.000 passageiros)

2016

2017

94.8%
94.2%
2.23

94.6%
98.5%
2.06

2018

91.8%
98.5%
2.03

Em geral, a demanda e a lucratividade dos passageiros atingem níveis máximos durante as férias de janeiro e julho e
nas duas últimas semanas de dezembro, durante a temporada de festas de final de ano. Por outro lado, muitas vezes há
uma diminuição na taxa de ocupação na semana do carnaval no Brasil. Dada a alta proporção de nossos custos fixos, essa
sazonalidade provavelmente fará com que nossos resultados operacionais variem de trimestre a trimestre.

Receitas Auxiliares e Transporte de Cargas Gollog
As receitas auxiliares incluem receitas dos nossos serviços Gollog, bem como do nosso programa de milhagem,
também tornando-se um contribuinte cada vez mais importante para as nossas receitas acessórias. O desenvolvimento
adicional desses serviços é parte fundamental de nossa estratégia para aumentar receitas auxiliares. No fim do ano
encerrado em 31 de dezembro de 2018, as receitas auxiliares que totalizaram R$777.9 milhões.
Estamos constantemente avaliando oportunidades para gerar receita adicional, tais como vendas de seguro de viagem,
atividades de marketing e outros serviços que podem nos ajudar a capitalizar melhor o grande número de passageiros em
nossos voos e os altos volumes de clientes que usam nosso site. Em 31 de dezembro de 2018, 93 de nossas 121
aeronaves tinham Wi-Fi instalado, o que é uma fonte adicional e crescente de receita. Em 2017, a ANAC aprovou novas
regras para permitir que as companhias aéreas cobrem as malas despachadas e, em junho de 2017, implementamos uma
nova classe de tarifas chamada “tarifa light”, que permite que os passageiros que viajam sem bagagem paguem uma tarifa
reduzida.
Fazemos uso eficiente da capacidade extra em nossas aeronaves transportando cargas por meio do Gollog. O sistema
Gollog oferece acesso online ao Aviso de Embarque Aéreo (Air Waybill) e permite aos clientes acompanhar o envio da carga
através de qualquer computador com acesso à Internet. Nossos 69 destinos no Brasil, na América do Sul e no Caribe nos
oferecem acesso a múltiplas localidades em cada região. Com nossa capacidade de aproximadamente 700 voos diários,
operados por 121 aeronaves Boeing 737-700/800, garantimos um serviço de entrega de carga rápido e confiável para
nossos clientes.
Nossos produtos de entrega expressa – Gollog VOO CERTO, Gollog EXPRESS, Gollog ECOMMERCE e Gollog DOC – foram
desenvolvidos para atender à crescente demanda por entregas porta a porta, prazos fixos e serviços opcionais adicionais.
Planejamos intensificar nossos esforços em serviços de entrega expressa fortalecendo nossa capacidade logística,
principalmente expandindo nossa malha de distribuição terrestre e aumentando ainda mais nossos esforços comerciais e
usando inovação e tecnologia para facilitar o embarque e rastreamento de cargas e para fornecer atualizações automáticas
para o status do pedido.
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Frota de Aeronaves
Nossa frota é composta por 115 aeronaves Boeing 737 Next Generation e seis aeronaves Boeing 737-8 Max.
Em 2018, recebemos seis aeronaves Boeing 737-8 Max do nosso pedido total de 105 aeronaves Boeing 737-8 Max e 30
aeronaves Boeing 737-10 Max. Consequentemente, em 31 de dezembro de 2018, tínhamos frota de 121 aeronaves, todas
operacionais.
Como resultado do forte desempenho da nova aeronave Boeing 737-8 Max em nossa frota desde julho de 2018,
decidimos acelerar a renovação de nossa frota. Em 10 de dezembro de 2018, anunciamos um contrato de arrendamento
de 11 aeronaves Boeing 737-8 Max, cuja entrega começará no segundo semestre de 2019.Em 26 de dezembro de 2018,
anunciamos a venda de 13 aeronaves Boeing 737 Next Generation, que serão retiradas da nossa frota em 2019-2021 e
substituídas por aeronaves Boeing 737-8 Max. Nossa renovação acelerada da frota não vai alterar nossa capacidade
planejada.

A tabela a seguir apresenta a composição de nossa frota total e operacional nas datas indicadas:
Seats

Em 31 de Dezembro
2016
2017

2018

B737-700 NG .....................................................

138

28

27

24

B737-800 NG .....................................................

186

3

3

2

B737-800 NG Short-Field Performance ..............

186

99

89

89

B737-800 Max ...................................................

186

0

0

130

119

121

119

121

Frota Total .........................................................

Frota Operacional(1) ...........................................
121
(1)
Frota Operacional exclui aeronaves em subleasing e em processo de devolução.

6

Em 31 de dezembro de 2018, do total de 121 aeronaves: 110 estavam sob arrendamento operacional, 11 sob
arrendamento financeiro. Em 31 de dezembro de 2018, nosso arrendamento operacional possuía um prazo médio
remanescente de 58 meses.
Em 31 de dezembro de 2018, nosso arrendamento financeiro possuía um prazo médio remanescente de 55 meses e
possuíamos opções de compra todas as nossas 11 aeronaves sob arrendamento financeiro.
Nos termos de nossos contratos de arrendamento mercantil operacional, não temos opções de compra das aeronaves
arrendadas e em alguns de nossos contratos de arrendamento somos obrigados a manter depósitos de reserva para
manutenção e devolver as aeronaves e motores nas condições contratadas ao final do prazo contratual. A titularidade da
aeronave permanece com o arrendador. Somos responsáveis pela manutenção, serviços, seguros, reparos e revisões gerais
da aeronave durante a vigência do arrendamento.
A idade média da nossa frota operacional de 121 aeronaves Boeing 737-700/800 em 31 de dezembro de 2018 era de
9,5 anos. A taxa média de utilização diária de nossa frota em 2018 era de 11,8 horas bloco em 2017, 12,1 horas bloco em
2017 e 11,2 horas bloco em 2016.
As aeronaves Boeing 737-700 Next Generation e Boeing 737-800 Next Generation que atualmente compõem nossa
frota, são eficientes em termos de consumo de combustível e altamente confiáveis. Elas atendem satisfatoriamente as
nossas necessidades de operação eficiente em termos de custo, pelas seguintes razões:



contam com rotinas de manutenção comparativamente padronizadas;
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exigem apenas um tipo de treinamento padronizado para nossas tripulações;



utilizam em média 7% a menos de combustível do que outras aeronaves de tamanho comparável, de acordo com a
Boeing; e



têm um dos menores custos operacionais em sua classe.

Além de serem eficientes no consumo de combustível, as aeronaves Boeing 737-700/800 Next Generation são
equipadas com tecnologia avançada que proporciona estabilidade de voo e uma experiência de voo mais confortável aos
nossos passageiros, além de permitir uma redução de 13% na emissão de carbono em comparação a outros modelos de
aeronave usados atualmente. Usamos um único tipo de aeronave para simplificar nossas operações. A introdução de um
novo modelo de aeronave em nossa frota será feita apenas se, após cuidadosa análise, entendermos que tal medida
reduzirá nossos custos operacionais. Em 2018, recebemos seis aeronaves Boeing 737 Max do nosso pedido total de 135
aeronaves. A nova aeronave Boeing 737 Max:


vai reduzir nosso consumo de combustível em até 15% em relação ao Boeing 737-800 Next Generation e consumir
menos combustível do que outras aeronaves de tamanho equivalente;



são equipadas com a mais avançada tecnologia e proporcionam um desempenho operacional superior;



têm um maior alcance e peso máximo de decolagem (PMD) em comparação às aeronaves 737-800 NG e A320neo;



entreguem uma autonomia de voo de até 6.500 km (em comparação a 5.500km) e PMD de até 82 toneladas (em
comparação a 70 toneladas);



tenham menor ruído em comparação às atuais aeronaves com corredor único; e



são equipadas com antenas Wi-Fi que permitirão que os clientes acessem a internet durante o voo e aproveitem a
nossa plataforma de entretenimento de bordo.

Com a nossa configuração, será possível adicionar nove assentos extras às aeronaves Boeing 737-8 Max sem alterar o
espaço atual, oferecendo o máximo conforto para nossos passageiros no Brasil.

Atualmente encomendamos 98 aeronaves Boeing 737-8 Max e 30 Boeing 737-10 com entrega até 2028 e, atualmente,
somos o principal cliente da família 737 na América do Sul e estamos entre os oito maiores clientes globais. Como
resultado de nossa carteira de pedidos, acreditamos que a idade média de nossa frota, 9,5 anos em 31 de dezembro de
2018, será reduzida para aproximadamente 7 anos até 2022, levando a custos de manutenção e consumo de combustível
mais baixos.
Em março de 2019, a FAA e a ANAC temporariamente aterraram todas as aeronaves Boeing 737-8 MAX até a conclusão da
investigação de dois acidentes fatais na Indonésia e na Etiópia.

Plano de Frota
A tabela abaixo estabelece nossa frota projetada no final do ano até 2023:
Plano de Frota Projetado
Boeing 737 (700/800 NG e 7/8 MAX) ................

2019
126

2020
130

2021
134

2022
138

2023
142

Revisaremos esse plano de acordo com nossas projeções de crescimento potencial nos mercados em que operamos.

Vendas e Distribuição
Nossos clientes podem adquirir bilhetes diretamente por intermédio de uma variedade de canais de distribuição, entre
eles, nosso site na Internet, incluindo serviços de reserva pela web (BWS), nosso serviço de atendimento ao cliente, balcões
de venda de passagens nos aeroportos e, em menor escala, através dos Sistemas de Distribuição Global (GDS).
Nosso modelo de negócios de tarifa baixa utiliza vendas de passagens pela Internet como seu principal canal de
distribuição, especialmente no mercado doméstico. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, 82% de nossas
receitas de transporte de passageiros, diretamente do cliente ou através de agências de viagem, foram adquiridas por meio
de vendas online, tornando-nos um líder mundial nesta área.
Além disso, nossos clientes podem também adquirir bilhetes indiretamente através de agências de viagem, um recurso
de viagem amplamente usado no Brasil, na América do Sul, na Europa, na América do Norte e em outras regiões. Em 31 de
dezembro de 2018, agências de viagem nos forneceram pontos de distribuição em aproximadamente 45 países. O GDS
nos permite acessar um grande número de profissionais de turismo aptos a vender nossas passagens a clientes em todo o
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mundo, e a firmar acordos interline com outras companhias aéreas visando oferecer mais opções de voos e conexões a
nossos passageiros, o que acrescenta um tráfego extra de passageiros internacionais.
Formação de Preços
As companhias aéreas brasileiras podem estabelecer suas próprias tarifas domésticas sem aprovação prévia do
governo. As companhias aéreas podem oferecer descontos ou realizar outras atividades de promoção. As companhias
aéreas devem enviar, 30 dias após o final de cada mês, um arquivo com os preços das passagens vendidas e o número de
passageiros em cada preço, para todos os mercados. Este arquivo detalha as passagens regulares e exclui todas as tarifas
contratadas, corporativas e privadas. O objetivo é monitorar a média de preços do mercado. O mesmo procedimento se
aplica às tarifas internacionais. A única diferença é que todos os preços das passagens vendidas para itinerários interline
também são excluídas dos dados enviados à ANAC.
Gerenciamento do Yield
O gerenciamento do yield envolve o uso de dados históricos e modelos estatísticos de previsão para produzir
conhecimento sobre nossos mercados e orientação sobre como competir para maximizar nossa receita operacional. O
gerenciamento do yield é a base de nossa estratégia de geração de receita e está estreitamente vinculada ao nosso
planejamento de rotas e de cronogramas e aos nossos métodos de vendas e distribuição. Nossas práticas de
gerenciamento do yield nos permitem reagir rapidamente às mudanças do mercado. Por exemplo, nossos sistemas
gerenciamento do yield são fundamentais para nos ajudar a identificar os horários e rotas de voo para as quais oferecemos
promoções. Ao oferecer preços mais baixos para assentos que nosso gerenciamento do yield indica que, de outra forma,
não seriam vendidos, captamos receitas adicionais e também estimulamos a demanda dos clientes.
Manutenção
Por regulamentação da ANAC, somos diretamente responsáveis por realizar e controlar todos os serviços de
manutenção em nossas aeronaves. A manutenção realizada em nossas aeronaves pode ser dividida em duas categorias
gerais: manutenção de linha e manutenção pesada.
A manutenção de linha consiste em verificações programadas de rotina em nossas aeronaves, incluindo verificações
antes do voo, verificações diárias e noturnas e quaisquer diagnósticos e reparos de rotina. Toda nossa manutenção de
linha é realizada por nossos técnicos altamente experientes em nossas bases de manutenção de linha em todo o Brasil e
América do Sul. No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, somos a única empresa que detém a certificação FAA para a
manutenção de linha da Delta para o Boeing 767-300/400ER e o Airbus A330-200/300. Acreditamos que nossa prática de
realizar manutenção preventiva diária ajuda a manter uma alta taxa de utilização de aeronaves e reduz os custos de
manutenção.
A manutenção pesada consiste em inspeções e manutenção mais complexas da aeronave que não podem ser realizadas
durante a noite. Verificações de manutenção pesada são realizadas seguindo uma agenda pré-programada de grandes
revisões definidas pelo fabricante da aeronave, com base no número de horas e voos voados pela aeronave. Além disso, os
serviços de manutenção de motores são prestados em diferentes instalações de MRO.
Acreditamos que nossa alta taxa de utilização de aeronaves não compromete nosso posicionamento em termos de
desempenho e confiabilidade em comparação a outras operadoras globais da Boeing. Realizamos internamente os serviços
de manutenção pesada de nossas aeronaves Boeing 737 em nosso Centro de Manutenção de Aeronaves, no Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, em Confins, no Estado de Minas Gerais. Utilizamos a nova instalação para realizar
manutenção pesada de fuselagem, manutenção preventiva, pintura de aeronaves e reformas da configuração interna das
aeronaves.
Temos quatro hangares de manutenção, um deles dedicado a pinturas. Nossos hangares estão estrategicamente
localizados em Confins (Belo Horizonte) e São Paulo, e possuem capacidade para realizar a manutenção de nove aeronaves
simultaneamente. Também possuímos espaço para construir mais um hangar, se necessário.
Fechamos dois acordos de parceria estratégica em MRO referentes a serviços de revisão para nossos motores CFM 56-7,
manutenção das peças e componentes em nossa frota de aeronaves Boeing 737 Next Generation, além de serviços de
consultoria relacionado com o planejamento do fluxo de manutenção, otimização de materiais e instalações e suporte
ferramental.
Em 2016, recebemos a certificação FAA 145 de Centro de Reparos, outorgada pela U.S. Federal Aviation Administration,
para a realização de verificações C-check (manutenção pesada) em nosso centro de manutenção.
Em 2017, fomos certificados pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação, ou EASA, que é a autoridade
aeronáutica da União Europeia.
Para realizar a manutenção em componentes de aeronaves e aeronaves, devemos ser certificados como uma
“organização de manutenção”, cuja certificação é concedida pelo país em que as respectivas aeronaves ou componentes
são operados. No Brasil, a certificação é concedida pela ANAC e nos EUA é concedida pela FAA. Portanto, para trabalhar em
componentes de aeronaves e aeronaves operando na União Europeia, precisaríamos de uma certificação concedida pela
EASA. No entanto, em 2016 a ANAC e a EASA assinaram um acordo bilateral para o reconhecimento de certificações
concedidas umas às outras para que, após passarem por um processo de validação, as organizações brasileiras de
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manutenção possam realizar a manutenção de aeronaves e componentes aeronáuticos da União Europeia e de
manutenção. A União Europeia pode fazer o mesmo com relação a aeronaves e componentes de aeronaves que operam no
Brasil. Nosso Centro de Manutenção de Aeronaves passou pelo processo de validação de sua certificação concedida pela
ANAC para a EASA e está autorizado a realizar manutenção em componentes de aeronaves e aeronaves operando na União
Europeia como se fosse uma entidade diretamente certificada pela EASA. Alguns dos benefícios desta validação são o
reconhecimento dos padrões de qualidade dos serviços do nosso Centro de Manutenção de Aeronaves e novas
oportunidades de manutenção, incluindo manutenção de aeronaves e componentes da aeronave sob re-entrega ou
sublocação para a E.U. serviços anteriormente terceirizados. Isso também implica em possíveis reduções de custos para
nós quando devolvemos ou subarrendamos aeronaves. Como também podemos prestar serviços para componentes de
aeronaves e aeronaves das companhias aéreas europeias, e assim podemos gerar receitas adicionais.
Nossa Unidade de Motores, parte de nosso Centro de Manutenção de Aeronaves em Confins, foi certificado em
dezembro de 2017 pela ANAC e EASA para serviços de baixa complexidade e reparos em motores CFM56-7, que alimentam
a aeronave Boeing 737NG operada por nós. A Unidade de Motores tem as mais recentes infraestruturas e ferramentas e
tem como objetivo a realização de serviços de manutenção que, embora de baixa complexidade, eram realizados
anteriormente por terceiros. Esses serviços agora podem ser fornecidos internamente. Nossa equipe técnica concluiu um
processo para aumentar suas habilidades, que incluiu treinamentos do fabricante de motores e de empresas parceiras.
Entre os benefícios da terceirização desses serviços estão os custos reduzidos de reparo e logística e a redução do tempo
de desligamento e tempo de substituição do motor.
Combustível
Nossas despesas com combustível totalizaram R$3,867.7 milhões em 2018, representando 39% de nossos custos e
despesas operacionais no exercício. Em 2018, adquirimos praticamente todo o nosso combustível da Petrobras
Distribuidora S.A. Além da Petrobras Distribuidora, há outros dois grandes fornecedores de combustível no Brasil. Em
2018, os preços dos combustíveis nos contratos que firmamos foram reajustados a cada 30 dias e compostos por um
componente fixo e um componente variável. O componente variável é definido pela refinaria e segue as variações do preço
do petróleo bruto no mercado internacional, bem como da taxa de câmbio real/dólar norte-americano. O componente fixo
é um incremento cobrado pelo fornecedor, geralmente consistindo em um custo fixo por litro cobrado durante o prazo
contratual. Atualmente, operamos um programa de abastecimento pelo qual reabastecemos os tanques de combustível de
nossas aeronaves em regiões onde o preço do combustível é mais baixo. Também proporcionamos aos nossos pilotos
treinamento em técnicas de gerenciamento de combustível, tais como selecionar cuidadosamente altitudes de voo visando
otimizar a eficiência do consumo de combustível.

A tabela a seguir contém informações sobre nosso consumo de combustível e custos para os períodos indicados:

Litros consumidos (em milhões) ................................................
Custo total de combustível (em milhões)...................................
Preço médio por litro ..................................................................
% de mudança no preço por litro ...............................................
Percentual das despesas operacionais .......................................
ASK/ Litros consumidos .............................................................

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2016
2017
2018
1.391
1.379
1.403
R$2.695,4
R$2.887,7
R$3.867,7
R$1,94
2,09
2,91
(8,9)%
8,1%
35,2%
29,4%
30,9%
38,6%
33,31
33,86
34,25

Continuamente investimos em iniciativas que reduzem o consumo de combustível, tais como:



Instalação de winglets: Instalamos um componente aerodinâmico nas pontas das asas na maior parte de nossas
aeronaves para melhorar seu desempenho aerodinâmico e, consequentemente, diminuir o consumo de combustível.



Performance de Navegação Requerida (RNP): Abordagens de precisão guiadas por um sistema de navegação por
satélite que permite aos pilotos controlar aeronaves em voo, mesmo em baixa visibilidade, reduzindo a dependência
da navegação ar-terra e diminuindo a duração do voo, o que reduz o consumo de combustível e melhora a
acessibilidade em aeroportos como Rio de Janeiro, Aeroporto Santos Dumont - SDU.



Unidade Auxiliar de Potência (APU): Este é um motor auxiliar de aeronave usado para gerar energia e ar
condicionado quando os motores principais não estão em uso, geralmente em casos de longas paradas em
aeroportos ou uso noturno por manutenção. O projeto APU OFF foi baseado no estudo de Oportunidades de
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Redução de Consumo, cujo objetivo é permitir que as aeronaves sejam carregadas com uma fonte de energia
externa (GPU - Ground Power Unit e ACU - Unidade de Ar Condicionado) em vez de usar os recursos da aeronave
em locais onde este serviço está disponível. Sempre que possível, a APU OFF para aeronaves em trânsito é
aplicada antes de selecionar aeronaves APU INOP e voos com longo tempo de solo, reduzindo o consumo de
combustível e preservando os recursos da aeronave.


Aircraft Communication Addressing Reporting System (Acars): Este sistema de comunicação via satélite permite a
troca de dados entre a aeronave e nossas bases de comunicação durante voos solo, permitindo uma comunicação
mais precisa e processos de tomada de decisões antecipados e compartilhados, minimizando desvios de rota e
assegurando a eficiência operacional.

Os preços de combustível são extremamente variáveis, uma vez que eles estão sujeitos a muitos fatores econômicos e
geopolíticos, que não podemos controlar ou prever de forma precisa. Nossas despesas com combustível, além de estarem
sujeitas a variações de preço, estão sujeitas a variações cambiais, ainda que sejam incorridas em Reais, uma vez que os
preços de combustível no mercado internacional são estipulados em dólares norte-americanos. Mantemos um programa de
hedge de combustível, baseado nas políticas que definem volume, metas de preço e instrumentos, pelo qual firmamos
contratos de hedge de preços do combustível e variação cambial com várias partes, visando à proteção contra a variação
de preços do combustível que adquirimos. Nossas operações de hedge são executadas pelo nosso comitê interno de
gestão de riscos e supervisionadas pelo comitê de políticas de risco, de nosso Conselho de Administração. O comitê de
políticas de risco, que é composto por membros de nosso Conselho de Administração, consultores externos e a alta
administração, se reúne mensalmente, ou com mais frequência, se necessário, e suas maiores responsabilidades são
avaliar a eficácia de nossas políticas de gestão de risco, recomendar alterações quando e onde apropriado e dar seu
parecer sobre tendências nos preços do combustível. Utilizamos instrumentos financeiros derivativos que possuem uma
grande correlação com o preço dos ativos subjacentes de forma a reduzir nossa exposição ao risco. Todos os nossos
instrumentos financeiros derivativos precisam ser líquidos para que possamos fazer ajustes de posição e ter preços que
sejam amplamente divulgados. Evitamos concentração de risco de crédito e risco de produto. Não celebramos quaisquer
acordos para garantir nosso fornecimento de combustível e não podemos assegurar que nosso programa de gestão de
risco é suficiente para nos proteger de aumentos significativos do preço do combustível. Além disso, utilizamos
instrumentos não derivativos como hedge alternativo, conferindo uma proteção média adicional através de transações de
combustível a preço fixo para entrega futura, negociadas com nosso principal fornecedor de combustível.
Em 31 de dezembro de 2018, tínhamos derivativos para garantir aproximadamente (i) 58,6% de nosso consumo de
combustível esperado para o ano de 2019; (ii) 43,0% de nosso consumo de combustível esperado para o período 2019-2020;
e (iii) 28,5% de nosso consumo de combustível esperado para o período 2019-2021.

Segurança
Nossa maior prioridade é a segurança de nossos passageiros e colaboradores. Mantemos nossas aeronaves em estrita
conformidade com as especificações do fabricante e todos os regulamentos de segurança aplicáveis e desempenhamos
manutenção de rotina diariamente. Nossos pilotos têm uma vasta experiência. Contamos com comandantes de voo que
acumulam mais de 10.000 horas de voo em seus currículos e realizamos cursos continuamente, treinamento em
simuladores de voo e seminários abordando as últimas inovações em questões de segurança. Seguimos rigorosamente os
padrões estabelecidos pelo Programa de Prevenção de Acidentes Aéreos da ANAC e instalamos um sistema denominado
Flight Operations Quality Assurance System (Sistema de Garantia da Qualidade nas Operações Aéreas), que maximiza a
prevenção pró-ativa de incidentes através da análise sistemática de nossos sistemas de gravação de dados de voo. Todas
as nossas aeronaves também estão equipadas com um sistema denominado Maintenance Operations Quality Assurance
(Garantia da Qualidade de Operações de Manutenção), um programa que monitora o desempenho e o comportamento dos
motores da aeronave. A aviação civil brasileira segue os mais elevados padrões de segurança reconhecidos mundialmente.
Somos também membro ativo da Flight Safety Foundation, uma fundação voltada para o intercâmbio de informações sobre
segurança aérea.
Mantemos a classificação mais alta (sete estrelas) e somos classificados entre as companhias aéreas mais seguras do
mundo, de acordo com o site AirlineRatings.com, um site independente sobre segurança de avião e classificação de
produtos. As classificações por estrelas do website levam em consideração vários fatores, incluindo se uma companhia
aérea foi certificada pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se está na lista negra de companhias aéreas
da UE, seu histórico de acidentes e se a frota foi aterrada por questões de segurança. Em junho de 2018, realizamos nossa
sexta Auditoria de Segurança Operacional da IATA (IOSA) e a próxima deverá ser realizada em 2020.
Sustentabilidade Ambiental
Desde 2010, preparamos Relatórios Anuais de Sustentabilidade baseado nas diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI),
norma internacional relativa ao desempenho econômico, social e ambiental. Ao adotar esses parâmetros, estamos reforçando
nossa responsabilidade perante as várias partes interessadas através da transparência e credibilidade.

Investimos constantemente em nos tornar ambientalmente mais sustentáveis, tendo implementado recentemente as
seguintes iniciativas:
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Em 2017, reabrimos nosso Escritório de Projetos Ambientais Sustentáveis de Meio Ambiente (EPSMA), responsável
pela implantação e execução do sistema de gestão ambiental da Gol, que busca adequar nossos processos e
monitorar as atividades ambientais da empresa. e iniciativas.



Recebemos a certificação da Estação de Reparo FAA 145 da Administração Federal de Aviação dos EUA para realizar
verificações em 2016 e EASA em 2017 em nosso Centro de Manutenção de Aeronaves no Aeroporto Internacional
Tancredo Neves localizado em Confins, no Estado de Minas Gerais. Reduzimos custos diminuindo a necessidade de
voar nossas aeronaves no exterior para serem atendidas. Também tratamos todos os efluentes gerados em nossas
instalações e estamos comprometidos com a reutilização da água. O Centro de Manutenção foi projetado para
atender aos requisitos de responsabilidade ambiental e todas as condições impostas pelas licenças ambientais e pela
legislação vigente.



Somos pioneiros em incentivar pesquisas e o desenvolvimento de tecnologia de biocombustíveis. Em 2014,
operamos mais de 365 voos domésticos que utilizaram combustíveis renováveis. Em 2014, realizamos nosso
primeiro voo internacional com combustível renovável em nossa rota Orlando-São Paulo.



Fomos a primeira companhia aérea brasileira a divulgar seu inventário de gases de efeito estufa com base na
Iniciativa do Protocolo de Gases de Efeito Estufa, ou Protocolo GHG e desde 2011 nos qualificamos com o selo de
ouro.

Seguros
Mantemos seguro de responsabilidade civil de passageiros em valores compatíveis com a prática do mercado e
mantemos seguro contra sinistros em nossas aeronaves em base compreensiva (allrisks). Contratamos toda a cobertura de
seguros exigida pelos termos de nossos contratos de arrendamento mercantil de aeronaves. Acreditamos que nossa
cobertura de seguros está de acordo com as práticas do mercado brasileiro e é adequada para proteger-nos de perdas
relevantes no contexto das atividades que realizamos.

Parcerias e Alianças
Geral
Temos relações incomparáveis com importantes players do setor. Somos um dos clientes mais importantes da Boeing
para as aeronaves 737 e a única companhia aérea no Brasil apoiada pelo Export-Import Bank dos Estados Unidos. Além
disso, nossos acionistas incluem uma das maiores companhias aéreas da Europa (Air France - KLM) e uma das maiores dos
Estados Unidos (Delta), bem como nossa família fundadora, que permanece em nosso conselho de administração.

Nosso forte posicionamento no mercado nos permite negociar com sucesso diversas parcerias com as principais
operadoras complementares em todo o mundo, principalmente com acordos de codeshare e acordos interline. O fluxo
adicional de passageiros gerado por essas parcerias estratégicas ajuda a melhorar as receitas com baixos custos
incrementais.
Em 31 de dezembro de 2018, tínhamos 12 acordos de codeshare, com Aerolíneas Argentinas, AeroMexico, Air Canada,
Air France – KLM, Alitalia, Copa Airlines, Delta, Emirates, Etihad Airways, Korean Air, Qatar Airways e TAP e 76 acordos de
interline.

Delta
Desde 2011, desenvolvemos uma parceria abrangente com a Delta. Em 31 de dezembro de 2018, a Delta tinha uma
participação de 9,4% na GOL. Também celebramos um contrato comercial de longo prazo com a Delta que inclui cláusulas
de exclusividade destinadas a fortalecer a cooperação operacional e as sinergias entre as duas empresas, incluindo
serviços relacionados à manutenção de aeronaves e acordos de codeshare.
Em 31 de agosto de 2015, a Delta garantiu o Term Loan tomado pela Gol Finance (anteriormente denominada Gol
LuxCo S.A.) de terceiros credores, no valor de US$300 milhões. O Term Loan foi celebrado sob um contrato de garantia e
crédito (o “Contrato de Crédito e Garantia”) entre a GOL Finance, como tomadora, a GOL, a Arrendatária e as demais
garantidoras (coletivamente, os “Garantidores do Term Loan”) e os Credores (os “Terceiros Credores”). Conforme disposto
no Contrato de Crédito e Garantia, as obrigações assumidas pela Gol Finance são garantidas pelos Garantidores do Term
Loan. De acordo com um contrato de garantia em separado, a Delta concedeu ao agente administrativo e aos credores,
conforme o Contrato de Crédito e Garantia, uma garantia fidejussória adicional das obrigações assumidas respectivamente
pela Gol Finance e pelos Garantidores do Term Loan, de acordo com o Contrato de Crédito e Garantia (a “Garantia Delta”). A
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obrigação de ressarcir a Delta de acordo com a Garantia Delta, é assegurada pelo direito de garantia de primeiro grau em
favor da Delta em proporção idêntica às ações da Smiles detidas pela GOL. O Term Loan prevê uma taxa de juros de 6,70%
ao ano, com pagamento semestral. O Term Loan vence em 31 de agosto de 2020, não sendo garantido por bens da GOL
Finance ou dos Garantidores do Term Loan.
Em 2016, a Delta ofereceu (i) apoio de crédito para a Companhia na forma de garantia fidejussória em obrigações da
GOL no valor de até US$32,0 milhões, de acordo com o Contrato Principal ISDA assinado com o Morgan Stanley e (ii) uma
linha de crédito para o financiamento de pagamentos de serviços de manutenção no valor de até US$50 milhões, que a
Companhia começou a amortizar em 2018.

Air France - KLM
Também temos uma parceria estratégica de longo prazo para a cooperação comercial com a Air France - KLM, que
detinha 1,2% de nosso capital total em 31 de dezembro de 2018. O acordo prevê um comitê de aliança, composto de, no
mínimo, um representante da Air France – KLM, no mínimo, dois membros do nosso conselho de administração e, no
mínimo, um representante da Delta.
Em 2017, celebramos um contrato com a Air France - KLM para expandir nossa parceria estratégica por meio de uma
linha de crédito concedida a nós para o financiamento de pagamentos de manutenção de até US$ 50,0 milhões.
Em 2018, aumentamos nossas operações no Nordeste do Brasil com nosso hub em Fortaleza. Este novo hub permite
que a Air France - KLM siga sua estratégia de desenvolvimento no Brasil e, simultaneamente, conecte Fortaleza aos seus
dois principais polos em Amsterdã - Schiphol e Paris - Charles de Gaulle.
Concorrência
Nacional
As companhias aéreas no Brasil competem principalmente com base em rotas, níveis de tarifas, frequência de voos,
capacidade, direitos e presença em aeroportos, confiabilidade dos serviços, reconhecimento da marca, programas de
milhagem e atendimento ao cliente.
Grupo Latam Airlines, ou “Latam Brasil”; Azul Linhas Aéreas Brasileiras, ou “Azul Brasil”; e Ocean Air Linhas Aéreas
Aereas S.A. ou Ocean Air, que opera com o nome “Avianca”, ou “Avianca Brasil”.
A Latam Brasil é controlada pela Latam S.A., uma companhia com sede no Chile. Latam é resultado de uma fusão
realizada em junho de 2012 entre a TAM Airlines do Brasil e a LAN Airlines do Chile e é uma companhia prestadora de
serviços completos programados que oferecem voos em rotas domésticas e internacionais.
A Azul é uma companhia aérea regional, que adquiriu outra companhia aérea regional, a Trip, em 2012.
A Avianca Brasil é controlada pelo Grupo Synergy. A Avianca licenciou a sua marca para a Avianca Brasil em 2010. Em
10 de dezembro de 2018, a Ocean Air (Avianca Brasil) entrou com pedido de reestruturação judicial nos tribunais
brasileiros (semelhante a um pedido do US Chapter 11). A reestruturação judicial da Avianca Brasil pode afetar o setor
aéreo brasileiro e não podemos prever como a situação se desenvolverá.
Nós também enfrentamos concorrência interna de outras operadoras domésticas programadas, companhias aéreas
regionais e companhias aéreas de voo fretado, que atuam principalmente em rotas de transporte regionais.
À medida que o setor de companhias aéreas brasileiras evolui, podemos enfrentar mais concorrência de nossos
principais concorrentes e companhias aéreas de voo fretado (que operam voos não regulares), bem como outros novos
participantes no mercado com tarifas reduzidas para atrair novos passageiros.
A tabela a seguir apresenta o histórico de participações de mercado em rotas domésticas, baseado em passageiroquilômetro transportado, das principais companhias aéreas brasileiras, para cada um dos períodos indicados:
Participação de mercado doméstico — Voos
regulares
Gol............................................................................
Latam Brasil .............................................................
Azul Brasil ................................................................
Avianca Brasil ...........................................................
Outras ......................................................................
____________
Fonte: ANAC

2014
36,1%
38,1%
16,7%
8,4%
0,7%

2015
35,9%
36,7%
17,0%
9,4%
1,0%

2016
36,0%
34,7%
17,0%
11,2%
1,1%

2017
36,2%
32,6%
17,8%
12,9%
0,5%

2018
35,7%
31,9%
18,6%
13,4%
0,4%

Em termos domésticos, também enfrentamos concorrência das alternativas de transporte terrestre, principalmente das
companhias de transporte rodoviário interestadual. Dada a ausência de serviços significativos de transporte ferroviário de
passageiros no Brasil, as viagens de ônibus são, tradicionalmente, a única opção de baixo custo de transporte de longa
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distância para uma parcela considerável da população brasileira. Acreditamos que nosso modelo de negócio de baixo custo
nos proporcionou a flexibilidade necessária para fixarmos nossas tarifas, de modo a estimular a demanda por viagens
aéreas entre passageiros que, no passado, realizaram viagens de longas distâncias principalmente de ônibus. Em especial,
as tarifas altamente competitivas que oferecemos pela viagem em nossos voos noturnos, que têm sido frequentemente
comparadas às tarifas de ônibus para os mesmos destinos, tiveram o efeito de proporcionar concorrência direta às
companhias de transporte rodoviário interestadual nas rotas servidas por nossos voos noturnos.
Internacional
Em nossas operações internacionais, teremos de enfrentar a concorrência das companhias aéreas brasileiras e sulamericanas que já estão estabelecidas no mercado internacional e que participam de alianças estratégicas e acordos de
codeshare. Além disso, companhias estrangeiras podem decidir ingressar ou aumentar sua grade de horários no mercado
em rotas entre o Brasil e outros destinos na América do Sul e Caribe.
A tabela abaixo descreve a participação de mercado das principais companhias aéreas em rotas na América do Sul
de/para o Brasil com base em RPKs em 2018:
Participação de Mercado Internacional – Companhia Aérea
Grupo Latam Airlines (1) ......................................................................................
AZUL......................................................................................................................
GOL
Avianca Brasil ........................................................................................................
Avianca Holding(2) ...............................................................................................
Aerolíneas Argentinas ..........................................................................................
Total .....................................................................................................................
____________
Fonte: ANAC
(1) Inclui Latam Airlines Brasil, Lan Chile, Lan Peru, Lan Argentina e TAM MERCOSUR.
(2) Inclui Avianca holdings e TACA Peru.

RPK (mn)
32.511
6.300
4.158
3.317
2.913
1.805
50.824

Market Share
64.0%
12.4%
8.1%
6.2%
5.7%
3.6%
100,00%

Programa de Fidelidade Smiles
Visão Geral
Smiles é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão no Brasil, com 15,4 milhões de membros em 31 de
dezembro de 2018. Seu modelo de negócios se baseia em um programa de fidelidade de pura coalizão consistindo em
uma única plataforma que acumula e resgata milhas através de uma ampla rede de parceiros comerciais e financeiros.
O programa de fidelidade Smiles foi originalmente lançado pela Varig em 1994 como um programa de passageiro
frequente e foi adquirido por nós em 2007, juntamente com outros ativos do negócio da Varig. A partir de 2008, o
programa de fidelidade Smiles passou por uma reestruturação e revitalização e, desde então, o programa de fidelidade
Smiles foi transformado de um programa autônomo em um programa de fidelidade de coalizão independente e conquistou
uma participação de mercado significativa. Em 2013, listamos a Smiles na B3 e em julho de 2017 nos fundimos com a
Webjet Participações SA para criar a Smiles Fidelidade SA.
Em 14 de outubro de 2018, anunciamos ao mercado uma reorganização societária com nossa intenção de (i) não
renovar nosso contrato de serviços com a Smiles além de seu vencimento atual em 2032 e (ii) fundir a Smiles a GOL. A
Smiles estabeleceu um comitê independente que avaliará os termos de uma potencial transação, se houver. Não podemos
prever se, quando ou em que termos uma transação poderá resultar de nossas negociações com o comitê independente da
Smiles. Qualquer transação estaria sujeita à aprovação de nossos acionistas e da Smiles, bem como de aprovações
regulatórias.
Atualmente, o programa de fidelidade Smiles permite que os associados acumulem milhas através de: (1) voos com a
Gol e nossos parceiros internacionais; (2) todos os bancos comerciais brasileiros importantes que emitem cartões de
crédito, inclusive através de cartões co-branded emitidos pelo Bradesco, Banco do Brasil e Santander, (3) uma ampla rede
de parceiros varejistas, incluindo a Localiza, a maior agência de aluguel de carros do Brasil, a Accor Hotels (Le Club), uma
rede global de hotéis, entre outros, (4) compras diretas de milhas por clientes e (5) compra de milhas e benefícios através
do Clube Smiles. Somos o principal parceiro de resgate da Smiles, mas os associados também podem resgatar milhas de
produtos e serviços de parceiros comerciais.
Parceiros Comerciais
Na data do relatório anual, a rede da Smiles de parceiros comerciais é composta por companhias aéreas, instituições
financeiras, agências de viagens, hotéis, agências de locação de veículos, postos de gasolina, livrarias, empresas de mídia,
farmácias, restaurantes e operadoras de estacionamento, dentre outros.



Companhias aéreas. Somos o principal parceiro comercial da Smiles em termos de milhagem e volumes de prêmios.
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Adquirimos milhas da Smiles para distribuir aos nossos passageiros. Além disso, a Smiles oferece resgate de milhas
junto aos nossos parceiros aéreos.


Instituições Financeiras. A Smiles mantém acordos de parceria comercial com todos os principais bancos comerciais
brasileiros, inclusive com mais de 80% dos maiores bancos comerciais brasileiros em termos de ativos totais em 31
de dezembro de 2016, de acordo com o Banco Central. A Smiles vende milhagem a esses parceiros comerciais, os
quais as distribui proporcionalmente aos gastos com cartão de crédito despendidos pelos portadores de cartão que
são clientes do programa Smiles. A Smiles também vende milhagem para cartões de crédito de bandeira
compartilhada emitidos pelo Bradesco, Banco do Brasil e Santander.



Empresas de Viagens, Hotéis e Agências de Locação de Veículos. Atualmente, o programa Smiles mantém acordos de
parceria comercial com renomadas empresas de viagens domésticas e internacionais, hotéis e empresas de locação
de veículos. Esses parceiros incluem o Accor Hotels e o Rocketmiles. Essa rede permite aos membros do programa
de fidelidade Smiles acumularem milhas em vários locais no mundo todo e durante todo o curso de sua viagem.



Varejistas Brasileiros e Distribuidoras. A Smiles mantém acordos comerciais com varejistas brasileiros importantes,
inclusive a Polishop (varejista nacional de produtos domésticos e eletrônicos), os jornais O Globo e Valor Econômico,
Editora Abril S.A. (uma das maiores editoras brasileiras), postos de combustíveis Shell, Centauro (rede varejista de
roupas e equipamentos esportivos), Grupo Pão de Açúcar, websites da Via Varejo (Assai, Pão de Açucar, Extra, Casas
Bahia e Ponto Frio) e Magazine Luiza (o segundo maior varejista de utilidades domésticas e um dos principais
varejistas online do Brasil).

Concorrência
A Smiles enfrenta os seguintes tipos de concorrência no Brasil: (i) programas de milhagem, (ii) programas de fidelidade
de instituições financeiras e entidades correlatas e (iii) outros programas de fidelidade em geral. O primeiro grupo inclui a
Multiplus, atual líder de mercado, e outros concorrentes, tais como o programa Tudo Azul e o Programa Amigo, da
Avianca. O segundo grupo inclui várias instituições financeiras importantes e entidades correlatas que possuem seu
próprio programa de fidelidade, tais como o Programa Super Bônus do Banco Santander (Brasil) S.A., o Programa de Cartão
Fidelidade Bradesco do Banco Bradesco S.A., o Programa Sempre Presente do Banco Itaú Unibanco S.A., o Programa
American Express Membership e Livelo, um programa de empreendimento entre Banco do Brasil e Banco Bradesco. A maior
parte desses programas permite seus membros transferirem pontos de prêmios acumulados aos programas, tais como o
programa de fidelidade Smiles. O terceiro grupo de concorrentes inclui companhias, tais como Dotz e Netpoints (na qual o
Smiles é acionista minoritário), dentre outros.
Caso programas de fidelidade internacionais, tais como Aeroplan ou Air Miles adentrem no mercado brasileiro, a Smiles
poderá enfrentar maior concorrência. Por outro lado, a entrada de programas de fidelidade internacionais apresentaria
novas oportunidades para parcerias comerciais.
Acordos com a Smiles
Acordo Operacional
Em 28 de dezembro de 2012, a GLA celebrou um acordo operacional com a Smiles, ou o Acordo Operacional, que
estabelece os termos e condições de nosso relacionamento. Esse acordo começou a vigorar em 1 de janeiro de 2013,
quando a Smiles começou a gerenciar e operar o programa de fidelidade Smiles, com prazo inicial de 20 anos. Além disso,
o contrato será automaticamente renovado por períodos sucessivos de cinco anos, caso nenhuma das partes conteste o
acordo, no mínimo, dois anos antes de seu término. Caso uma das partes receba notificação de não renovação, essa parte
poderá rescindir antecipadamente o Acordo Operacional fornecendo notificação por escrito à outra parte, seis meses antes
da data da rescisão.
A GLA paga uma taxa mensal à Smiles pela administração de nosso programa de milhagem. Essa taxa é atualizada em
cada aniversário do Acordo Operacional de acordo com nossas compras de milhagem mensal bruta.
Em 14 de outubro de 2018, anunciamos ao mercado uma reorganização societária com a intenção da GLA de não
renovar o Acordo Operacional com a Smiles, além de seu vencimento atual em 2032.

Contrato de Prestação de Serviços de Back Office
Em 28 de dezembro de 2012, a GLA celebrou um contrato de prestação de serviços de back office com a Smiles, ou
Contrato de Prestação de Serviços de Back Office que contém os termos, condições e níveis de certos serviços com relação
a certas atividades de back office incluindo controladoria, contabilidade, controles internos e auditoria, finanças, tecnologia
da informação, call center, recursos humanos, inventário e assuntos jurídicos. O valor reconhecido pela Smiles como
despesa em 2018, 2017 e 2016 totalizou R$ 30.9 milhões, R$ 23.5 milhões e R$ 23.4 milhões, respectivamente.
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O Contrato de Prestação de Serviços de Back Office com duração de três anos é automaticamente renovado por
períodos sucessivos de três anos, caso nenhuma das partes conteste o contrato 12 meses antes de seu término. A Smiles
poderá rescindir partes do Contrato de Prestação de Serviços de Back Office a qualquer momento através de notificação
por escrito à GLA.
Em 14 de outubro de 2018, anunciamos ao mercado uma reorganização societária com a intenção da GLA de não
renovar o Acordo Operacional com a Smiles, além de seu vencimento atual em 2032.
Principal Acordo de Compra de Bilhetes e Milhas
Em 28 de dezembro de 2012, a GLA celebrou um acordo de compra de milhas e bilhetes com a Smiles, ou o Acordo de
Compra de Milhas e Bilhetes, que estabelece os termos e condições de compras de milhagem e vendas de bilhetes.
Visando regulamentar a precificação e a disponibilidade de bilhetes de premiação e atender a demanda do cliente, o
acordo estabelece três classes de assento: padrão, comercial e promocional para fins de compra de bilhetes.


Assentos padrão: A precificação levará em consideração a variação do custo econômico da passagem aérea nos
últimos 12 meses e as características de cada rota. O custo econômico equivale à soma (i) do custo de oportunidade
de não vender um bilhete a um viajante quando o voo está lotado – ou em caso de remoção; (ii) o custo de
oportunidade de um passageiro resgatar um bilhete prêmio que tenha adquirido o bilhete em dinheiro, caso ele/ela
não tivesse milhas disponíveis – ou diluição; e (iii) o custo direto que a GLA incorre no transporte de um passageiro
adicional em determinado voo, ou custo marginal. A disponibilidade de assento padrão nos aviões é restrita e
controlada pela GLA, embora seja garantido à Smiles um número total mínimo de assentos padrão fora os assentos
totais em todos os voos.



Assentos comerciais: A precificação está sujeita ao mesmo preço e/ou desconto aplicados aos terceiros. A
disponibilidade de assentos comerciais nos voos é irrestrita.



Assentos promocionais: A precificação é determinada por uma tabela de descontos estabelecida caso a caso. Não há
nenhuma disponibilidade mínima para os assentos promocionais.

O preço que a GLA paga pela milhagem é calculado com base no custo econômico especificado acima, menos a parcela
da taxa de breakage, que é o percentual esperado de milhagem que expirará sem ser resgatada.
O Contrato de Compra de Milhas e Bilhetes de 20 anos será automaticamente renovado por períodos sucessivos de cinco
anos caso nenhuma das partes conteste o acordo, no mínimo, dois anos antes de seu término. Caso uma das partes receba
notificação sobre a não renovação, essa parte poderá rescindir antecipadamente o acordo, fornecendo notificação escrita à
outra parte, seis meses antes da data da rescisão.
Em 27 de dezembro de 2017, a GLA, juntamente com a Smiles, ajustou os preços de bilhetes aéreos tradicionais e de
milhas vendidos à GLA, representando uma redução de 0,6% e 1,5%, respectivamente, com base na composição dos bilhetes
aéreos emitidos no período anterior.
Em 28 de dezembro de 2018, a GLA, juntamente com a Smiles, ajustou os preços de bilhetes aéreos tradicionais e de
milhas vendidos à GLA, representando um aumento de 17,1% e 16,6%, com base na composição dos bilhetes aéreos emitidos
no período anterior.

Contrato de Compra de Milhas e Bilhetes de 2016
Em fevereiro de 2016, a GLA celebrou um contrato de venda antecipada de bilhetes aéreos com a Smiles no valor de
R$1,0 bilhão, que incluirá várias tranches até 30 de junho de 2017. Em 5 de abril de 2017, a GLA e a Smiles realizaram
uma alteração ao contrato, prorrogando o seu término para 31 de julho de 2018 e aumentando o seu valor total para
R$480 milhões. Em 2017, a Smiles pagou antecipadamente R$520 milhões, dos quais R$240 milhões referentes ao
contrato firmado em fevereiro de 2016 e R$280 milhões referentes à primeira alteração celebrada em abril de 2017.
Em setembro de 2018, a GLA firmou um novo contrato de compra e venda de passagens com a Smiles, que concede à
Smiles créditos prévios no valor total de R$ 600 milhões para conversão futura em passagens.

Os adiantamentos realizados pela Smiles serão remunerados a uma taxa mínima de 115% do CDI, ajustado de acordo
com as condições do mercado em cada data de pagamento. Além disso, a Smiles será beneficiada por algumas medidas
tomadas para fortalecer a sua competitividade.
Visão Geral do Setor
Segundo a Organização Internacional de Aviação Civil, ou IATA, o Brasil é o quinto maior mercado de aviação doméstica
do mundo, depois dos Estados Unidos, China, Índia e Rússia e deverá continuar entre as quatro maiores nas próximas duas
décadas com um total de 170 milhões de passageiros. E de acordo com a ANAC, foram efetuados em 2018, 93,7 milhões
de embarques nacionais e 9,3 milhões de embarques internacionais nas companhias aéreas brasileiras no Brasil (o que
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exclui companhias aéreas internacionais), de uma população total de mais de 208 milhões, de acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE. Contrariamente, de acordo com o Departamento de Transporte americano, os
Estados Unidos efetuaram em 2018, 886 milhões de embarques nacionais e 113 milhões de embarques internacionais, de
uma população total de mais de 328 milhões, de acordo com o último censo americano. Apesar do seu tamanho, o
mercado brasileiro possui pouca penetração, com uma estimativa de 0,4 voos per capita em 2018, muito abaixo dos níveis
de países desenvolvidos como Austrália (2,4), Estados Unidos (2,1) e Canadá (1,3), refletindo um forte potencial para o
crescimento no médio prazo. No caso específico da Gol, estamos muito bem posicionados para capturar o crescimento do
mercado brasileiro, com 85,3% das receitas provenientes do mercado interno em 2018.
O setor de viagens comerciais brasileiro tem sido historicamente acessível para passageiros de negócios ou indivíduos
de alta renda, resultando em baixas taxas de penetração per capita em relação a outros mercados emergentes e países
desenvolvidos. Acreditamos que as expectativas para o Brasil a longo prazo ainda são bastante atraentes, o que é um bom
presságio para o desenvolvimento e o crescimento das viagens aéreas. As alternativas de viagens de longa distância no
Brasil são bastante limitadas, dado que existe uma infraestrutura rodoviária ruim e nenhum ferroviário de passageiros ou
outra alternativa. Apesar do crescimento significativo nas viagens aéreas no Brasil durante a primeira década após o ano
2000, acreditamos que ainda há potencial de aumento significativo para as companhias aéreas em geral e para as
companhias aéreas de baixo custo, especificamente para ganhar participação de mercado de viajantes que normalmente
viajariam de ônibus. Além disso, os consumidores brasileiros de "nova classe média" também alocaram uma maior parcela
de suas rendas familiares em melhores experiências durante as férias. Isso explica o significativo aumento na demanda de
viagens aéreas internacionais por brasileiros nos últimos 10 anos. Os países sul-americanos, o Caribe e os Estados Unidos
estão entre os dez principais destinos turísticos mais populares para os brasileiros que viajam para o exterior de férias de
acordo com os dados da indústria.
O segmento de viagens de negócios ainda é bastante concentrado em alguns destinos e origens, e os passageiros que
viajam a negócio representam a maior parte do volume. De acordo com dados da indústria, passageiros que viajam a
negócio representaram cerca de 34% da demanda aérea doméstica em 2018. Acreditamos que esta taxa é
significativamente maior do que a parcela de viagens de negócios em comparação aos patamares mundiais da aviação. De
acordo com os dados mais recentes coletados pela ANAC, os voos entre Rio de Janeiro e São Paulo responderam por 7,5%
de todos os passageiros transportados em voos domésticos no Brasil em 2018. As dez principais rotas entre pares de
cidades responderam por 25% de todos os passageiros transportados em voos domésticos no Brasil em 2018, enquanto os
dez aeroportos mais frequentados foram responsáveis por 67% em 2018.

A tabela abaixo apresenta informações sobre as dez rotas mais movimentadas para viagens aéreas no Brasil em 2018.
Par de Cidades (1)

Passageiros

São Paulo – Rio de Janeiro(2)
São Paulo (Congonhas) – Rio de Janeiro (Santos Dumont)
São Paulo (Guarulhos) – Rio de Janeiro (Galeão)
São Paulo (Congonhas) – Rio de Janeiro (Galeão)
São Paulo (Guarulhos) – Rio de Janeiro (Santos Dumont)
São Paulo (Congonhas) – Brasília
São Paulo (Guarulhos) – Porto Alegre
São Paulo (Congonhas) – Confins
São Paulo (Guarulhos) – Recife
São Paulo (Guarulhos) – Salvador
São Paulo (Congonhas) – Porto Alegre
São Paulo (Guarulhos) – Curitiba
São Paulo (Congonhas) – Curitiba
São Paulo (Guarulhos) – Fortaleza
____________
Fonte: ANAC – 2018
(1) Considera voos que partem das duas cidades do par
(2) Inclui voos de Congonhas ou Guarulhos para os aeroportos de

Participação de Mercado da Rota

7.000.083
4.226.221
1.281.455
780.551
711.856
2.086.054
2.213.050
1.774.881
2.014.023
1.998.798
1.813.768
1.632.897
1.461.863
1.750.976

7,5%
4,5%
1,4%
0,8%
0,8%
2,2%
2,4%
1,9%
2,2%
2,1%
1,9%
1,7%
1,6%
1,9%

Santos Dumont ou Galeão.

Resultado do crescimento econômico do Brasil entre 2009-2013 e das iniciativas governamentais de distribuição de
renda, o segmento da classe média (A, B e C Classes) aumentou significativamente e respondeu por cerca de 50% do
consumo total (ou 42 milhões de novos consumidores Classe média). A região Nordeste liderou o crescimento dos
consumidores da classe média, com três de cada dez novos consumidores dessa região. De acordo com a ANAC, após a
redução de 7,8% no número de passageiros domésticos transportados em 2016 e com o crescimento de 2.1% em 2017,
atingindo cerca de 90,6 milhões de passageiros, ao mesmo nível de 2013. Em 2018, o número total de passageiros
domésticos chegou a 93,7 milhões.
Em 2011, os Estados Unidos e o Brasil firmaram um acordo de céus abertos para eliminar o limite de frequências de voo
entre os EUA e o Brasil, que foram definidos em 301 voos. O acordo foi aprovado no congresso brasileiro em 2017 e
ratificado pelo Decreto 9.423/18. Para mais informações, consulte “- Regulamentação do mercado brasileiro de aviação
civil - céu aberto”.
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Evolução do Mercado Brasileiro de Aviação Civil
Nos últimos 40 anos, o mercado doméstico apresentou crescimento de ano-sobre-ano em passageiro-quilômetro
transportado duas vezes maior frente a taxa de crescimento PIB, exceto em tempos de recessão econômica ou política
significativa, como a crise do petróleo na década de 1970, a crise da dívida soberana brasileira, no início dos anos 80 e na
crise econômica e política no Brasil no início dos anos 90. De 1972 a 2000, a receita doméstica de passageiros-km teve
uma taxa de crescimento anual de 7,2%. De 2000 a 2011, nos dez anos seguintes ao início das operações da Gol, a taxa
composta de crescimento anual aumentou para quase 12%. Durante o período de 2012 a 2018, a taxa de crescimento
anual composta em RPK foi de 6,7%, dada a retração econômica brasileira.
Nos últimos anos, a capacidade da indústria atendeu à demanda. Após a redução de 5,9% em 2016, a capacidade
doméstica aumentou 1,4% em 2017, atingindo 112,8 milhões de ASK, ainda abaixo dos níveis de capacidade de 2013. Em
2018, a taxa de crescimento na receita doméstica de passageiros-quilômetro foi de 4,6%, superior à taxa de crescimento
de 4,4% do assento doméstico disponível em quilômetros. Durante o ano de 2018, a taxa de ocupação da indústria
doméstica, calculada como a receita de passageiro-quilômetro dividido pelo assento-quilômetro oferecido foi de 81,3%.
A participação de mercado da GOL medida por RPKs aumentou de 4,6% para 35,7%, de 2000 para 2018. A GOL teve um
aumento de quase 260% na demanda por viagens aéreas domésticas, o que chamamos de “efeito GOL”.
A tabela abaixo mostra os números do tráfego de passageiros da indústria nacional e da capacidade disponível nos
períodos indicados:

Embarques Nacionais

2014
2015
2016
2017
(em milhões, exceto porcentagens)
95,9
96,2
88,7
90,6

2018
93,7

Assento-quilômetro Oferecido

117,0

118,2

111,2

112,8

118,0

Crescimento de Assentos-Quilômetro Oferecido

0,9%

1,0%

(5,9)%

1,4%

4,6%

Passageiro-quilômetro Transportado

93,3

94,4

89,0

91,9

95,9

Crescimento de Passageiro-quilômetro Transportado

5,8%

1,1%

(5,7)%

3,2%

4,4%

Taxa de Ocupação

79,8%

79,8%

80,0%

81,5%

81,3%

____________
Fonte: ANAC e Dados Comparativos Avançados

Regulamentação Do Mercado De Aviação Civil Brasileira
Visão Geral da Regulamentação e Autoridades Brasileiras de Aviação Civil
Serviços de transporte aéreo são considerados serviços de utilidade pública e estão sujeitos à extensiva regulamentação
e monitoramento do CONAC e a ANAC. Serviços de transporte aéreo também são regulamentados pela Constituição
Federal, pelo Código Brasileiro de Aeronáutica e pelas regras da ANAC. O sistema brasileiro de transporte aéreo civil é
controlado por várias autoridades. A ANAC é responsável pela regulamentação das companhias aéreas, o DECEA é
responsável pelo controle do espaço aéreo.
O governo brasileiro reconheceu e ratificou, e deve cumprir, a Convenção de Varsóvia de 1929, a Convenção de Chicago
de 1944 e a Convenção de Genebra de 1948, as três principais convenções internacionais relacionadas às atividades
mundiais de transporte aéreo comercial.
A Política Nacional de Aviação Civil, ou PNAC, corresponde às diretrizes e estratégias que orientarão as instituições
responsáveis pelo desenvolvimento do setor da aviação civil brasileira, estabelecendo objetivos e ações estratégicas para o
mercado.
O Ministério de Infraestrutura, anteriormente Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, monitora a
implementação do PNAC pelas entidades responsáveis pela gestão, regulação e fiscalização da aviação civil, infraestrutura
aeroportuária civil e infraestrutura de navegação aérea civil vinculada ao Ministério. Além do Ministério de Infraestrutura,
os órgãos e entidades do Conselho Nacional de Aviação Civil (CONAC) monitoram a implementação do PNAC.
O seguinte quadro ilustra os principais órgãos regulatórios, suas responsabilidades e para quem se reportam dentro da
estrutura governamental brasileira.
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Presidente do Brasil
Conselho Nacional de
Aviação Civil (CONAC)
Ministro da Defesa
Secretário de Aviação Civil
Comando da Aeronáutica

Departamento de
Controle do Espaço
Aéreo
(DECEA)
Controle do Espaço
Aéreo

Administradoras
de estruturas
aeroportuárias
(INFRAERO e
outras
concessionárias
de
administração
aeroportuárias

Agência
Nacional de
Aviação Civil
(ANAC)

Comissão Nacional
de Autoridades
Aeroportuárias
(CONAERO)

Regulação da
Aviação Civil

Administração Aérea

Administração
dos Aeroportos

O Ministério da Infraestrutura supervisiona a ANAC e a INFRAERO e se reporta diretamente ao Presidente do Brasil. O
Ministério também é responsável pela implementação do plano de concessão de infraestrutura aeroportuária e pelo
desenvolvimento do planejamento estratégico da aviação civil.
A Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, ou CONAERO, é uma comissão que coordena as diferentes
entidades e órgãos públicos relacionados aos aeroportos. Isso tem um papel normativo na busca de eficiência e segurança
nas operações nos aeroportos.
A CONAERO é composta pelos seguintes indivíduos e representantes de entidades: (i) Ministério da Infraestrutura, que
preside a comissão; (ii) o chefe de gabinete do Presidente; (iii) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; (iv)
Ministério da Defesa; (v) Ministério da Fazenda; (vi) Ministério da Justiça e Segurança Pública; (vii) Ministério da Economia;
(viii) Ministério da Saúde; e (ix) ANAC.
A ANAC é atualmente responsável pela orientação, planejamento, estimulação e suporte às atividades das companhias
de aviação civis privadas e públicas no Brasil, e também regulamenta as questões gerais e econômicas envolvendo
operações de voo que afetam o transporte aéreo, incluindo assuntos relacionados à segurança aérea, certificação e
aptidão, seguro, proteção ao cliente e práticas de concorrência.
O Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ou DECEA, se reporta indiretamente ao Ministro da defesa do Brasil, que
é responsável pelo planejamento, administração e controle das atividades relacionadas ao espaço aéreo, telecomunicações
aeronáuticas e tecnologia. Isso inclui a aprovação e supervisão da implementação de equipamentos assim como
navegação, meteorologia e sistemas de radar. O DECEA também controla e supervisiona o Sistema de Controle do Espaço
Aéreo Brasileiro.
Com relação aos aeroportos não privatizados, a INFRAERO, uma empresa estatal que se reporta ao Ministério da
Infraestrutura, é responsável pela administração, operação e controle de aeroportos federais, incluindo torres de controle e
operações de segurança de aeroportos. Quanto aos aeroportos recentemente privatizados (Natal, Galeão, Confins,
Guarulhos, Viracopos e Brasília), a INFRAERO permanece como acionista minoritária de cada um deles, e é responsável pela
operação destes aeroportos, que atualmente são administrados por suas concessionárias privadas. Veja “Regulamentação
do Mercado da Aviação Civil Brasileira - Infraestrutura Aeroportuária” abaixo.
Com a Medida Provisória nº 866, o governo brasileiro aprovou recentemente a criação de uma nova empresa estatal
chamada NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., ou NAV. A NAV é uma cisão parcial da INFRAERO que se reportará
diretamente ao Alto Comando da Aeronáutica e, indiretamente, ao Ministério da Defesa. A NAV será responsável pela
prestação de serviços de navegação aérea, atualmente prestado pela INFRAERO.
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O CONAC é órgão consultivo do Presidente da República e seu conselho consultivo é composto pelo Ministro da Defesa,
o Ministro de Assuntos Exteriores, o Ministro da Fazenda, o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o
Ministro do Turismo, o Ministro Chefe do Gabinete Civil, o Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Administração, o
Ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ministro de Infraestrutura e o Comandante da Força Aérea. O CONAC possui
competência para estabelecer políticas para a aviação civil nacional que podem ser adotadas e executadas pelo Comando
da Aeronáutica e pela ANAC. O CONAC estabelece regras gerais relacionadas à adequada representação do Brasil em
tratados, convenções e outras ações relacionadas com o transporte aéreo internacional, infraestrutura aeroportuária, a
concessão de fundos adicionais para serem usados em benefício das companhias aéreas e aeroportos baseado em
aspectos estratégicos, econômicos e de lazer, a coordenação da aviação civil, a segurança aérea, a concessão para a
exploração de serviços de linhas aéreas, bem como permissão para prestação de serviços de transporte aéreo comercial.
Direitos de Rota
Rotas domésticas. Até 25 de março de 2017, a ANAC era o intermediário entre as companhias aéreas e os operadores
aeroportuários em relação a novas rotas, mudanças nas rotas existentes e vigilância das rotas alocadas. Após essa data, de
acordo com a Resolução nº 440/2017, as companhias aéreas negociam o uso da infraestrutura aeroportuária e aeronáutica
diretamente com as operadoras aeroportuárias e prestadoras de serviços de navegação aérea antes de registrar rotas com
a ANAC. Para aeroportos definidos pela ANAC como “coordenados” ou “de interesse”, de acordo com a Resolução nº
338/2014, as companhias aéreas ainda precisam obter slots. A implementação da Resolução nº 440/2017 deve permitir
malhas mais flexíveis e eficientes para melhor atender à demanda por serviços aéreos, principalmente nas altas e baixas
estações do ano.
Rotas internacionais. Em geral, solicitações para novas rotas internacionais, ou alterações em rotas existentes devem
ser feitas à Gerência de Acesso ao Mercado da ANAC por cada companhia aérea brasileira interessada, que tenha sido
previamente qualificada pela ANAC para prover serviços internacionais, de acordo com a Resolução nº 491, de 19 de
novembro de 2018, ou Resolução nº 491. Os direitos de rota internacional para todos os países, assim como os direitos
correspondentes de trânsito, derivam de acordos bilaterais de transporte aéreo negociados entre o Brasil e governos
estrangeiros. De acordo com tais acordos, cada governo concede ao outro o direito de designar uma ou mais de suas
companhias aéreas domésticas para operar um serviço programado entre certos destinos em cada país. As companhias
aéreas só têm o direito de pleitear novas rotas internacionais quando estas estiverem disponíveis de acordo com esses
acordos. Para a concessão de novas rotas, a ANAC analisará (i) o acordo com o país estrangeiro para o qual a rota é
destinada, (ii) as companhias aéreas domésticas designadas para operar o serviço programado e se há restrições a tal
destino e (iii) a existência de rotas disponíveis para a alocação solicitada pela companhia aérea. No processo, a ANAC
poderá, em certos casos, consultar outras companhias aéreas para saber se têm algum interesse em solicitar rotas
adicionais para o mercado no qual a nova rota está sendo solicitada.
Atualmente, quaisquer direitos de frequência de rota de companhia aérea internacional podem ser rescindidos se a
companhia aérea falhar em manter pelo menos 66% dos voos previstos em seu cronograma de transporte aéreo HOTRAN
para qualquer período de 180 dias ou suspender sua operação por um período que exceda 180 dias.
No entanto, a Resolução Nº 491 estabeleceu que, a partir de março de 2019, as rotas internacionais de baixa frequência
poderão ser realocadas para diferentes operadoras se uma solicitação de alocação for feita por outra empresa e não houver
outras frequências disponíveis para o país de destino. Rotas de baixa frequência são aquelas com menos de 50% de uso no
período de avaliação de 26 semanas consecutivas.
Em 2010, a ANAC aprovou a desregulamentação das tarifas áreas internacionais para voos partindo do Brasil para os
Estados Unidos e Europa, eliminando gradualmente as tarifas mínimas anteriores. Além disso, em 2010, a CONAC aprovou
a continuidade de acordos bilaterais que estabelecem políticas de céus abertos com outros países sul-americanos e uma
nova política de céu aberto com os Estados Unidos foi aprovada no Congresso brasileiro em 2017 e ratificada pelo Decreto
nº 9.423/18. Acordos semelhantes estão sendo negociados com vários países europeus. Essas novas regulamentações
devem aumentar o número de passageiros na América do Sul e aumentar nosso mercado. À medida que nossa presença
e/ou a presença de nossa parceira, Delta, aumenta no mercado sul-americano, isso contribuirá para os nossos negócios.
Por outro lado, à medida que a concorrência aumenta no mercado sul-americano em expansão e a Companhia e/ou a Delta
perdermos significativa participação no mercado, poderemos ser afetados negativamente. Para mais informações sobre o
acordo de céus abertos entre o Brasil e os Estados Unidos, consulte o item – “Céus Abertos”.
Política de slots
Doméstico. De acordo com a lei brasileira, um slot doméstico é uma concessão da ANAC, que se reflete no HOTRAN da
companhia aérea. Cada HOTRAN representa a autorização de uma companhia aérea de decolar ou chegar a aeroportos
específicos dentro de um período de tempo pré-determinado.
Tal período de tempo é conhecido como “slot de aeroporto” e prevê que uma companhia aérea pode operar em um
aeroporto específico nos horários estabelecidos no HOTRAN. Uma companhia aérea deve requerer um slot adicional da
ANAC com um aviso prévio, de no mínimo, dois meses. Congonhas, em São Paulo, é um aeroporto coordenado no qual os
slots devem ser alocados a uma empresa aérea para que esta possa iniciar suas operações naquele local. O Aeroporto
Santos Dumont, no Rio de Janeiro, muito utilizado e com ponte aérea para São Paulo a cada 30 minutos, também é um
aeroporto coordenado com certas restrições de slots. A ANAC impôs restrições de cronograma em vários aeroportos
brasileiros nos quais operamos. Restrições operacionais, incluindo a proibição de operações de voos internacionais e a
proibição de operação de aeronaves civis após as 23:00 e antes das 06:00, foram impostas ao aeroporto de Congonhas
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(São Paulo), um dos mais movimentados aeroportos brasileiros e o aeroporto mais importante para nossas operações.
Nenhuma garantia pode ser dada de que essas ou outras medidas governamentais não terão um efeito adverso relevante
sobre nós.
O CONAC tomou certas medidas para minimizar os problemas técnicos e operacionais recentes nos aeroportos de São
Paulo, incluindo a redistribuição do tráfego aéreo do aeroporto de Congonhas para os aeroportos de Guarulhos. O CONAC
também mencionou sua intenção de ajustar as tarifas para o uso de hubs de aeroportos movimentados para encorajar uma
maior redistribuição do tráfego aéreo.

Em julho de 2014, a ANAC publicou novas regras que tratam da alocação de slots nos principais aeroportos brasileiros.
Os principais critérios a serem observados e levados em consideração para alocação de slots serão os de eficiência
operacional (pontualidade e regularidade). De acordo com essas novas regras, serão as médias serão avaliadas em duas
períodos anuais, seguindo o calendário de inverno e verão da IATA, entre outubro e março, e entre abril e setembro de
cada ano.
A pontualidade e regularidade mínima a ser alcançada em cada período são os de 80% e 90%, respectivamente, no
aeroporto de Congonhas (em São Paulo), e 75% e 80%, respectivamente, para todos os outros principais aeroportos
brasileiros. Caso a alguma companhia aérea opere abaixo do mínimo citado acima, esta perderá o direito a série de slots
em que estão operando abaixo do mínimo que deveria ter sido alcançado. Os slots perdidos são redistribuídos em primeiro
lugar para os novos operadores, o que inclui as companhias aéreas que operam menos de 5 slots no aeroporto relevante
no dia da semana determinado e depois para todas as companhias aéreas que operam no aeroporto relevante com base na
sua quota de slots. Além disso, em outubro de 2014, a ANAC distribuiu novas vagas no aeroporto de Congonhas, em
função do aumento da capacidade das pistas, exclusivamente para as companhias aéreas com menos de 12% dos slots.
Infraestrutura Aeroportuária
A INFRAERO, uma empresa estatal, tem a função de gerenciar, operar e controlar os aeroportos federais, incluindo
torres de controle e operações de segurança dos aeroportos.
Aeroportos menores e regionais podem pertencer a governos estaduais ou municipais do Brasil e, em tais casos, são
frequentemente gerenciados por entidades governamentais locais. Nos aeroportos brasileiros mais importantes, a
INFRAERO realiza as atividades de segurança, incluindo verificação de passageiros e bagagens, medidas de segurança de
cargas e segurança do aeroporto.
O uso de áreas dentro de aeroportos federais, tais como hangares e balcões de check-in, está sujeito à concessão de
uso pela INFRAERO. Caso exista mais de um candidato ao uso de determinada área do aeroporto, a INFRAERO poderá
conduzir um processo de licitação para a outorga da concessão. Para os aeroportos recentemente privatizados (Natal,
Galeão, Confins, Guarulhos, Viracopos, Brasília, Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre) os operadores
aeroportuários podem negociar livremente em relação as áreas aeroportuárias, de acordo com seus próprios critérios. Não
há nenhuma exigência que determine a realização de uma licitação para utilização de uma área/zona aeroportuária.
Recebemos concessões renováveis da INFRAERO para o uso e operação de todas as nossas instalações, com prazos de
um a cinco anos, nos principais aeroportos em que operamos. Nossos contratos de concessão de uso de áreas referem-se
ao uso de instalações para prestação de serviços nos terminais de passageiros, incluindo balcões de check-in, balcões de
venda em aeroportos, áreas de suporte operacional e de guarda de bagagem, e contêm dispositivos sobre ajustes
periódicos dos valores pagos pela concessão e sobre a renovação dos prazos de concessão.
Todos os 62 aeroportos brasileiros ainda administrados pela INFRAERO no final do ano de 2018 estão programados
para receber investimentos em infraestrutura e melhorias nos próximos três anos. Além disso, no âmbito do programa de
desenvolvimento da aviação regional, 270 aeroportos regionais, em operação atualmente ou novos, poderão receber
investimentos nos próximos anos. Estes planos de atualização aeroporto não exige contribuições ou investimentos por
parte das companhias aéreas brasileiras e não deverão ser acompanhadas de aumentos nas taxas de pouso ou de
passageiros nas viagens aéreas.
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A tabela abaixo mostra o número de passageiros nos dez aeroportos mais movimentados do Brasil em 2018:
Número de passageiros embarcados e
desembarcados(1)
(em Milhares)
41.138
21.639
17.543
14.764
10.258
8.715
9.030
8.106
8.278
7.709

Aeroporto

São Paulo – Guarulhos
São Paulo – Congonhas
Brasília
Rio de Janeiro – Galeão
Belo Horizonte – Confins
Campinas – Viracopos
Rio de Janeiro – Santos Dumont
Porto Alegre
Recife
Salvador
____________
Fonte: aeroportos INFRAERO, DAESP e Guarulhos, Brasília, Rio de Janeiro Galeão, Confins e Viracopos
(1)
Considera as partidas e chegadas domésticas e internacionais dos principais aeroportos brasileiros.

As taxas de aeroporto incluem taxas de aeroporto para cada pouso e hangaragem de aeronaves, taxas de conexão, bem
como taxas aeronáuticas e de navegação. A maioria dessas taxas varia com base no nível de operações e as tarifas são
definidas pela INFRAERO, pelo DECEA e por aeroportos privados. Desde fevereiro de 2012, o governo brasileiro aumentou
as taxas de hangaragem nos aeroportos mais movimentados e nos horários de pico, o que beneficiou os hubs secundários
e os voos fora de pico, devido às diferenças nas tarifas das companhias aéreas que optaram por operar nesses aeroportos
ou nesses horários. Atualmente, as taxas de pouso são fixas, com base na categoria do aeroporto e se o voo é doméstico
ou internacional. As taxas de navegação também são fixas, mas considere a área sobrevoada e se o voo é doméstico ou
internacional.

Privatizações aeroportuárias
Em agosto de 2011, o governo brasileiro privatizou o aeroporto de Natal, cuja construção foi concluída em meados de
2014. Em fevereiro de 2012, o governo brasileiro privatizou os aeroportos internacionais de São Paulo (Guarulhos), Brasília
e Campinas, que são operados pelos vencedores do leilão de privatização por períodos de 20 a 30 anos. Em novembro de
2013, o governo brasileiro privatizou os aeroportos do Rio de Janeiro (Galeão) e Belo Horizonte (Confins). Adicionalmente,
em março de 2017, o governo brasileiro privatizou os aeroportos internacionais de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e
Fortaleza. Esses dez aeroportos combinados respondem por 57,3% do total de passageiros do Brasil em 31 de dezembro
de 2018.
Os aeroportos leiloados foram:
Aeroporto (Código)
Natal (NAT) ..............................
São Paulo (GRU) .......................
Brasília (BSB) ............................
Campinas (VCP) .......................
Rio de Janeiro (GIG) .................
Belo Horizonte (CNF) ...............
Salvador (SSA) ..........................
Fortaleza (FOR) ........................
Porto Alegre (POA) ...................
Florianópolis (FLN) ...................
____________
Fonte: Secretaria de Aviação Civil

Quantia
R$170 milhões
R$16,2 bilhões
R$4,5 bilhões
R$3,8 bilhões
R$19 bilhões
R$1,8 bilhão
R$1,59 bilhão
R$1,51 bilhão
R$382 milhões
R$241 milhões

Tempo de
Concessão
28 Anos
20 Anos
25 Anos
30 Anos
25 Anos
30 Anos
30 Anos
30 Anos
25 Anos
30 Anos

Investimento Mínimo
R$51,7 milhões
R$4,7 bilhões
R$4,7 bilhões
R$8,7 bilhões
R$4,8 bilhões
R$1,1 bilhão
R$1,24 bilhão
R$1,44 bilhão
R$123 milhões
R$211 milhões

Ano de
Concessão
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2017
2017
2017
2017

O governo brasileiro planeja privatizar todos os aeroportos atualmente sob controle da INFRAERO até 2023.
Durante a quinta rodada de concessões, prevista para 15 de março de 2019, o governo pretende leiloar três blocos
aeroportuários: (i) o Bloco Nordeste, que compreende os aeroportos de (a) Recife, no estado de Pernambuco;
(b) Maceió, no estado de Alagoas, (c) Aracaju, no estado de Sergipe, (d) João Pessoa e Campina Grande, no estado da

Paraíba, e (e) Juazeiro do Norte, no estado de Ceará; (ii) o Bloco Sudeste, que compreende os aeroportos de (a) Vitória, no
estado do Espírito Santo, e (b) Macaé, no estado do Rio de Janeiro; e (iii) o Bloco Centro-Oeste, que compreende o
Aeroporto de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, todos no estado do Mato Grosso. Os aeroportos federais
restantes deverão ser privatizados em duas rodadas separadas em datas a serem definidas pelo novo governo.
Concessão para Serviços de Transporte Aéreo
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De acordo com a Constituição Federal, o Governo Federal é responsável por serviços públicos relacionados ao
transporte aéreo, bem como à infraestrutura de aeroportos, podendo prestar esses serviços diretamente ou por terceiros
por meio de concessões ou autorizações. Conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica e regulamentações emitidas pelo
CONAC, o pedido de concessão para operar serviços regulares de transporte aéreo está sujeita à licença concedida pela
ANAC para operar uma companhia aérea e explorar os serviços regulares de transporte aéreo. A empresa interessada deve
atender a certos requisitos econômicos, financeiros, técnicos, operacionais e administrativos estabelecidos pela ANAC para
que tal concessão seja outorgada. Adicionalmente, a empresa interessada em obter a concessão deve ser uma pessoa
jurídica constituída no Brasil, devidamente registrada perante o Registro Aeronáutico Brasileiro, ou RAB, deve obter o
Certificado de Homologação de Empresa de Transporte Aéreo, ou CHETA, válido e também observar certas restrições à
propriedade de suas ações ou quotas. Vide “Restrições à Propriedade de Ações emitidas por Companhias Concessionárias
de Serviços de Transporte Aéreo”. A ANAC possui competência para revogar uma concessão em razão do não
cumprimento, pela companhia aérea, das regras do Código Brasileiro de Aeronáutica, leis e regulamentos complementares,
além dos termos do contrato de concessão.
Nossa concessão foi obtida em 2 de janeiro de 2001 pelo Alto Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa e foi
renovada em 2009 por mais 10 anos, com vencimento em 14 de dezembro de 2019. A concessão poderá ser cassada se,
entre outros fatores, deixarmos de dar atendimento a níveis específicos de serviços, cessarmos operações ou se for
declarada nossa falência.
O Código Brasileiro de Aeronáutica e as regulamentações emitidas pelo CONAC e ANAC não estabelecem
expressamente quaisquer procedimentos de licitação, e atualmente não tem sido necessário conduzir processos de
licitação anteriormente à outorga de concessões para a operação de serviços de transporte aéreo. Em função do acelerado
crescimento do setor de aviação civil essa norma pode ser alterada pelo governo a fim de possibilitar o aumento da
concorrência ou alcançar outros propósitos políticos.

Importação de Aeronaves para o Brasil
A importação de aeronaves civis ou comerciais está sujeita à certificação prévia da aeronave pela ANAC. As autorizações
de importação se seguem os demais procedimentos gerais para importação de bens para o Brasil, após o que o importador
deve requerer o registro da aeronave no RAB.

Registro de Aeronaves
O registro de aeronaves no Brasil é regido pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, segundo o qual nenhuma aeronave
está autorizada a voar no espaço aéreo brasileiro ou pousar em, e decolar do território brasileiro sem ter sido devidamente
registrada. Para ser e permanecer registrada no Brasil, uma aeronave deve ter um certificado de matrícula e um certificado
de aeronavegabilidade, ambos emitidos pelo RAB após inspeção técnica da aeronave pela ANAC. O certificado de matrícula
emitido pela ANAC atribui nacionalidade brasileira à aeronave e comprova sua inscrição perante a autoridade competente.
O certificado de aeronavegabilidade em geral é válido por 6 (seis) anos a contar da data em que a ANAC tiver inspecionado
e autorizado a aeronave a voar no espaço aéreo brasileiro, sujeito à continuidade da observância de certos requisitos e
condições técnicas. O registro de qualquer aeronave pode ser cancelado caso seja verificado que a aeronave não está em
conformidade com os requisitos para registro e, especialmente, se a aeronave tiver deixado de se adequar a qualquer
requisito de segurança especificado pela ANAC ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica.
Todas as informações relativas à posição contratual em que a aeronave se encontra, incluindo contratos de compra e
venda, arrendamentos mercantis operacionais e hipotecas, devem ser apresentados ao RAB com a finalidade de fornecer ao
público um registro atualizado de qualquer aditivo feito ao certificado de matrícula da aeronave.
Restrições à Propriedade de Ações emitidas por Companhias Concessionárias de Serviços de Transporte Aéreo
De acordo com a legislação brasileira, o limite de composição estrangeira para companhias aéreas brasileiras é de 20%.
Em dezembro de 2018, o ex-presidente brasileiro aprovou a Medida Provisória nº 863, que impõe as restrições à
composição estrangeira das ações com direito a voto nas companhias aéreas brasileiras. Embora a medida tenha sido
endossada pelo governo brasileiro que tomou posse em janeiro de 2019, ela só será válida até 22 de maio de 2019,
quando a conversão da medida em lei está prevista para ser votada no Congresso ou, se a votação não ocorrer em tal data,
até que o Congresso aprove ou rejeite sua conversão em lei. Não podemos prever se o Congresso aprovará ou rejeitará a
conversão da Medida Provisória nº 863 em lei ou como as restrições à composição estrangeira para companhias aéreas
brasileiras poderão ser alteradas e como tais mudanças vão afetar a nós e ao ambiente competitivo no Brasil. O Código
Brasileiro de Aeronáutica também estabelece certas restrições na transferência do capital social das companhias
concessionárias de serviços de transporte aéreo regular, tal como a GLA, incluindo o seguinte:


as ações com direito a voto deverão ser nominativas, não podendo as ações sem direito a voto ser convertidas em
ações com direito a voto;



aprovação prévia das autoridades brasileiras de aviação civil para qualquer transferência acionária,
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independentemente da nacionalidade do investidor, que resulte em: mudança de controle da companhia; detenção,
pelo cessionário, de mais de 10% do capital social da companhia; ou transferências que representem mais de 2% do
capital social da companhia;


a companhia deve apresentar à ANAC, no primeiro mês de cada semestre, um quadro de acionistas detalhado,
incluindo uma lista de acionistas, bem como uma lista de todas as transferências de ações ocorridas no semestre
anterior; e



com base em sua revisão sobre o quadro de acionistas da companhia aérea, a ANAC pode determinar que
transferências posteriores fiquem sujeitas à sua aprovação prévia.

Detemos substancialmente todas as ações da GLA, que é concessionária de serviços públicos de transporte aéreo
regular no Brasil. Segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica, as restrições à transferência de ações acima mencionadas
aplicam-se apenas às sociedades que detém concessões para oferecer serviços de transporte aéreo regular. Não se aplicam
as restrições, portanto, à Companhia.

Legislação Ambiental
As companhias aéreas brasileiras estão sujeitas a várias leis e regulamentos federais, estaduais e municipais
relacionados à proteção do meio ambiente, incluindo o descarte de materiais e substâncias químicas e o ruído das
aeronaves. Essas leis e regulamentos são aplicados por várias autoridades governamentais. O não cumprimento de tais leis
e regulamentos pode sujeitar o infrator a sanções administrativas e criminais, além da obrigação de reparar ou pagar
danos causados ao meio ambiente e a terceiros. No que se refere ao passivo civil, a legislação ambiental brasileira adota o
regime de responsabilidade estrita e solidária. Nesse sentido, podemos ser responsabilizados por violações de terceiros
contratados para descartar nossos resíduos. Além disso, de acordo com as leis e regulamentos ambientais brasileiros, o
furto do véu corporativo de uma empresa pode ocorrer a fim de assegurar recursos financeiros suficientes para a
recuperação de danos causados ao meio ambiente.
Adotamos vários procedimentos do Sistema de Gestão Ambiental (EMS) com nossos fornecedores e usamos auditorias
técnicas para garantir a conformidade. Temos cautela e podemos rejeitar bens e serviços de empresas que não atendem
aos nossos parâmetros de proteção ambiental, a menos que a confirmação de conformidade seja recebida.
Estamos monitorando e analisando os desenvolvimentos relativos às alterações ao protocolo de Kyoto e aos
regulamentos de emissões nos Estados Unidos e na Europa e podemos ser obrigados a adquirir créditos de carbono para a
operação de nossos negócios. Nenhuma legislação sobre esse assunto foi promulgada no Brasil.

Céus Abertos
Em 2011, os Estados Unidos e o Brasil firmaram um acordo de céu aberto, com o objetivo de oferecer às companhias
aéreas maior liberdade na definição de rotas, preços e capacidade. O acordo foi aprovado no congresso brasileiro em 2017
e ratificado pelo Decreto 9.423/18.
O objetivo principal do acordo de céus abertos é eliminar o limite de frequências de voo entre os EUA e o Brasil, que
foram definidos em 301 voos. O contrato também memoriza os termos previamente acordados, incluindo preços gratuitos,
novos itinerários e ofertas code-share.

Entre as importantes disposições do acordo de céu aberto estão os direitos para: (i) voar sobre um país sem pousar; (ii)
fazer conexões em outro país para fins não comerciais; e (iii) autorizações ilimitadas de voos charter. O acordo também
inclui disposições relativas a remessa de lucros, isenções fiscais, tarifas aeroportuárias e acordos internacionais relativos à
segurança da aviação civil. O acordo não permite, no entanto, que as companhias aéreas dos EUA operem voos domésticos
no Brasil.
O acordo de céu aberto é uma mudança comercial significativa para o setor aéreo, pois permitirá joint ventures entre
companhias aéreas brasileiras e americanas.

Legislação pendente
O congresso brasileiro está atualmente discutindo um projeto de lei que substituiria o atual Código Brasileiro de
Aeronáutica. Em geral, este projeto de lei trata de questões relacionadas à aviação civil, incluindo concessões de
aeroportos, proteção ao consumidor, limitação da responsabilidade civil das companhias aéreas, seguro obrigatório,
multas e aumento dos limites de participação estrangeira no capital votante das companhias aéreas brasileiras. Este
projeto de lei ainda está em discussão no Senado e, se aprovado, deve ser submetido à aprovação do Câmara dos
Deputados, antes de ser enviado para aprovação presidencial. Se a estrutura da aviação civil brasileira mudar, ou se a
ANAC implementar restrições maiores, o setor de aviação brasileiro poderia ser afetado negativamente.
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C.

Estrutura Organizacional

Somos uma holding que, direta ou indiretamente, possui ações de oito subsidiárias: Três dessas subsidiárias foram
incorporadas no Brasil, sendo: GLA; Smiles Fidelidade S.A., criada em julho de 2017 como resultado da fusão da Smiles
com a Webjet Participações S.A; Smiles Viagens e Turismo S.A., que é uma empresa pré-operacional. As outras cinco
subsidiárias são subsidiárias offshore, sendo: Gol Finance Inc.; GAC Inc. ou GAC; Gol Finance (anteriormente chamada de
Gol LuxCo SA), que não está em operação; Smiles Fidelidade S.A.; e Smiles Viajes y Turismo S.A. Gol Dominicana Lineas
Aereas Sas. A GLA é nossa subsidiária operacional, sob a qual conduzimos nossos negócios de transporte aéreo. Somos o
acionista majoritário da Smiles, que conduz o programa de fidelidade Smiles. A Gol Finance Inc., a GAC e a Gol Finance são
empresas offshore estabelecidas com o objetivo de facilitar as transações de financiamento geral.

D.

Ativo Imobilizado

Nossos principais escritórios corporativos estão localizados em São Paulo. Nossas equipes comerciais, de operações, de
tecnologia, financeira e administrativa estão baseadas em nossa sede. Detemos concessões de uso de outros edifícios em
aeroportos e hangares no Brasil, dentre os quais uma parte de um hangar no aeroporto de Congonhas, onde realizamos
manutenção de aeronaves. Em 31 de dezembro de 2018, tínhamos arrendamentos financeiros para 11 aeronaves Boeing
737s, as quais tinham opção de compra ao final do prazo do contrato. Possuímos um Centro de Manutenção de Aeronave
em Confins, Estado de Minas Gerais. A certificação do nosso centro de manutenção de aeronaves autoriza serviços de
manutenção de fuselagem de aeronaves Boeing 737-300, Boeing 767-200/300, Boeing 737-700 e 800 Next Generation e
Boeing 737-8 Max. Possuímos três hangares em nosso Centro de Manutenção de Aeronave, com uma capacidade para
realizar simultaneamente manutenção em seis aeronaves e serviços de pintura em mais uma aeronave. Também temos
espaço para construir mais hangares, se necessário. Para mais informações, consulte o “Item - 4B. Visão Geral dos
Negócios - Frota de Aeronaves” e nota 14 de nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas incluídas neste
documento.
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6. Histórico do emissor / 6.5 - Pedido de falência ou de recuperação

Até a presente data, não foi protocolado nenhum pedido requerendo a nossa falência e/ou nossa recuperação judicial
ou extrajudicial.
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6. Histórico do emissor / 6.6 - Outras inf. relev. - Histórico

Não existem outras informações que julguemos relevantes em relação a esta Seção 6.
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7. Atividades do emissor / 7.1 - Descrição - atividades emissor/controladas

O emissor possui sua sede localizada no Estado de São Paulo, e possui como objeto social principal o
exercício do controle acionário da GOL Linhas Aéreas S.A. (“GLA”), atual denominação da VRG Linhas Aéreas S.A.,
ou sua sucessora a qualquer título e, por intermédio de sociedades controladas ou coligadas, explorar também:
(a) serviços de transporte aéreo regular e não regular de passageiros, cargas ou malas postais, em âmbito
nacional e internacional, na conformidade das concessões das autoridades competentes; (b) atividades
complementares de serviço de transporte aéreo por fretamento de passageiros, cargas e malas postais; (c) a
prestação de serviços de manutenção, reparo de aeronaves, próprias ou de terceiros, motores, partes e peças; (d)
a prestação de serviços de hangaragem de aviões; (e) a prestação de serviço de atendimento de pátio e pista,
abastecimento de comissária de bordo e limpeza de aeronaves; (f) o desenvolvimento de outras atividades
conexas, correlatas ou complementares ao transporte aéreo e às demais atividades descritas acima; e (g) a
participação no capital de outras sociedades como sócia, quotista ou acionista. Detemos, também, o controle
acionário da Smiles Fidelidade S.A., anteriormente Smiles S.A., após a Companhia, em dezembro de 2012,
comunicar a segregação das atividades relacionadas ao programa de relacionamento Smiles, anteriormente
conduzidas pela sua controlada GLA, as quais passaram a ser conduzidas pela Smiles S.A., sociedade constituída
em julho de 2012. Em fevereiro de 2013, a Smiles S.A. apresentou pedido de registro de companhia aberta e de
realização da oferta pública inicial de distribuição das ações de sua emissão perante a CVM (“IPO”), a ser realizada
no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e da Instrução da CVM nº 480, de 4 de abril de 2000, conforme
alterada, e com esforços de colocação das ações no exterior (“Oferta”). A Smiles S.A. tem como objeto social,
dentre outros: (i) o desenvolvimento e gerenciamento de programa de fidelização de clientes, próprio ou de
terceiros; e (ii) a comercialização de direitos de resgate de prêmios no âmbito do programa de fidelização de
clientes.
Em 31 de dezembro de 2018, as nossas controladas diretas eram: (i) GLA; (ii) GAC Inc. (“GAC”); (iii) Gol
Finance (Cayman) e (iv) Smiles Fidelidade S.A.; e (v) Gol Finance (Luxemburgo).
A GAC foi constituída em 23 de março de 2006 de acordo com as leis das Ilhas Cayman e sua atividade
está relacionada com as aquisições de aeronaves para seu único acionista, a GOL, que provê os recursos
financeiros para suas atividades operacionais e liquidação de obrigações.
A Gol Finance (Cayman) foi constituída em 16 de março de 2006, de acordo com as leis das Ilhas
Cayman, e sua atividade está relacionada com a captação de recursos para financiar a aquisição de aeronaves.
Em 1 de agosto de 2011, a controlada GLA, anteriormente denominada VRG Linhas Aéreas S.A., adquiriu
a totalidade do capital social da Webjet, à época, uma Companhia aérea com sede na cidade do Rio de Janeiro. A
operação foi aprovada pelas autoridades competentes: (i) ANAC em 3 de outubro de 2011 e (ii) Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em 10 de outubro de 2012. Em 23 de novembro de 2012, a
Companhia iniciou o processo de descontinuidade da marca Webjet, juntamente com o encerramento de suas
atividades operacionais, permanecendo a GLA, a partir dessa data, responsável por todos os serviços de
transporte aéreo e assistência aos passageiros e clientes da Webjet.
A Gol Finance (Luxemburgo) foi constituída em 21 de junho de 2013, de acordo com as leis de
Luxemburgo, onde encontra-se sediada. A Gol Finance (Luxemburgo) é subsidiária integral da Companhia e sua
atividade está relacionada à captação de recursos para o financiamento de atividades operacionais diversas.
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7. Atividades do emissor / 7.1.a - Infs. de sociedade de economia mista

Não se aplica. A Companhia não é uma sociedade de economia mista.
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7. Atividades do emissor / 7.2 - Inf. sobre segmentos operacionais

As nossas operações possuem origem em nossa subsidiária integral GLA e consistem na prestação de serviços de
transporte aéreo na América do Sul, regiões do Caribe e EUA, onde operamos voos domésticos e internacionais. A nossa
administração efetua a alocação de recursos com a finalidade de melhorar o desempenho dos resultados consolidados. Os
principais ativos geradores das nossas receitas são nossas aeronaves, que são registradas no Brasil e, portanto, todo o lucro
gerado é registrado no próprio país. As outras receitas são originadas principalmente das nossas operações de cargas,
programa de milhagens Smiles, vendas a prazo, excesso de bagagem, multas por cancelamento de tarifas, sendo que todos os
itens estão diretamente atribuídos a serviços de transporte aéreo.
Em virtude do início das operações do Programa Smiles como entidade independente ter ocorrido somente a partir de
1º de janeiro de 2013, a estrutura de apresentação das informações por segmento apresentará alterações a partir dessa data,
passando então a ter dois segmentos operacionais reportáveis. As informações destes segmentos apresentadas aos principais
tomadores de decisões para alocarem recursos e avaliarem o desempenho dos segmentos focam nos tipos de serviços
prestados em: (i) segmento de transporte aéreo; e (ii) segmento de programa de fidelização de clientes.
a.

Produtos e serviços comercializados

Temos por objeto o exercício do controle acionário da GLA e, por intermédio de entidades controladas ou coligadas,
explorar essencialmente: (i) serviços de transporte aéreo regular e não regular de âmbito nacional e internacional de
passageiros, cargas ou malas postais, na conformidade das concessões das autoridades competentes; e (ii) atividades
complementares de serviço de transporte aéreo por fretamento de passageiros.
b.

Receita proveniente do segmento e sua participação na nossa receita líquida

O resultado por segmento operacional de receita líquida referente ao exercício de 2018 é apresentado conforme
abaixo (R$ em milhões):

Resultado por Segmento
Operacional (R$ mil)
Receita líquida
Transporte de passageiros
Transporte de cargas e outras
Receita com resgate de milhas

Transporte
aéreo

Programa de
Fidelidade
Smiles

Combinação
dos
segmentos
operacionais

(-) Eliminações

Total
consolidado

(197,6)

11.411,3

10.199,1

434,4

10.633,5

-

422,4

(12,8)

409,6

987,4

987,4

(619,2)

368,2

10.621,5

987,4

11.608,9

10.199,1

-

422,4
-

O resultado por segmento operacional de receita líquida referente ao exercício de 2017 é apresentado conforme
abaixo (R$ em milhões):

Resultado por Segmento
Operacional (R$ mil)
Receita líquida
Transporte de passageiros
Transporte de cargas e outras
Receita com resgate de milhas

Transporte
aéreo

Programa de
Fidelidade
Smiles

Combinação
dos
segmentos
operacionais

(-) Eliminações

Total
consolidado

9.554,1

899,6

10.453,7

(124,7)

10.329,0

9.165,9

-

9.165,9

398,1

9.564,0

388,2

-

388,2

87,0

475,2

-

899,6

899,6

(609,7)

289,8

1

PÁGINA: 85 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

7. Atividades do emissor / 7.2 - Inf. sobre segmentos operacionais

O resultado por segmento operacional de receita líquida referente ao exercício de 2016 é apresentado conforme
abaixo (R$ em milhões):

Resultado por Segmento
Operacional (R$ mil)
Receita líquida
Transporte de passageiros
Transporte de cargas e outras
Receita com resgate de milhas

c.

Transporte
aéreo

Programa de
Fidelidade
Smiles

Combinação
dos
segmentos
operacionais

(-) Eliminações

Total
consolidado

9.069,6

1.548,1

10.617,7

(750,4)

9.867,3

8.340,5

-

8.340,5

330,9

8.671,4

729,1

-

729,1

0,4

729,5

-

1.548,1

1.548,1

(1.081,7)

466,4

Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da Companhia

O resultado por segmento operacional de lucro líquido referente ao exercício de 2018 é apresentado conforme abaixo
(R$ em milhões):

Resultado por Segmento
Operacional (R$ mil)
Lucro líquido (prejuízo) do
exercício

Transporte
aéreo

Programa de
Fidelidade
Smiles

Combinação
dos
segmentos
operacionais

(-) Eliminações
e Ajustes de
prática
contábil

Total
consolidado

(1.085,4)

340,2

(745,2)

(340,2)

(1.085,4)

O resultado por segmento operacional de lucro líquido referente ao exercício de 2017 é apresentado conforme abaixo
(R$ em milhões):

Resultado por Segmento
Operacional (R$ mil)
Lucro líquido (prejuízo) do
exercício

Transporte
aéreo

Programa de
Fidelidade
Smiles

Combinação
dos
segmentos
operacionais

(-) Eliminações
e Ajustes de
prática
contábil

Total
consolidado

18,8

401,6

420,4

(401,6)

18,8

O resultado por segmento operacional de lucro líquido referente ao exercício de 2016 é apresentado conforme abaixo
(R$ em milhões):

Resultado por Segmento
Operacional (R$ mil)
Lucro líquido (prejuízo) do
exercício

Transporte
aéreo

Programa de
Fidelidade
Smiles

Combinação
dos
segmentos
operacionais

(-) Eliminações
e Ajustes de
prática
contábil

Total
consolidado

849,6

295,5

1.145,1

(295,6)

849,6

2
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a.

Características do processo de produção

Nosso modelo operacional constitui em uma malha altamente integrada com múltiplas escalas, que é diferente do
modelo "ponto-a-ponto" utilizado por outras companhias aéreas de baixo custo internacionalmente. O alto nível de integração
de voos em determinados aeroportos nos permite oferecer voos frequentes, sem escalas e com baixas tarifas entre os
principais centros econômicos do Brasil, além de amplas conexões ao longo de nossa malha, ligando pares de cidades por meio
de uma combinação de dois ou mais voos com pouco tempo de escala ou conexão. Adicionalmente, nossa malha nos permite
aumentar nossas taxas de ocupação em nossas rotas de pares de cidades principais, através da utilização de aeroportos nestas
cidades para permitir que nossos passageiros façam as conexões necessárias para alcançar seus destinos finais. Esta estratégia
aumenta nossa taxa de ocupação, atraindo passageiros viajando para destinos secundários, os quais preferem pagar tarifas
menores mesmo que isso signifique fazer uma ou mais escalas antes de chegar ao seu destino final.
Nosso modelo operacional nos possibilita estruturar nossas rotas para incluir destinos que não seriam possíveis de ser
atendidos isoladamente no modelo tradicional "ponto-a-ponto", mas que se tornam possíveis de ser atendidos quando
simplesmente incluídos como pontos adicionais em uma malha aérea interligada como a nossa. Nós nos concentramos no
mercado brasileiro, sul-americanos e norte americano, avaliando cuidadosamente as oportunidades de crescimento contínuo.
Procuramos aumentar a frequência de nossos vôos para mercados com alta demanda e adicionar novas rotas à nossa malha
que podem ser alcançadas com nossos atuais aviões Boeing 737 Next Generation (NG) e MAX (por exemplo, destinos no Caribe
e Estados Unidos).
Como operadora de baixo custo, operamos um tipo único de frota, e usamos alianças e acordos de compartilhamento
de códigos com grandes transportadoras internacionais (incluindo Delta e Air France KLM) e operadoras regionais para atender
destinos que não podem ser efetivamente atendidos por nossos aviões Boeing 737.
Atualmente operamos aproximadamente 700 voos diários para 69 destinos.
Apesar da recente redução da capacidade, seguindo a tendência geral do mercado doméstico, mantivemos nossa
posição de liderança no número de passageiros transportados no Brasil, em 2018, com cerca de 32 milhões de passageiros
transportados no mercado interno e um market share de 36%. O esforço de redução de capacidade implementado pela
empresa durante os últimos doze meses destina-se a gerar recuperação do PRASK, e é esperado um impacto significativo nos
próximos anos.
Transporte de passageiros
Reconhecemos que devemos oferecer ótimos serviços aos nossos clientes com perfil corporativo e de lazer. Damos
atenção especial aos detalhes que podem proporcionar uma experiência agradável e sem inconvenientes, tais como:

viagens sem bilhetes impressos, check-in, escolha de assentos, alteração de voos e serviços de cancelamento
feitos online, de forma conveniente;

elevada frequência de voos entre os aeroportos mais importantes do Brasil;

baixo cancelamento e elevadas taxas de desempenho dentro do prazo de nossos voos;

check-in realizado pelo próprio passageiro em postos de atendimento;

toaletes femininos exclusivos nos voos;

serviço de bordo gentil e eficiente;

serviços grátis ou com desconto de traslado entre aeroportos e zonas de desembarque em determinadas
rotas;

serviços de venda a bordo em alguns voos;

bilhetes de check-in e de embarque em smartphones (100% eletrônico, sem uso de papel);

aplicativo para smartphones para check-in, bilhete de embarque eletrônico e gerenciamento da conta Smiles;

maior espaço entre as pernas e conforto (assentos GOL+ Conforto nos voos domésticos e Gol Premium Class
para voos internacionais);

serviço de consulta on-line sobre a situação do voo e acesso ao Wifi;

Lounges premium para passageiros da classe executiva e clientes Premium Smiles nos aeroportos de
Guarulhos e Galeão);e

Expansão de programas Smiles para o acúmulo de milhas a tarifas promocionais.
No geral, as receitas e a rentabilidade dos nossos voos atingem seus picos durante o período de férias de verão e
inverno, em janeiro e julho respectivamente, e nas duas últimas semanas de dezembro, durante a temporada de festas de final
de ano. Por outro lado, na semana de Carnaval geralmente observamos uma diminuição na taxa de ocupação. Dada a nossa
grande proporção de custos fixos, essa sazonalidade tende a causar variações em nossos resultados operacionais de trimestre
para trimestre.
Receitas Auxiliares e Transporte de Cargas (Gollog)
Receitas auxiliares incluem as receitas de nossos serviços Gollog, além daquelas oriundas de taxas de excesso de
bagagem e de alterações nos voos. Receitas de taxas de seguro de viagem também estão se tornando uma parte cada vez mais
importante dessas receitas. O desenvolvimento adicional de nossos serviços Gollog é parte fundamental de nossa estratégia
para aumentar receitas auxiliares. Somos a companhia aérea líder no Brasil em receitas auxiliares, com total em 2018 de
R$777,9 milhões.
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Estamos constantemente avaliando oportunidades para gerar receitas secundárias adicionais, tais como venda de
seguro de viagem, atividade de marketing e outros serviços que possam nos ajudar a tirar melhor proveito do grande número
de passageiros em nossos voos e do grande volume de clientes que usam nosso site de Internet. Estamos no processo de
instalação de Wi-Fi em todos as nossas aeronaves, que será uma fonte adicional de receita. Em 2017, a ANAC aprovou regras
para permitir que as companhias aéreas cobrem por bagagens despachadas. Ainda em 2017, anunciamos nossa intenção de
criar uma nova classe de bilhetes que não incluirá serviços de bagagem, as quais serão pagas separadamente de acordo com o
uso.
Fazemos uso eficiente de capacidade extra no porão de nossa aeronave transportando cargas por meio do Gollog,
nosso serviço de transporte de carga. O sucesso do Gollog é resultado do serviço exclusivo que oferecemos ao mercado: o
conhecimento de embarque aéreo eletrônico, que pode ser preenchido online. O sistema Gollog oferece acesso online para
esses conhecimentos aéreos e permite aos clientes acompanhar o envio da carga através de qualquer computador com acesso à
Internet. Nossos 69 destinos no Brasil, na América do Sul e no Caribe oferecem acesso a localidades múltiplas em cada região.
Com nossa capacidade de aproximadamente 700 voos diários, operada por 121 aeronaves Boeing 737-700/800/MAX, além de
uma frota de 300 veículos, garantimos um serviço rápido e confiável de entrega.
Nossos produtos de entrega expressa – Gollog VOO CERTO, Gollog EXPRESS, Gollog DEZ HORAS e Gollog DOC – foram
desenvolvidos para atender a crescente demanda por entregas porta a porta, prazos definidos e serviços opcionais adicionais.
Planejamos intensificar nossos esforços em serviços de entrega expressa fortalecendo nossa capacidade logística,
principalmente expandindo nossa malha de distribuição terrestre e intensificando ainda mais nossos esforços comerciais.
Programa de Milhagem Smiles
Produtos e Serviços
No âmbito das receitas com Milhas, os produtos oferecidos pela Companhia compreendem (i) a venda de Milhas aos
Parceiros Comerciais da Companhia e (ii) o gerenciamento de programas de fidelização de parceiros comerciais, incluindo ao
próprio Programa de Fidelidade da Gol.
Atualmente, o Smiles obtém rentabilidade a partir de duas fontes principais: (i) spread: diferença entre preço de venda
das Milhas e custo dos prêmios resgatados na compra direta de produtos ou serviços; e (ii) Breakage: Milhas emitidas que não
serão resgatadas e que, portanto, não geram custos de resgate. Também existem duas fontes adicionais de rentabilidade
provenientes do Programa: (iii) Receita com juros sobre aplicações financeiras, devido ao fluxo de caixa favorável ao capital de
giro, resultando em receitas financeiras; e (iv) margem com outros serviços com a possível ampliação de outros serviços, como
a gestão de relacionamento.
Para se tornar elegível ao programa, a pessoa física se cadastra no programa Smiles através do website. Os membros
possuem uma única conta para acumular e resgatar milhas e não são obrigados a transferir milhagem.
A conta do programa Smiles permite que seus membros acumulem Milhas adquirindo produtos ou utilizando serviços
oferecidos por seus parceiros comerciais. Os membros podem resgatar e converter suas milhas em prêmios de viagem, serviços
ou produtos. A atual política é cancelar todas as milhas da conta de um membro quando expiram, o que varia de três a cinco
anos, com exceção de milhas promocionais de expiração curta.
Além de vender milhas, a Smiles administra nosso programa de fidelidade e pode expandir seus serviços de gestão do
programa de fidelidade a outros parceiros comerciais.
Resgate de Milhas
Prêmios em bilhetes aéreos representaram a maior parte dos resgates no período findo em 31 de dezembro de 2018.
Contudo, com a opção de resgatar milhas através do Smiles Shopping, plataforma através da qual os parceiros comerciais de
resgate oferecem vários produtos de prêmios, estimamos que a proporção de resgates de prêmios por produtos aumentou na
comparação 2018 e 2017 e poderá aumentar ainda mais no longo prazo.
Smiles & Money e Produtos Smiles aos Participantes
Os Participantes do Programa Smiles podem comprar Milhas, revalidar Milhas expiradas ou transferir Milhas para outro
Participante, por meio do website. As Milhas são creditadas de forma automática na conta do Programa Smiles.
As Milhas adquiridas podem posteriormente ser utilizadas para completar o seu saldo visando resgate em PassagensPrêmio da Gol, Delta Air Lines, Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Air France, Alitalia, Copa Airlines, Etihad, KLM, Korean Air,
Qatar, TAP e Air Canada, ou em Prêmios disponíveis no Smiles Shopping.
O Participante também pode adquirir Milhas se tornando membro do Clube Smiles. Entre outros benefícios, o Clube
Smiles permite ao participante receber uma quantidade de Milhas em sua conta do Programa Smiles, mediante o pagamento de
uma mensalidade.
Adicionalmente, através do produto Smiles & Money, o Participante pode efetuar um resgate através da combinação de
Milhas e dinheiro. Acreditamos que o Smiles & Money e os Produtos Smiles têm um papel importante no nível de engajamento
dos Participantes, uma vez que democratizam o acesso ao resgate em Passagens-Prêmio e outros Prêmios.
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Parceiros Comerciais
A Companhia busca atrair e reter Parceiros Comerciais que ofereçam produtos e serviços atrativos e que estejam
alinhados com sua estratégia de negócio. Mediante solicitação dos Parceiros Comerciais, as Milhas são creditadas diretamente
na conta do Programa Smiles dos Participantes. As Milhas creditadas aos Participantes são posteriormente faturadas aos
Parceiros Comerciais em bases mensais.
Atualmente, a rede de Parceiros Comerciais da Companhia é composta por diversos parceiros, em diferentes setores
da economia, incluindo companhias aéreas, instituições financeiras, operadoras de turismo, hotéis, locadoras de veículos,
varejistas de produtos alimentícios e não alimentícios, postos de gasolina, veículos de comunicação, farmácias, restaurantes,
estacionamentos, dentre outros.
 Companhia Aérea. A GOL é individualmente o mais representativo Parceiro Comercial da Companhia em termos de
Prêmio resgatados e um dos maiores em volume de Milhas emitidas. A Gol adquire Milhas da Companhia para entregá-las a
seus passageiros que utilizam o serviço de transporte aéreo comercial de passageiros.
 Instituições Financeiras. A Companhia possui atualmente contratos de parceria comercial com todos os bancos
comerciais que representam 80% dos ativos totais em 31 de dezembro de 2017, de acordo com o Banco Central. A Smiles
vende Milhas para esses parceiros comerciais, que os distribuem proporcionalmente aos gastos com cartões de crédito por
Membros do programa. A Smiles também vende milhas para cartões de crédito co-branded emitidos pelo Bradesco, Banco do
Brasil e Santander.
 Operadoras de Turismo, Hotéis e Locadoras de Veículos. Atualmente, a Companhia mantém contratos de parceria
comercial com operadoras de turismo, hotéis e locadoras de veículos nacional e internacional reconhecidos, que incluem Hoteis
Accor and Rocketmiles. A rede de parceiros comerciais, composta por operadoras de turismo, incluindo hotéis e locadoras de
veículos, permite aos clientes, Participantes do Programa Smiles, acumular Milhas ao longo de toda a sua viagem e em diversas
localidades no mundo.
 Varejistas brasileiros e Distribuidores. A Companhia possui contratos comerciais com importantes varejistas
brasileiros, entre os quais se destacam Grupo Pão de Açúcar, FastShop, Polishop, Shell (postos de gasolina), Centauro, Via
Varejo, Editora Abril S.A., Jornal O Globo, Jornal Valor Econômico, Magazine Luiza.
b.

Características do processo de distribuição

Transporte de Passageiros
Nossos clientes podem adquirir passagens diretamente por intermédio de uma variedade de canais de distribuição,
entre eles, nosso site na Internet, incluindo serviços de reserva pela web (BWS), nosso serviço de atendimento ao cliente,
balcões de venda de passagens nos aeroportos, e, em menor escala, Global Distribution Systems (GDS).
Nosso modelo de negócios de tarifa baixa utiliza vendas de passagens no site da Internet como seu principal canal de
distribuição, especialmente no mercado doméstico. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, 82% de nossas
receitas de transporte de passageiros, diretamente do cliente ou através de agências de viagem, foram adquiridas por meio de
vendas online, e assim, nos tornamos lideres neste segmento.
Nossos clientes podem também adquirir bilhetes indiretamente através de agências de viagem, um recurso de viagem
amplamente usado no Brasil, na América do Sul, na Europa, na América do Norte e em outras regiões. Em 31 de dezembro de
2018, agências de viagem nos proporcionam a venda em aproximadamente 45 países. O GDS nos permite acessar um grande
número de profissionais de turismo aptos a vender nossas passagens a clientes em todo o mundo, e a firmar acordos de
interline com outras companhias aéreas visando oferecer mais opções de voos e conexões a nossos passageiros, além de
acrescentar um tráfego extra de passageiros, em especial à nossa malha internacional.
Programa de Milhagem Smiles
As atividades do Programa Smiles não envolvem a distribuição de mercadoria, sendo o item não aplicável. Mesmo nos
casos de resgate de Milhas por produtos, a obrigação da Companhia se estende somente até a compra do produto, ficando o
fornecedor da Companhia responsável pela entrega do produto escolhido ao participante.
c.

características dos mercados de atuação

(i)

Participação em cada um dos mercados:

Programa de Milhagem Smiles
A indústria de fidelidade no Brasil não possui dados consolidados e públicos para o setor. No entanto, abaixo
ilustramos o market share relativo da Companhia em relação ao seu principal competidor, único que possui informações
públicas por também ser listado na Bolsa de Valores. No indicador representamos o acúmulo de milhas da Smiles e seu
principal competidor, sem considerar as milhas acumuladas junto às companhias aéreas controladoras de cada uma das duas
empresas.

3

PÁGINA: 89 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

7. Atividades do emissor / 7.3 - Produção/comercialização/mercados

2014

2015

2016

2017

2018

Smiles ................................................................................

32,0%

38,8%

41,6%

48,1%

53,5%

Principal Competidor .........................................................

68,0%

61,2%

58,4%

51,9%

46,5%

Market Share

Atualmente, não há dados disponíveis ao público sobre o setor de fidelidade no Brasil. Contudo, informações
divulgadas pelo principal competidor sugerem que a empresa detém aproximadamente 46,5% de participação no mercado e a
Smiles, 53,6%, excluindo outros concorrentes menores e medido através do número de milhas ou pontos emitidos excluídos
aqueles oriundos das respectivas companhias aéreas controladoras.
(ii)

Condição de competição nos mercados:

Transporte de passageiros
As companhias aéreas no Brasil concorrem principalmente em termos de rotas, níveis de tarifa, frequência dos voos,
capacidade, direitos operacionais e presença nos aeroportos, confiabilidade dos serviços, reconhecimento da marca, programas
de fidelização e atendimento ao consumidor.
Nossos principais concorrentes no Brasil são Latam Airlines Group, ou Latam Brasil; Azul Linhas Aéreas Brasileiras, ou
Azul Brasil; e Ocean Air Linhas Aereas, que opera no Brasil como Avianca, ou Avianca Brasil. A Latam Brasil é controlada pela
Latam S.A., uma empresa chilena. A Latam é o resultado de uma fusão de junho de 2012 entre a TAM Airlines do Brasil e a LAN
Airlines do Chile, e é uma operadora de serviço completo que oferece voos em rotas nacionais e rotas internacionais. A Azul,
que adquiriu a companhia aérea regional Trip em 2012, é controlada pela Azul S.A. As ações ordinárias da Azul S.A. estão sob
controle de David Neeleman. Avianca Brasil é controlada pelo Synergy Group. Avianca licenciou sua marca para a Avianca Brasil
em 2010. Também enfrentamos a concorrência doméstica de outras operadoras domésticas regulares, companhias aéreas
regionais e companhias aéreas de fretamento, que concentram sua malha na aviação regional.
À medida que o setor de companhias aéreas brasileiras evolui, podemos enfrentar mais concorrência de nossos
principais concorrentes e companhias aéreas de voo fretado (que operam voos não regulares), bem como outros novos
participantes no mercado que reduzem suas tarifas para atrair novos passageiros em alguns de nossos mercados.
A tabela a seguir apresenta o histórico de participações de mercado em rotas domésticas, baseado em passageiroquilômetro transportado, das principais companhias aéreas brasileiras, para cada um dos períodos indicados:
Participação de mercado doméstico — Voos
regulares
Gol............................................................................
Latam Brasil(1) .........................................................
Azul Brasil ................................................................
Avianca Brasil ...........................................................
Outras ......................................................................
Fonte: ANAC

2014

2015

2016

2017

2018

36,1%
38,1%
16,7%
8,4%
0,7%

35,9%
36,7%
17,0%
9,4%
1,0%

36,0%
34,7%
17,0%
11,2%
1,1%

36,2%
32,6%
17,8%
12,9%
0,5%

35,7%
31,9%
18,6%
13,4%
0,4%

(1)

Conhecida como TAM antes da fusão em junho de 2012 com a LAN Airlines do Chile.

(2)

Em maio de 2012, a Azul adquiriu a TRIP.

Em termos domésticos, também enfrentamos concorrência das alternativas de transporte terrestre, principalmente das
companhias de transporte rodoviário interestadual. Dada a ausência de serviços significativos de transporte ferroviário de
passageiros no Brasil, as viagens de ônibus são, tradicionalmente, a única opção de baixo custo de transporte de longa
distância para uma parcela considerável da população brasileira. Acreditamos que nosso modelo de negócio de baixo custo nos
proporcionou a flexibilidade necessária para fixarmos nossas tarifas, de modo a estimular a demanda por viagens aéreas entre
passageiros que, no passado, realizaram viagens de longas distâncias principalmente de ônibus. Em especial, as tarifas
altamente competitivas que oferecemos pela viagem em nossos voos noturnos, que têm sido frequentemente comparadas às
tarifas de ônibus para os mesmos destinos, tiveram o efeito de proporcionar concorrência direta às companhias de transporte
rodoviário interestadual nestas rotas.
Expandimos nossos serviços internacionais na América do Sul, nos Estados Unidos e no Caribe, nosso grupo de
concorrentes aumentará e teremos de enfrentar a concorrência das companhias aéreas brasileiras e sul-americanas que já estão
estabelecidas no mercado internacional e que participam de alianças estratégicas e acordos de compartilhamento de código.
Além disso, companhias estrangeiras podem decidir ingressar ou aumentar sua grade de horários no mercado em rotas entre o
Brasil e outros destinos na América do Sul, EUA, e Caribe.

A tabela abaixo mostra a participação de mercado de 2018 nas principais companhias aéreas em rotas sul-americanas de /
para o Brasil com base em RPKs:
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Participação de Mercado Internacional – Companhia Aérea
Grupo Latam Airlines (1)

RPK (mn)

Market Share

32.511

64.0%

AZUL

6.300

12.4%

GOL

4.158

8.1%

Avianca Brasil

3.317

6.2%

Avianca Holding(2)

2.913

5.7%

Aerolíneas Argentinas

1.805

Total

50.824

3.6%
100,00%

Fonte: ANAC
(1) Inclui Latam Airlines Brasil, Lan Chile, Lan Peru, Lan Argentina e TAM MERCOSUR.
(2) Inclui Avianca Holdings e TACA Peru.

Programa de Milhagem Smiles
Smiles enfrenta os seguintes tipos de concorrência no Brasil: (i) programas de fidelidade de companhias aéreas, (ii)
programas de fidelidade de instituições financeiras e entidades similares e (iii) outros programas de fidelização em geral. O
primeiro grupo inclui o Multiplus, o atual líder do mercado e outros competidores, como o programa Tudo Azul e o Programa
Amigo da Avianca. O segundo grupo inclui uma variedade de grandes instituições financeiras e entidades similares que
possuem seus próprios programas de fidelização, como o Programa SuperBônus do Banco Santander (Brasil) SA, o Programa
Bradesco de Cartão de Fidelidade do Banco Bradesco SA, o Programa Sempre Presente do Banco Itaú Unibanco SA, o American
Express Membership Rewards Program e Livelo, um programa de joint venture entre o Banco do Brasil e o Banco Bradesco. A
maioria desses programas permite aos membros transferir pontos acumulados para programas como o programa de fidelidade
Smiles. O terceiro grupo de concorrentes inclui empresas como Dotz e Netpoints (dos quais Smiles é um acionista minoritário),
entre outros.
Caso programas de fidelidade internacionais, tais como Aeroplan ou Air Miles adentrem no mercado brasileiro, a
Smiles poderá enfrentar maior concorrência. Por outro lado, a entrada de programas de fidelidade internacionais apresentaria
novas oportunidades para parcerias comerciais.

d.

Eventual Sazonalidade

A receita líquida da GOL advém do volume de tráfego de passageiros e cargas, que pode sofrer variação de acordo
com o período do ano e consequentemente seu fluxo e intensidade. Vimos até os dias de hoje uma demanda mais fraca no
segundo trimestre de cada ano. Isto ocorre devido ao período de férias escolares, Verão brasileiro, Natal e passagem de ano,
bem como o Carnaval. Em 2018, registramos 26,0% e 28,0% das receitas líquidas totais do ano no primeiro e o quarto
trimestres, respectivamente.
e.

Principais Insumos e Matérias Primas

(i)

Descrever as relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas ao controle ou
regulação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável.

A Companhia mantém relacionamento de longo prazo com seus fornecedores, com avaliação periódica. Buscamos
também orientações e atualização das melhores formas de manutenção, além de contratos para fornecimento de instrumentos
que auxiliem na operação e manutenção das suas aeronaves.
As relações com nossos fornecedores não estão sujeitas a controle ou regulamentação governamental.

(ii)

Eventual dependência de poucos fornecedores

Não há dependência ou vulnerabilidade em relação a qualquer fornecedor uma vez que a Companhia
atua com uma vasta lista de fornecedores.
Com relação ao nosso contrato com a Petrobras Distribuidora – sendo esta a fornecedora principal de combustível e
lubrificantes atualmente, esclarecemos que não nos tornamos dependentes, uma vez que a Companhia pode comprar
combustível de outro(s) fornecedor(es) - com exceção às bases em que a fornecedora tem presença e, uma vez instalada em um
novo aeroporto, a Companhia obriga-se a comprar combustível da Petrobras Distribuidora. O contrato também nos permite
comprar combustível de aviação a um preço fixo, diminuindo assim os riscos relativos a flutuações do preço do barril de
petróleo e variações da taxa cambial.
Com relação a nossa ordem firme de compra, que em 31 de dezembro de 2018 era de 100 aeronaves modelo Boeing
737 MAX 8 e 30 aeronaves Boeing MaX 10 , com a Boeing (The Boeing Company), sendo este o nosso único fornecedor de
aeronaves atualmente, esclarecemos que não nos tornamos dependentes, uma vez que essa exclusividade não se aplica caso
venhamos a celebrar contrato de fornecimento com outro fabricante.

(iii)

Eventual volatilidade em seus preços
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O preço do combustível é um dos maiores componentes de risco financeiro nas empresas aéreas. Os preços
internacionais do petróleo, denominados em dólares norte-americanos, são voláteis e não podem ser previstos com qualquer
grau de certeza, pois estão sujeitos a muitos fatores globais e geopolíticos. Por exemplo, o preço do petróleo passou por
variações significativas de 2009 até o final de 2012. As empresas aéreas frequentemente usam contratos futuros de petróleo
WTI ou óleo para aquecimento para proteger sua exposição aos preços de combustível de aviação.
A Companhia firmou contratos de operações com derivativos para proteger-se economicamente desse risco. O
combustível representou 38,6% dos custos e despesas operacionais no período findo em 31 de dezembro de 2018 (2017
30,9%; 2016 29,4%).
O Comitê de Risco da GOL estabeleceu Política, aprovada pelo Conselho de Administração. A política determina a
realização de operações com derivativos para o período de curto prazo, definido como os três primeiros meses seguintes ao
mês corrente, o limite de proteção (HR) mínimo é 25% e o máximo é 100%. O Comitê de Risco delibera sobre o programa de
hedge de curto prazo nas suas reuniões semanais. Para o período superior ao curto prazo, os limites de proteção e o programa
de hedge são propostos pelo Comitê de Risco, com base em análises econômicas e projeções de cenários, e, para serem
executados, devem ser submetidos e aprovados pelo CPR em suas reuniões periódicas.
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Não possuíamos nos últimos 3 exercícios sociais, nenhum cliente que concentrasse mais de 10% da nossa receita
líquida.
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a.
Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a
administração pública para obtenção de tais autorizações
Visão Geral do Setor
Segundo a Organização Internacional de Aviação Civil, ou IATA, o Brasil é o quinto maior mercado de aviação doméstica do
mundo, depois dos Estados Unidos, China, Índia e Rússia e deverá continuar entre as quatro maiores nas próximas duas
décadas com um total de 170 milhões de passageiros. E de acordo com a ANAC, foram efetuados em 2018, 93,7 milhões de
embarques nacionais e 9,3 milhões de embarques internacionais nas companhias aéreas brasileiras no Brasil (o que exclui
companhias aéreas internacionais), de uma população total de mais de 208 milhões, de acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, ou IBGE. Contrariamente, de acordo com o Departamento de Transporte americano, os Estados Unidos
efetuaram em 2018, 886 milhões de embarques nacionais e 113 milhões de embarques internacionais, de uma população total
de mais de 328 milhões, de acordo com o último censo americano. Apesar do seu tamanho, o mercado brasileiro possui pouca
penetração, com uma estimativa de 0,4 vôos per capita em 2018, muito abaixo dos níveis de países desenvolvidos como
Austrália (2,4), Estados Unidos (2,1) e Canadá (1,3), refletindo um forte potencial para o crescimento no médio prazo. No caso
específico da Gol, estamos muito bem posicionados para capturar o crescimento do mercado brasileiro, com 85,3% das receitas
provenientes do mercado interno em 2018.
O setor de viagens comerciais brasileiro tem sido historicamente acessível apenas para passageiros de negócios ou
indivíduos de alta renda, resultando em baixas taxas de penetração per capita em relação a outros mercados emergentes e
países desenvolvidos. Acreditamos que as expectativas para o Brasil a longo prazo ainda são bastante atraentes, o que é um
bom presságio para o desenvolvimento e o crescimento das viagens aéreas. As alternativas de viagens de longa distância no
Brasil são bastante limitadas, dado que existe uma infraestrutura rodoviária ruim e nenhum ferroviário de passageiros ou outra
alternativa. Apesar do crescimento significativo nas viagens aéreas no Brasil durante a primeira década após o ano 2000 (CAGR
de quase 12% em relação ao 2000-2011), acreditamos que ainda há potencial de aumento significativo para as companhias
aéreas em geral e para as companhias aéreas de baixo custo, especificamente para ganhar participação de mercado de
viajantes que normalmente viajariam de ônibus. Além disso, os consumidores brasileiros de "nova classe média" também
alocaram uma maior parcela de suas rendas familiares em melhores experiências durante as férias. Isso explica o significativo
aumento na demanda de viagens aéreas internacionais por brasileiros nos últimos 10 anos. Os países sul-americanos, o Caribe
e os Estados Unidos estão entre os dez principais destinos turísticos mais populares para os brasileiros que viajam para o
exterior de férias de acordo com os dados da indústria.
De acordo com os dados mais recentes coletados pela ANAC, os voos entre Rio de Janeiro e São Paulo responderam por
7,5% de todos os passageiros transportados em voos domésticos no Brasil em 2018. As dez principais rotas entre pares de
cidades responderam por 25% de todos os passageiros transportados em voos domésticos no Brasil em 2018, enquanto os dez
aeroportos mais frequentados foram responsáveis por 67% em 2018.
A tabela abaixo apresenta informações sobre as dez rotas mais movimentadas para viagens aéreas no Brasil em 2017.
Par de Cidades (1)

Passageiros

Participação de Mercado da Rota

São Paulo - Rio de Janeiro
7.000.083
SÃO PAULO - CONGONHAS-RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT
4.226.221
SÃO PAULO - GUARULHOS-RIO DE JANEIRO - GALEÃO
1.281.455
SÃO PAULO - CONGONHAS-RIO DE JANEIRO - GALEÃO
780.551
SÃO PAULO - GUARULHOS-RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT
711.856
SÃO PAULO - CONGONHAS-BRASÍLIA
2.086.054
SÃO PAULO - GUARULHOS-PORTO ALEGRE
2.213.050
SÃO PAULO - CONGONHAS-BELO HORIZONTE - CONFINS
1.774.881
SÃO PAULO - GUARULHOS-RECIFE
2.014.023
SÃO PAULO - GUARULHOS-SALVADOR
1.998.798
SÃO PAULO - CONGONHAS-PORTO ALEGRE
1.813.768
SÃO PAULO - GUARULHOS-CURITIBA
1.632.897
SÃO PAULO - CONGONHAS-CURITIBA
1.461.863
SÃO PAULO - GUARULHOS-FORTALEZA
1.750.976
____________
Fonte: ANAC – 2018
(1) Considera voos que partem das duas cidades do par
(2) Inclui voos de Congonhas ou Guarulhos para os aeroportos de Santos Dumont ou Galeão.

7,5%
4,5%
1,4%
0,8%
0,8%
2,2%
2,4%
1,9%
2,2%
2,1%
1,9%
1,7%
1,6%
1,9%

Resultado do crescimento econômico do Brasil entre 2009-2013 e das iniciativas governamentais de distribuição de renda,
o segmento da classe média (A, B e C Classes) aumentou significativamente nos últimos anos e agora responde por cerca de
50% do consumo total (ou 42 milhões de novos consumidores Classe média). A região Nordeste liderou o crescimento dos
consumidores da classe média, com três de cada dez novos consumidores dessa região. De acordo com a ANAC, após a
redução de 7,8% no número de passageiros domésticos transportados em 2016, entretanto tivemos uma recuperação da
indústria em 2018 com crescimento de 3,1% em relação a 2017. Além disso, há discussões em curso no Brasil sobre a
execução de acordos de céu aberto, que eliminam restrições sobre o número de vôos e destinos entre países. Em 2017, o
Congresso brasileiro ratificou um acordo de céu aberto com os Estados Unidos datado de 2011, e ratificado pelo Decreto No.
9.423/18
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Evolução do Mercado Brasileiro de Aviação Civil
Nos últimos 40 anos, o mercado doméstico apresentou crescimento de ano-sobre-ano em passageiro-quilômetro
transportado duas vezes maior frente a taxa de crescimento PIB, exceto em tempos de recessão econômica ou política
significativa, como a crise do petróleo na década de 1970, a crise da dívida soberana brasileira, no início dos anos 80 e na crise
econômica e política no Brasil no início dos anos 90. De 1972 a 2000, a receita doméstica de passageiros-km cresceu à taxa
anual de 7,2%. No entanto, nos dez anos seguintes ao início das operações da Gol, de 2000-2011, a taxa de crescimento CAGR
acelerou para um aumento de aproximadamente 12%. Durante este período, o share da Gol medida pelo assento-quilômetro
oferecido aumentou de 4% para 38%. Nós acreditamos que a Gol impactou positivamente o mercado em mais de 260% em
termos de estímulo à demanda que chamamos de "efeito Gol".
De 2012 a 2016, a taxa de crescimento anual do tráfego de passageiros da indústria, em termos de passageiros –
quilometro-transportados é de 0,6%, em relação a uma taxa composta de crescimento anual da capacidade doméstica
disponível da indústria, em termos de quilómetros-assento disponíveis no mercado doméstico de -1,7%. O fator de ocupação da
indústria, calculado como passageiros –quilometro-transportados, dividido pelo número de assentos-quilômetro disponível, foi
em média de 77,7% no mesmo período.
Após o ajuste da capacidade ocorrido na indústria aérea Brasileira em 2016, a capacidade cresceu em 2018, atingindo
118,0 milhões de ASKs. A demanda aumentou em 4,4% em 2018, levando à taxa de ocupação recorde de 81,3%.
A tabela abaixo mostra os números do tráfego de passageiros da indústria nacional e da capacidade disponível nos
períodos indicados:
2014
Embarques Nacionais
Assento-quilômetro Oferecido
Crescimento de Assentos-Quilômetro Oferecido
Passageiro-quilômetro Transportado
Crescimento de Passageiro-quilômetro Transportado
Taxa de Ocupação

2015

2016

2017

2018

95,9

96,2

88,7

90,6

93,7

117.000

118.230

111.236

112,8

118,0

0,9%

1,0%

(5,9)%

1,4%

4,6%

93.367

94.381

89.012

91,9

95,9

5,8%

1,1%

(5,7)%

3,2%

4,4%

79,8%

79,8%

80,0%

81,5%

81,3

____________
Fonte: ANAC e Dados Comparativos Avançados
Regulamentação Do Mercado De Aviação Civil Brasileira
Visão Geral da Regulamentação e Autoridades Brasileiras de Aviação Civil
Serviços de transporte aéreo são considerados serviços de utilidade pública e estão sujeitos à extensiva regulamentação e
monitoramento do CONAC e a ANAC. Serviços de transporte aéreo também são regulamentados pela Constituição Federal e
pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. O sistema brasileiro de transporte aéreo civil é controlado por várias autoridades. A
ANAC é responsável pela regulamentação das companhias aéreas, o DECEA é responsável pelo controle do espaço aéreo.
O governo brasileiro reconheceu e ratificou, e deve cumprir, a Convenção de Varsóvia de 1929, a Convenção de Chicago de
1944 e a Convenção de Genebra de 1948, as três principais convenções internacionais relacionadas às atividades mundiais de
transporte aéreo comercial.
A Política Nacional de Aviação Civil, ou PNAC, corresponde às diretrizes e estratégias que orientarão as instituições
responsáveis pelo desenvolvimento do setor da aviação civil brasileira, estabelecendo objetivos e ações estratégicas para o
mercado.
O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, ex-Secretário de Aviação Civil, monitora a implementação do PNAC
pelas entidades responsáveis pela gestão, regulação e fiscalização da aviação civil, infra-estrutura aeroportuária civil e
infraestrutura de navegação aérea civil vinculada ao Ministério. Além do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, os
órgãos e entidades do Conselho Nacional de Aviação Civil (CONAC) monitoram a implementação do PNAC.
O seguinte quadro ilustra os principais órgãos regulatórios, suas responsabilidades e para quem se reportam dentro da
estrutura governamental brasileira.
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Presidente do Brasil
Conselho Nacional de
Aviação Civil (CONAC)
Ministro da Defesa

Secretário de Aviação Civil

Comando da Aeronáutica

Departamento de
Controle do Espaço
Aéreo
(DECEA)
Controle do Espaço
Aéreo

Administradoras
de estruturas
aeroportuárias
(INFRAERO e
outras
concessionárias
de
administração
aeroportuárias

Agência
Nacional de
Aviação Civil
(ANAC)

Comissão
Nacional de
Autoridades
Aeroportuárias
(CONAERO)

Regulação da
Aviação Civil

Administração
Aérea

Administração
dos Aeroportos

O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil supervisiona a ANAC e a INFRAERO e reporta-se diretamente ao
Presidente do Brasil. O Ministério também é responsável pela implementação do plano de concessão de infraestrutura
aeroportuária e pelo desenvolvimento do planejamento estratégico da aviação civil.
A Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, ou CONAERO, é uma comissão que coordena as diferentes entidades
e órgãos públicos relacionados aos aeroportos. Isso tem um papel normativo na busca de eficiência e segurança nas operações
nos aeroportos.
A CONAERO é composta por representantes das seguintes entidades: (i) SAC, que preside a comissão; (ii) Departamento de
Administração da Presidência; (iii) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; (iv) Ministério da Defesa; (v) Ministério
das Finanças; (vi) Ministério da Justiça; (vii) Ministério do Planejamento, Orçamento e Administração; (viii) Ministério da Saúde; e
(ix) ANAC.
A ANAC é atualmente responsável pela orientação, planejamento, estimulação e suporte às atividades das companhias de
aviação civis privadas e públicas no Brasil, e também regulamenta as questões gerais e econômicas envolvendo operações de
voo que afetam o transporte aéreo, incluindo assuntos relacionados à segurança aérea, certificação e aptidão, seguro, proteção
ao cliente e práticas de concorrência.
O Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ou DECEA, se reporta indiretamente ao Ministro da defesa do Brasil, que é
responsável pelo planejamento, administração e controle das atividades relacionadas ao espaço aéreo, telecomunicações
aeronáuticas e tecnologia. Isso inclui a aprovação e supervisão da implementação de equipamentos assim como navegação,
meteorologia e sistemas de radar. O DECEA também controla e supervisiona o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro.
Com relação aos aeroportos não privatizados, a INFRAERO, uma empresa estatal que se reporta ao SAC, é responsável pela
administração, operação e controle de aeroportos federais, incluindo torres de controle e operações de segurança de
aeroportos. Quanto aos aeroportos recentemente privatizados (Natal, Galeão, Confins, Guarulhos, Viracopos e Brasília), a
INFRAERO permanece como acionista minoritária de cada um deles, e é responsável pela operação destes aeroportos, que
atualmente são administrados por suas concessionárias privadas.
O CONAC é órgão consultivo do Presidente da República e seu conselho consultivo é composto pelo Ministro da Defesa, o
Ministro de Assuntos Exteriores, o Ministro da Fazenda, o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o
Ministro do Turismo, o Ministro Chefe do Gabinete Civil, o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Ministro da Justiça,
o Ministro dos Transportes e o Comandante da Força Aérea. O CONAC possui competência para estabelecer políticas para a
aviação civil nacional que podem ser adotadas e executadas pelo Comando da Aeronáutica e pela ANAC. O CONAC estabelece
regras gerais relacionadas à adequada representação do Brasil em tratados, convenções e outras ações relacionadas com o
transporte aéreo internacional, infraestrutura aeroportuária, a concessão de fundos adicionais para serem usados em benefício
das companhias aéreas e aeroportos baseado em aspectos estratégicos, econômicos e de lazer, a coordenação da aviação civil,
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a segurança aérea, a concessão para a exploração de serviços de linhas aéreas, bem como permissão para prestação de
serviços de transporte aéreo comercial.
Direitos de Rota
Rotas domésticas. Até 25 de março de 2017, a ANAC era o intermediário entre as companhias aéreas e os operadores
aeroportuários em relação a novas rotas, mudanças nas rotas existentes e vigilância das rotas alocadas. Após essa data, de
acordo com a Resolução nº 440/2017, as companhias aéreas negociam o uso da infraestrutura aeroportuária e aeronáutica
diretamente com as operadoras aeroportuárias e prestadoras de serviços de navegação aérea antes de registrar rotas com a
ANAC. Para aeroportos definidos pela ANAC como “coordenados” ou “de interesse”, de acordo com a Resolução nº 338/2014,
as companhias aéreas ainda precisam obter slots. Espera-se que a implementação da Resolução nº 440/2017 permita malhas
mais flexíveis e eficientes para melhor atender à demanda por serviços aéreos, principalmente nas altas e baixas estações do
ano.
Rotas internacionais. Em geral, solicitações para novas rotas internacionais, ou alterações em rotas existentes, devem ser
classificadas para cada companhia aérea brasileira interessada, que tenha sido previamente qualificada pela ANAC para prover
serviços internacionais com a SRI (Superintendência de Relações Internacionais da ANAC), que, baseada nos dispositivos do
acordo bilateral aplicável e políticas gerais das autoridades da aviação brasileira, submeterá uma recomendação não vinculante
para o presidente da ANAC, que poderá ou não aceitar o pedido. Os direitos de rota internacional para todos os países, assim
como os direitos correspondentes de trânsito, derivam de acordos bilaterais de transporte aéreo negociados entre o Brasil e
governos estrangeiros. De acordo com tais acordos, cada governo concede ao outro o direito de designar uma ou mais de suas
companhias aéreas domésticas para operar um serviço programado entre certos destinos em cada país. As companhias aéreas
só têm o direito de pleitear novas rotas internacionais quando estas estiverem disponíveis de acordo com esses acordos. Para a
concessão de novas rotas e alterações nas existentes, a ANAC tem a autoridade para aprovar as companhias aéreas brasileiras
operarem novas rotas, sujeitas ao fato de que a companhia aérea tenha submetido os estudos satisfatórios para a ANAC
demonstrando a viabilidade técnica e financeira de tais rotas e cumprindo certas condições com respeito à concessão de tais
rotas. Quaisquer direitos de frequência de rota de companhia aérea internacional podem ser rescindidos se a companhia aérea
falhar em manter pelo menos 80% dos voos previstos em seu cronograma de transporte aéreo HOTRAN para qualquer período
de 180 dias ou suspender sua operação por um período que exceda 180 dias.
Em 2010, a ANAC aprovou a desregulamentação das tarifas áreas internacionais para voos partindo do Brasil para os
Estados Unidos e Europa, eliminando gradualmente as tarifas mínimas anteriores. Além disso, em 2010, o CONAC, aprovou a
continuidade dos acordos bilaterais prevendo a política de céu aberto com outros países da América do Sul e uma nova política
de céu aberto com os Estados Unidos. O acordo com os Estados Unidos foi assinado pelas partes, no entanto, é necessário que
seja ratificado pelo Congresso Brasileiro para ficar pronto a funcionar. Um acordo similar com a Europa ainda encontra-se em
seu estágio inicial. Essas novas regulamentações devem aumentar o número de passageiros na América do Sul e proporcionar o
crescimento do nosso mercado. À medida que nossa presença e/ou a presença de nossa parceira, Delta, aumenta no mercado
sul-americano, isso contribuirá para os nossos negócios. Por outro lado, à medida que a concorrência aumenta no mercado sulamericano em expansão e a Companhia e/ou a Delta perdermos significativa participação no mercado, poderemos ser afetados
negativamente. Para mais informações sobre o acordo de céus abertos entre o Brasil e os Estados Unidos, consulte o item –
“Céus Abertos”.
Política de slots
Doméstico. De acordo com a lei brasileira, um slot doméstico é uma concessão da ANAC, que se reflete no HOTRAN da
companhia aérea. Cada HOTRAN representa a autorização de uma companhia aérea de decolar ou chegar a aeroportos
específicos dentro de um período de tempo pré-determinado. Tal período de tempo é conhecido como “slot de aeroporto” e
prevê que uma companhia aérea pode operar em um aeroporto específico nos horários estabelecidos no HOTRAN. Uma
companhia aérea deve requerer um slot adicional da ANAC com um aviso prévio, de no mínimo, dois meses.
Congonhas, em São Paulo, é um aeroporto coordenado no qual os slots devem ser alocados a uma empresa aérea para que
esta possa iniciar suas operações naquele local. O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, muito utilizado e com ponte
aérea para São Paulo a cada 30 minutos, também é um aeroporto coordenado com certas restrições de slots.
O CONAC tomou certas medidas para minimizar os problemas técnicos e operacionais recentes nos aeroportos de São
Paulo, incluindo a redistribuição do tráfego aéreo do aeroporto de Congonhas para os aeroportos de Guarulhos. O CONAC
também mencionou sua intenção de ajustar as tarifas para o uso de hubs de aeroportos movimentados para encorajar uma
maior redistribuição do tráfego aéreo.
Em julho de 2014, a ANAC publicou novas regras que tratam da alocação de slots nos principais aeroportos brasileiros. Os
principais critérios a serem observados e levados em consideração para alocação de slots serão os de eficiência operacional
(pontualidade e regularidade). De acordo com essas novas regras, serão as médias serão avaliadas em duas períodos anuais,
seguindo o calendário de inverno e verão da IATA, entre outubro e março, e entre abril e setembro de cada ano.
A pontualidade e regularidade mínima a ser alcançada em cada período são os de 80% e 90%, respectivamente, no
aeroporto de Congonhas (em São Paulo), e 75% e 80%, respectivamente, para todos os outros principais aeroportos brasileiros.
Caso a alguma companhia aérea opere abaixo do mínimo citado acima, esta perderá o direito a série de slots em que estão
operando abaixo do mínimo que deveria ter sido alcançado. Os slots perdidos são redistribuídos em primeiro lugar para os
novos operadores, o que inclui as companhias aéreas que operam menos de 5 slots no aeroporto relevante no dia da semana
determinado e depois para todas as companhias aéreas que operam no aeroporto relevante com base na sua quota de slots.
Além disso, em outubro de 2014, a ANAC distribuiu novas vagas no aeroporto de Congonhas, em função do aumento da
capacidade das pistas, exclusivamente para as companhias aéreas com menos de 12% dos slots.
Infraestrutura Aeroportuária
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A INFRAERO, uma empresa estatal, tem a função de gerenciar, operar e controlar os aeroportos federais, incluindo torres
de controle e operações de segurança dos aeroportos.
Aeroportos menores e regionais podem pertencer a governos estaduais ou municipais do Brasil e, em tais casos, são
frequentemente gerenciados por entidades governamentais locais. Nos aeroportos brasileiros mais importantes, a INFRAERO
realiza as atividades de segurança, incluindo verificação de passageiros e bagagens, medidas de segurança de cargas e
segurança do aeroporto.
O uso de áreas dentro de aeroportos federais, tais como hangares e balcões de check-in, está sujeito à concessão de uso
pela INFRAERO. Caso exista mais de um candidato ao uso de determinada área do aeroporto, a INFRAERO poderá conduzir um
processo de licitação para a outorga da concessão. Para os aeroportos recentemente privatizados (Natal, Galeão, Confins,
Guarulhos, Viracopos, Brasília, Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre) os operadores aeroportuários podem negociar
livremente em relação as áreas aeroportuárias, de acordo com seus próprios critérios. Não há nenhuma exigência que
determine a realização de uma licitação para utilização de uma área/zona aeroportuária.
Recebemos concessões renováveis da INFRAERO para o uso e operação de todas as nossas instalações, com prazos de um
a cinco anos, nos principais aeroportos em que operamos. Nossos contratos de concessão de uso de áreas referem-se ao uso
de instalações para prestação de serviços nos terminais de passageiros, incluindo balcões de check-in, balcões de venda em
aeroportos, áreas de suporte operacional e de guarda de bagagem, e contêm dispositivos sobre ajustes periódicos dos valores
pagos pela concessão e sobre a renovação dos prazos de concessão.
Todos os 62 aeroportos brasileiros administrados pela INFRAERO no final do ano de 2018 estão programados para receber
investimentos em infraestrutura e melhorias nos próximos três anos. Além disso, no âmbito do programa de desenvolvimento
da aviação regional, 270 aeroportos regionais, em operação atualmente ou novos, poderão receber investimentos nos próximos
anos. Estes planos de atualização aeroporto não exige contribuições ou investimentos por parte das companhias aéreas
brasileiras e não deverão ser acompanhada de aumentos nas taxas de pouso ou de passageiros nas viagens aéreas.
A tabela abaixo mostra o número de passageiros nos dez aeroportos mais movimentados do Brasil em 2018:

Aeroporto

Número de passageiros embarcados e
desembarcados( (1)
(em Milhares)
41.138
21.639
17.543
14.764
10.258
8.715
9.030
8.106
8.278
7.709

SÃO PAULO - GUARULHOS
SÃO PAULO - CONGONHAS
BRASÍLIA
RIO DE JANEIRO - GALEÃO
BELO HORIZONTE - CONFINS
CAMPINAS
RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT
PORTO ALEGRE
RECIFE
SALVADOR
____________
Fonte: aeroportos INFRAERO, DAESP e Guarulhos, Brasília, Rio de Janeiro Galeão, Confins e Viracopos
(1)
Considera as partidas e chegadas domésticas e internacionais dos principais aeroportos brasileiros.

As taxas de aeroporto incluem taxas de aeroporto para cada pouso e hangaragem de aeronaves, taxas de conexão, bem
como taxas aeronáuticas e de navegação. A maioria dessas taxas varia com base no nível de operações e as tarifas são
definidas pela INFRAERO, pelo DECEA e por aeroportos privados. Desde fevereiro de 2012, o governo brasileiro aumentou as
taxas de hangaragem nos aeroportos mais movimentados e nos horários de pico, o que beneficiou os hubs secundários e os
voos fora de pico, devido às diferenças nas tarifas das companhias aéreas que optaram por operar nesses aeroportos ou nesses
horários. Atualmente, as taxas de pouso são fixas, com base na categoria do aeroporto e se o voo é doméstico ou
internacional. As taxas de navegação também são fixas, mas considere a área sobrevoada e se o voo é doméstico ou
internacional.
Privatizações aeroportuárias
Em agosto de 2011, o governo brasileiro privatizou o aeroporto de Natal, cuja construção foi concluída em meados de
2014. Em fevereiro de 2012, o governo brasileiro privatizou os aeroportos internacionais de São Paulo (Guarulhos), Brasília e
Campinas, que serão operados pelos vencedores do leilão de privatização por períodos de 20 a 30 anos. Em novembro de
2013, o governo brasileiro privatizou os aeroportos do Rio de Janeiro (Galeão) e Belo Horizonte (Confins). Adicionalmente, em
março de 2017, o governo brasileiro privatizou os aeroportos internacionais de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e
Fortaleza. Esses dez aeroportos combinados respondem por 57,3% do total de passageiros do Brasil.
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Os aeroportos leiloados foram:
Aeroporto (Código)
Natal (NAT) ..............................
São Paulo (GRU) .......................
Brasília (BSB) ............................
Campinas (VCP) .......................
Rio de Janeiro (GIG) .................
Belo Horizonte (CNF) ...............
Salvador (SSA) ..........................
Fortaleza (FOR) ........................
Porto Alegre (POA) ...................
Florianópolis (FLN) ...................
____________
Fonte: Secretaria de Aviação Civil

Quantia
R$170 milhões
R$16,2 bilhões
R$4,5 bilhões
R$3,8 bilhões
R$19 bilhões
R$1,8 bilhão
R$1,59 bilhão
R$1,51 bilhão
R$382 milhões
R$241 milhões

Tempo de
Concessão
28 Anos
20 Anos
25 Anos
30 Anos
25 Anos
30 Anos
30 Anos
30 Anos
25 Anos
30 Anos

Investimento Mínimo
R$51,7 milhões
R$4,7 bilhões
R$4,7 bilhões
R$8,7 bilhões
R$4,8 bilhões
R$1,1 bilhão
R$1,24 bilhão
R$1,44 bilhão
R$123 milhões
R$211 milhões

Ano de
Concessão
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2017
2017
2017
2017

Concessão para Serviços de Transporte Aéreo
De acordo com a Constituição Federal, o Governo Federal é responsável por serviços públicos relacionados ao transporte
aéreo, bem como à infraestrutura de aeroportos, podendo prestar esses serviços diretamente ou por terceiros por meio de
concessões ou autorizações. Conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica e regulamentações emitidas pelo CONAC, o pedido
de concessão para operar serviços regulares de transporte aéreo está sujeita à licença concedida pela ANAC para operar uma
companhia aérea e explorar os serviços regulares de transporte aéreo. A empresa interessada deve atender a certos requisitos
econômicos, financeiros, técnicos, operacionais e administrativos estabelecidos pela ANAC para que tal concessão seja
outorgada. Adicionalmente, a empresa interessada em obter a concessão deve ser uma pessoa jurídica constituída no Brasil,
devidamente registrada perante o Registro Aeronáutico Brasileiro, ou RAB, deve obter o Certificado de Homologação de
Empresa de Transporte Aéreo, ou CHETA, válido e também observar certas restrições à propriedade de suas ações ou quotas. A
ANAC possui competência para revogar uma concessão em razão do não cumprimento, pela companhia aérea, das regras do
Código Brasileiro de Aeronáutica, leis e regulamentos complementares, além dos termos do contrato de concessão.
Nossa concessão foi obtida em 2 de janeiro de 2001 pelo Alto Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa. A
concessão poderá ser cassada se, entre outros fatores, deixarmos de dar atendimento a níveis específicos de serviços,
cessarmos operações ou se for declarada nossa falência.
O Código Brasileiro de Aeronáutica e as regulamentações emitidas pelo CONAC e ANAC não estabelecem expressamente
quaisquer procedimentos de licitação, e atualmente não tem sido necessário conduzir processos de licitação anteriormente à
outorga de concessões para a operação de serviços de transporte aéreo. Em função do acelerado crescimento do setor de
aviação civil essa norma pode ser alterada pelo governo a fim de possibilitar o aumento da concorrência ou alcançar outros
propósitos políticos.
Importação de Aeronaves para o Brasil
A importação de aeronaves civis ou comerciais está sujeita à certificação prévia da aeronave pela ANAC. As autorizações de
importação se seguem os demais procedimentos gerais para importação de bens para o Brasil, após o que o importador deve
requerer o registro da aeronave no RAB.
Registro de Aeronaves
O registro de aeronaves no Brasil é regido pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, segundo o qual nenhuma aeronave está
autorizada a voar no espaço aéreo brasileiro ou pousar em, e decolar do território brasileiro sem ter sido devidamente
registrada. Para ser e permanecer registrada no Brasil, uma aeronave deve ter um certificado de matrícula e um certificado de
aero navegabilidade, ambos emitidos pelo RAB após inspeção técnica da aeronave pela ANAC. O certificado de matrícula
emitido pela ANAC atribui nacionalidade brasileira à aeronave e comprova sua inscrição perante a autoridade competente. O
certificado de aero navegabilidade em geral é válido por 6 (seis) anos a contar da data em que a ANAC tiver inspecionado e
autorizado a aeronave a voar no espaço aéreo brasileiro, sujeito à continuidade da observância de certos requisitos e condições
técnicas. O registro de qualquer aeronave pode ser cancelado caso seja verificado que a aeronave não está em conformidade
com os requisitos para registro e, especialmente, se a aeronave tiver deixado de se adequar a qualquer requisito de segurança
especificado pela ANAC ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica.
Todas as informações relativas à posição contratual em que a aeronave se encontra, incluindo contratos de compra e
venda, arrendamentos mercantis operacionais e hipotecas, devem ser apresentados ao RAB com a finalidade de fornecer ao
público um registro atualizado de qualquer aditivo feito ao certificado de matrícula da aeronave.
Restrições à Propriedade de Ações emitidas por Companhias Concessionárias de Serviços de Transporte Aéreo
De acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica, para se ter direito a uma concessão para operação de serviços
regulares, uma companhia aérea deve ter ao menos 80% de seu capital votante detido direta ou indiretamente por cidadãos
brasileiros e deve ter certos cargos de sua administração confiada apenas a cidadãos brasileiros. A partir de 31 de dezembro
de 2018, o limite de capital social votante estrangeiro permaneceu inalterado em 20%, embora as discussões do Governo
Brasileiro e do Congresso Nacional para reduzir essa limitação ou até excluí-la tenham sido retomadas. Além disso, cumpre
destacar que o Governo Brasileiro anunciou uma intenção de emitir uma nova medida, sujeita a aprovação do Congresso
Nacional, retirando totalmente esse limite de capital estrangeiro.
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De acordo com a legislação brasileira, o limite de propriedade estrangeira para companhias aéreas brasileiras foi originalmente
estabelecido em 20%. Em dezembro de 2018, o ex-presidente brasileiro aprovou a Medida Provisória nº 863 (Medida Provisória
nº 863), que retira as restrições à propriedade estrangeira do capital votante das companhias aéreas brasileiras. Embora a
medida tenha sido endossada pelo governo brasileiro que tomou posse em janeiro de 2019, a MP só é válida até 22 de maio de
2019, quando a conversão da medida em lei está prevista para ser votada no Congresso Nacional.
Caso a votação não ocorra antes da data prevista, ou o Congresso não aprove a sua conversão em lei, a MP perderá a sua
validade. Não podemos prever se o Congresso aprovará ou rejeitará a conversão da Medida Provisória nº 863 em lei ou como as
restrições à propriedade estrangeira em companhias aéreas brasileiras podem ser alteradas e como tal mudança poderia afetar
a companhia e o ambiente competitivo do setor aéreo no Brasil.
O Código Brasileiro de Aeronáutica também estabelece certas restrições na transferência do capital social das companhias
concessionárias de serviços de transporte aéreo regular, tal como a GLA, incluindo o seguinte:



as ações com direito a voto deverão ser nominativas, não podendo as ações sem direito a voto ser convertidas em
ações com direito a voto;



aprovação prévia das autoridades brasileiras de aviação civil para qualquer transferência acionária,
independentemente da nacionalidade do investidor, que resulte em: mudança de controle da companhia; detenção,
pelo cessionário, de mais de 10% do capital social da companhia; ou transferências que representem mais de 2% do
capital social da companhia;



a companhia deve apresentar à ANAC, no primeiro mês de cada semestre, um quadro de acionistas detalhado,
incluindo uma lista de acionistas, bem como uma lista de todas as transferências de ações ocorridas no semestre
anterior; e



com base em sua revisão sobre o quadro de acionistas da companhia aérea, a ANAC pode determinar que
transferências posteriores fiquem sujeitas à sua aprovação prévia.

Detemos substancialmente todas as ações da GLA, que é concessionária de serviços públicos de transporte aéreo regular
no Brasil. Segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica, as restrições à transferência de ações acima mencionadas aplicam-se
apenas às sociedades que detém concessões para oferecer serviços de transporte aéreo regular. Não se aplicam as restrições,
portanto, à Companhia.
Legislação Ambiental
As companhias aéreas brasileiras estão sujeitas a várias leis e regulamentos federais, estaduais e municipais relacionados à
proteção do meio ambiente, incluindo o descarte de materiais e substâncias químicas e o ruído das aeronaves. Essas leis e
regulamentos são aplicados por várias autoridades governamentais. O não cumprimento de tais leis e regulamentos pode
sujeitar o infrator a sanções administrativas e criminais, além da obrigação de reparar ou pagar danos causados ao meio
ambiente e a terceiros. No que se refere ao passivo civil, a legislação ambiental brasileira adota o regime de responsabilidade
estrita e solidária. Nesse sentido, podemos ser responsabilizados por violações de terceiros contratados para descartar nossos
resíduos. Além disso, de acordo com as leis e regulamentos ambientais brasileiros, o furto do véu corporativo de uma empresa
pode ocorrer a fim de assegurar recursos financeiros suficientes para a recuperação de danos causados ao meio ambiente.
Adotamos vários procedimentos do Sistema de Gestão Ambiental (EMS) com nossos fornecedores e usamos auditorias
técnicas para garantir a conformidade. Temos cautela e podemos rejeitar bens e serviços de empresas que não atendem aos
nossos parâmetros de proteção ambiental, a menos que a confirmação de conformidade seja recebida.
Estamos monitorando e analisando os desenvolvimentos relativos às alterações ao protocolo de Kyoto e aos regulamentos
de emissões nos Estados Unidos e na Europa e podemos ser obrigados a adquirir créditos de carbono para a operação de
nossos negócios. Nenhuma legislação sobre esse assunto foi promulgada no Brasil.
Céus Abertos
Em 2011, os Estados Unidos e o Brasil firmaram um acordo de céu aberto, com o objetivo de oferecer às companhias
aéreas maior liberdade na definição de rotas, preços e capacidade. Os países concordaram com um período de transição até
2015, época em que se esperava que o modelo de céu aberto estivesse em vigor. O acordo foi aprovado e, assim, ratificado
pelo Congresso Brasileiro em 2017 e ratificado pelo Decreto No. 9.423/18.
O objetivo principal do acordo de céus abertos é eliminar o limite de frequências de voo entre os EUA e o Brasil, que foram
definidos em 301 voos. O contrato também memoriza os termos previamente acordados, incluindo preços gratuitos, novos
itinerários e ofertas code-share.
Entre as importantes disposições do acordo de céu aberto estão os direitos para: (i) voar sobre um país sem pousar; (ii)
fazer conexões em outro país para fins não comerciais; e (iii) autorizações ilimitadas de voos charter. O acordo também inclui
disposições relativas a remessa de lucros, isenções fiscais, tarifas aeroportuárias e acordos internacionais relativos à segurança
da aviação civil. O acordo não permite, no entanto, que as companhias aéreas dos EUA operem voos domésticos no Brasil.
O acordo de céu aberto é uma mudança comercial significativa para o setor aéreo, pois permitirá joint ventures entre
companhias aéreas brasileiras e americanas.
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Legislação pendente
O congresso brasileiro está atualmente discutindo um projeto de lei que substituiria o atual Código Brasileiro de
Aeronáutica. Em geral, este projeto de lei trata de questões relacionadas à aviação civil, incluindo concessões de aeroportos,
proteção ao consumidor, limitação da responsabilidade civil das companhias aéreas, seguro obrigatório, multas e aumento dos
limites de participação estrangeira no capital votante das companhias aéreas brasileiras. Este projeto de lei ainda está em
discussão na Câmara dos Deputados e, se aprovado, deve ser submetido à aprovação do Senado, antes de ser enviado para
aprovação presidencial. Se a estrutura da aviação civil brasileira mudar, ou se a ANAC implementar restrições maiores, o setor
de aviação brasileiro poderia ser afetado negativamente.

b.
nossa política ambiental e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for o
caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental
Legislação Ambiental
As companhias aéreas brasileiras estão sujeitas a várias leis e regulamentos federais, estaduais e municipais
relacionados à proteção do meio ambiente, incluindo o descarte de materiais e substâncias químicas e o ruído das aeronaves.
Essas leis e regulamentos são aplicados por várias autoridades governamentais. O não cumprimento de tais leis e regulamentos
pode sujeitar o infrator a sanções administrativas e criminais, além da obrigação de reparar ou pagar danos causados ao meio
ambiente e a terceiros. No que se refere ao passivo civil, a legislação ambiental brasileira adota o regime de responsabilidade
estrita e solidária. Nesse sentido, podemos ser responsabilizados por violações de terceiros contratados para descartar nossos
resíduos. Além disso, de acordo com as leis e regulamentos ambientais brasileiros, o furto do véu corporativo de uma empresa
pode ocorrer a fim de assegurar recursos financeiros suficientes para a recuperação de danos causados ao meio ambiente.
Adotamos vários procedimentos do Sistema de Gestão Ambiental (EMS) com nossos fornecedores e usamos auditorias
técnicas para garantir a conformidade. Temos cautela e podemos rejeitar bens e serviços de empresas que não atendem aos
nossos parâmetros de proteção ambiental, a menos que a confirmação de conformidade seja recebida.
Estamos monitorando e analisando os desenvolvimentos relativos às alterações ao protocolo de Kyoto e aos
regulamentos de emissões nos Estados Unidos e na Europa e podemos ser obrigados a adquirir créditos de carbono para a
operação de nossos negócios. Nenhuma legislação sobre esse assunto foi promulgada no Brasil.
c.
dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes
para o desenvolvimento das atividades.
Na hipótese de perda das marcas “GOL”, “GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES”, “SMILES”, “VARIG”, acreditamos que
nossos negócios não serão afetados de forma adversa.
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Não possuímos receitas relevantes provenientes de países estrangeiros. Em 2018, 2017 e 2016, apenas uma pequena
parte de nossa receita, aproximadamente 14,7%, 14,8% e 14,9%, respectivamente, tem origem de operações realizadas em
países da América do Sul, Estados Unidos e regiões do Caribe.
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7. Atividades do emissor / 7.7 - Efeitos da regulação estrangeira

Não se aplica. Vide item 7.6.
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a.

divulgação de informações sociais e ambientais

A GOL divulga as suas informações sociais e ambientais por meio do Relatório de Sustentabilidade disponível no site
da Companhia.
b.

metodologia seguida na elaboração das informações sociais e ambientais

A Companhia segue as diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI) e os indicadores relatados podem ser
encontrados nos relatórios anuais da GOL.
c.

as informações são auditadas ou revisadas por auditor independente

As informações abordadas nos relatórios anuais seguem as informações divulgadas nas demonstrações financeiras
anuais da Companhia, que são auditadas de forma independente, assim como o Relatório de Sustentabilidade pela ERNST &
YOUNG Auditores Independentes S.S.
d.

a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações

Publicamos um
(www.voegol.com.br/ri).

Relatório

de

Sustentabilidade

anualmente

que

pode

ser

visualizado

em

nosso

website
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Não existem outras informações que julguemos relevantes em relação a esta Seção 7.
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8. Negócios extraordinários / 8.1 - Aquisição/alienação ativo relevante

Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos
negócios do emissor.
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8. Negócios extraordinários / 8.2 - Alterações na condução de negócios

Não houve alterações significativas na forma de condução dos nossos negócios.
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8. Negócios extraordinários / 8.3 - Contratos relevantes

Não existem contratos relevantes celebrados pela companhia e por sua controlada não diretamente relacionada com
suas atividades operacionais.
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8. Negócios extraordinários / 8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

Não existem outras informações relevantes sobre esta Seção “8”. Todas as informações estão nos subitens anteriores.
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9. Ativos relevantes / 9.1 - Outros bens relev. ativo não circulante

Marcas
Após 18 anos de história, consideramos que “GOL” é a marca que se tornou sinônimo de inovação e de boa relação
custo-benefício no mercado de aviação civil brasileira. Depositamos pedidos de registros das marcas "GOL" e "GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES" junto aos órgãos competentes para registro de marcas e patentes no Brasil e em outros países, e já
recebemos o registro final dessas marcas, na América do Sul, regiões do Caribe, na União Europeia e na África do Sul.
A Smiles Fidelidade S.A. detém a titularidade das marcas comerciais da “Varig” e “Smiles”.
Domínios
A GLA é titular de diversos nomes de domínio devidamente registrados perante o Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto Br – “NIC.br”, órgão responsável pelo registro de nomes de domínio no Brasil. Dentre eles, destaca-se o
domínio “voegol.com.br”, o qual já foi registrado no exterior em nome da VRG Linhas Aéreas S.A., em países da América do Sul,
Caribe, África e Europa.
Além desta, a GLA é titular de outros domínios como “gollog”, “golnaweb”, “golairlines” e “gollinhasaereas”, os quais
estão registrados em países da américa central e do sul, além do caribe.
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9. Ativos relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Aeronaves e motores classificadas sob a modalidade de arrendamento financeiro

Brasil

SP

São Paulo

Arrendada

Peças sobressalentes e equipamentos de voo

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Benfeitorias em bens de terceiros, aeronaves, móveis e bases aeroportuárias

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Veículos e equipamentos de tecnologia da informação

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Hangar do Centro de Manutenção de Aeronave

Brasil

MG

Confins

Própria
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9. Ativos relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

GOL, GOL LINHAS
AÉREAS
INTELIGENTES

10 anos

Até a presente data, não temos conhecimento de eventos que
possam causar a perda dos nossos direitos de propriedade
intelectual, além das hipóteses legalmente previstas. Em virtude
de não haver qualquer contestação administrativa ou judicial de
terceiros, não se vislumbra, nesta data, eventos que possam
causar a perda de tais direitos.

A consequência da perda de tais direitos seria a
necessidade de descontinuação do uso de
referidas marcas, hipótese esta que não se
vislumbra atualmente, considerando a informação
mencionada no item acima.
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9. Ativos relevantes / 9.1.c - Participação em sociedades
Razão social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais Unidade)

GAC Inc.

09.098.779/0001-02

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais Unidade)

Ilhas Cayman

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Captação de recursos para financiamento
de aquisição de aeronaves

100,000000

Captação de recursos para financiamento
de aquisição de aeronaves.

100,000000

Captação de recursos para o
financiamento de atividades operacionais
diversas

100,000000

Valor mercado
31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

-848.441.709,24

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Captação de recursos para financiamento de aquisição de aeronaves
GOL Finance

12.255.721/0001-21

-

Controlada

Ilhas Cayman
Valor mercado

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

-115.927.933,32

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

GOL Finance LuxCo
S.A.

-

Controlada

Luxemburgo

Valor mercado
31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

-545.357.107,36
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9. Ativos relevantes / 9.1.c - Participação em sociedades
Razão social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais Unidade)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais Unidade)

RJ

Rio de Janeiro

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Captação de recursos para o financiamento de atividades operacionais diversas
GOL Linhas Aéreas
S.A.

07.575.651/0001-59

-

Controlada

Brasil

Administração de bens próprios e a
participação no capital de outras
sociedades, como quotista ou acionista

100,000000

Valor mercado
31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

-4.200.044.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Administração de bens próprios e a participação no capital de outras sociedades, como quotista ou acionista
Smiles Fidelidade S.A.

05.730.375/0001-20

242-5

Controlada

Brasil

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

SP

Barueri

Valor mercado 31/12/2017

5.427.828.102,81

Valor contábil 31/12/2018

1.014.230.000,00

Gestão do Programa de Relacionamento
Smiles

52,670000

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Gestão do Programa de Relacionamento Smiles
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Em 21 de dezembro de 2012, aprovamos a segregação das atividades relacionadas ao nosso programa de fidelidade
Smiles, ou programa Smiles, anteriormente gerenciado por nós e que começaram a ser conduzidas pela Smiles S.A., ou Smiles,
uma subsidiária constituída em 1 de janeiro de 2013. No dia 25 de abril de 2013, nossa subsidiária Smiles precificou uma
oferta pública inicial (IPO) na qual emitiu 52.173.912 ações ordinárias equivalente a 42,7% de seu capital total por R$ 1,1
bilhão. Os recursos obtidos com esse IPO foram utilizados totalmente para a aquisição pela Smiles de bilhetes antecipados da
GOL a uma taxa de desconto condicional comparada com o preço da passagem baseada no CDI, que corresponde a 12,49% por
ano na data de atribuição do acordo.
A Smiles obteve registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no dia 25 de abril de 2013, sob o código 02314-0.
As negociações das ações da Smiles (SMLE3) na B3 tiveram início no dia 29 de abril de 2013 no segmento de listagem Novo
Mercado. A Smiles Fidelidade – nova denominação da Webjet Participações S.A – comunicou que, em 23 de outubro de 2017,
cada ação ordinária de emissão da Smiles negociada na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob o código SMLE3 foi substituída por
uma ação ordinária da Smiles Fidelidade, dada a conclusão da operação de incorporação da Smiles pela Smiles Fidelidade,
aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Smiles realizada em 30 de junho de 2017 e pela Assembleia Geral
Extraordinária da Smiles Fidelidade realizada em 1º de julho de 2017. Desta forma, o último dia de negociação com as ações de
emissão da Smiles na B3 foi 20 de outubro 2017, e em 23 de outubro de 2017 iniciou os negócios com as ações de emissão da
Smiles Fidelidade na B3 sob o código SMLS3.
Em abril de 2013, a GOL outorgou à General Atlantic uma opção de compra de ações de emissão da Smiles de sua
propriedade de até R$80.000.000 no mesmo preço por ação apurado na Oferta, corrigido entre a data da liquidação financeira
da Oferta e a data de exercício da opção com base na variação do CDI, podendo ser exercida por um período de 12 (doze)
meses contados da liquidação financeira da Oferta. A totalidade das opções de compra de ações pela General Atlantic foram
exercidas em fevereiro de 2014, e com isso nossa participação acionária na Smiles que era de 57,3% passou a ser de 54,5%.
Informações adicionais sobre essa operação estão disponíveis no item 6.5 desse formulário.
Com intuito de otimizar e simplificar a estrutura organizacional de nosso grupo de sociedades controladas, em 6 de
junho de 2017, divulgamos reorganização societária referente a incorporação da Smiles S.A. (“Smiles”) pela Smiles Fidelidade
S.A. (atual denominação da Webjet Participações S.A., doravante denominada “Smiles Fidelidade”), a fim de obter economia
tributária decorrente do aproveitamento de saldos acumulados de prejuízos fiscais. Em 1º. de julho de 2017, foi extinta a
Smiles, com sucessão de todos seus bens, direitos e obrigações pela Smiles Fidelidade.
Em 14 de outubro de 2018, anunciamos ao mercado nosso plano de reorganização societária do Grupo para incorporar
a participação minoritária de nosso programa de fidelidade Smiles. Os termos da Reorganização estão sendo negociados com o
Comitê Especial Independente da Smiles, e caso seja aplicável, serão submetidos à aprovação dos acionistas da GOL e da
Smiles.

1
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Os dados financeiros referidos abaixo são extraídos de nossas demonstrações financeiras consolidadas para os
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016. Essas demonstrações financeiras foram
preparadas sob a responsabilidade de nossa Administração, de acordo com as Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB e as práticas contábeis
adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação
societária brasileira e nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Por fim, as informações incluídas neste item 10 relativas ao nosso setor de atividade, indicadores financeiros do
setor, bem como as estimativas a respeito de participações de mercado, foram obtidas por meio de
levantamentos internos, informações públicas e publicações sobre o setor. Foram incluídas informações de
relatórios elaborados por fontes públicas oficiais, como o Banco Central do Brasil (BACEN), o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), dentre outras.
As informações que constam dessas publicações são extraídas de fontes consideradas confiáveis, mas não
podemos garantir a exatidão e a integridade dessas informações. Os referidos levantamentos internos e
estimativas não foram objeto de comprovação independente.
a.

Condições financeiras e patrimoniais gerais

O ano de 2018 foi um ano de retomada para a economia brasileira. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), o PIB - Produto Interno Bruto cresceu 1,15% no ano. Essa alta é resultado da expansão do
valor adicionado a preços básicos de nos Impostos sobre produtos líquidos de subsídios. O resultado do valor
adicionado refletiu o desempenho das três atividades que o compõem: Agropecuária, Serviços e Indústria.
O consumo das famílias apresentou alta em 2018. Contribuíram principalmente para a melhora, a inflação mais
baixa, ganhos reais dos salários, aumento da massa salarial e da população ocupada, além do benefício de
liberação de contas inativas do FGTS, que teve o prazo estendido para 2018.
Dentro deste cenário de retração econômica, o IPCA - Índice de Preços ao Consumidor fechou 2018 em 3,75%. É a
segunda vez que o IPCA fica abaixo do piso da meta da inflação do Banco Central desde que o regime foi
implantado no país, em 1999. O consumo das famílias apresentou leve aceleração no período, acumulando
crescimento de 4,2% ao longo de sete trimestres ininterruptos de expansão, em linha com a recuperação
moderada do mercado de trabalho e com a evolução positiva do mercado de crédito. Os índices de inflação ao
consumidor confirmam recuperação de preços e os salários continuam em trajetória de elevação, cenário
consistente com as perspectivas de normalização da política monetária ainda em 2019.
Durante o ano de 2018, somado a este momento de retomada econômica que vemos no país, o dólar americano
apreciou 17,1% ante o Real. Além disso, a taxa Selic passou por sucessivas reduções, encerrando o ano em
6,50%.
Acreditamos que a nossa liquidez e posição de caixa são fatores essenciais para nosso sucesso. Nossa forte
posição de caixa aumenta a nossa capacidade de estabelecer parcerias, negociar com fornecedores, mitigar
impactos da volatilidade dos mercados financeiros sobre nossos resultados, fortalecer nossa capacidade de
recuperação financeira e assegurar a implementação da nossa estratégia de crescimento. A liquidez total (caixa,
aplicações financeiras, caixa restrito de curto e longo prazo e contas a receber) representava ao final de 2018,
26,1% das nossas receitas operacionais líquidas dos últimos doze meses (30,9% em 2017 e 19,5% em 2016).
Também estamos comprometidos em evitar pressão de vencimento de dívidas financeiras significativas em um
horizonte de dois anos (excluindo arrendamento financeiro).
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 tivemos um EBITDAR (que é definido por nós como lucro
operacional antes do resultado financeiro juros, impostos, depreciação, amortização e custos com arrendamento
de aeronaves) de R$3.183,3 milhões e margem de 27,9% em comparação aos R$2.434,5 milhões com margem de
23,6% em 2017 e R$2.141,2 com margem de 21,7% em 2016. O avanço de R$746,8 milhões do EBITDAR entre
2018 e 2017 é devido, principalmente, por conta da melhora no resultado operacional impulsionada pelo
aumento de 10,5% na receita operacional líquida.
Acreditamos que o EBITDAR é um indicador útil para medir desempenho operacional de companhias aéreas e no
nosso caso específico e no setor de transportes aéreos, parte significativa das aeronaves é arrendada, sendo
assim o custo com arrendamento operacional é um importante item na base de custo, representando 11,1% dos
custos totais em 2018. Desse modo, esse indicador mostra a capacidade de cobrir esses gastos, bem como
facilita a comparação com outras empresas do setor.
Nosso índice de alavancagem (representado pela dívida bruta ajustada que considera a dívida total de curto e
longo prazo, somados às despesas de leasings operacionais dos últimos 12 meses multiplicados por 7, utilizado
por prática de mercado e da indústria no cálculo da divida total ajustada) / EBITDAR dos últimos 12 meses, em
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2018 foi de 4,5 vezes, ante 5,4 vezes em 2017 e 6,0 vezes em 2016. A dívida líquida ajustada (dívida bruta
ajustada líquida do caixa) / EBITDAR encerrou 2018 em 3,8 vezes, comparado a 4,5 vezes em 2017 e 5,5 vezes
em 2016. Em 31 de dezembro de 2018, o nosso índice de liquidez corrente, calculado pela divisão do ativo
circulante pelo passivo circulante era de 0,46 vezes em comparação com 0,58 vezes em 2017 e 0,43 vezes em
2016. Os indicadores foram afetados pela melhora operacional refletida pelo EBITDAR e pela redução da liquidez.
Nosso índice de alavancagem (dívida bruta ajustada / EBITDA dos últimos 12 meses) em 2018 foi de 7,2 vezes,
ante 9,2 vezes em 2017 e 11,7 vezes em 2016. A dívida líquida ajustada / EBITDA encerrou 2018 em 6,2 vezes,
comparado a 7,6 vezes em 2017 e 10,7 vezes em 2016.
A Companhia possui cláusulas restritivas (covenants) no Term Loan e nas Debêntures VII. No Term Loan, a
Companhia é obrigada a realizar depósitos em função do atingimento de limites contratuais da dívida vinculada
em dólar. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não possui depósitos em garantia vinculados aos limites
contratuais do Term Loan. Em 31 de dezembro de 2018, as Debêntures VII não possuíam cláusulas restritivas
previstas para medição devido à renegociação da operação. Os índices de medição semestral (i) dívida líquida /
resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortização e despesas com arrendamento (“EBITDAR”) e (ii)
índice de cobertura de dívida (“ICSD”) voltarão a serem medidos a partir de 30 de junho de 2019 conforme
previsto em contrato. A obrigatoriedade de mensuração de tais indicadores conforme a escritura de emissão é
semestral e ocorrerá ao final do primeiro semestre de 2019. Sendo assim, em 31 de dezembro de 2018, a
Companhia encontra-se em conformidade com as cláusulas contratuais restritivas das Debêntures VII.
A seguir, é apresentado um sumário das contas patrimoniais consolidadas dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2018,2017 e 2016:
Balanço Patrimonial Consolidado (em milhões de
2018
2017
2016
reais)
Caixa e equivalentes de caixa
826.187
1.026.862
562.207
Aplicações financeiras
478.364
955.589
431.233
Contas a receber
853.328
936.478
760.237
Depósitos
1.612.295 1.163.759
1.188.992
Imobilizado
2.818.057 3.195.767
3.025.010
Total de ativos
10.378.266 10.004.748 8.404.355
Empréstimos de curto prazo
1.223.324 1.162.872
835.290
Empréstimos de longo prazo
5.861.143 5.942.795
5.543.930
Passivo e Patrimônio Líquido
10.378.266 10.004.748 8.404.355
Em 31 de dezembro de 2018 nossos ativos imobilizados consolidados totalizavam R$2.818,1 milhões, composto
principalmente por (i) R$451,4 milhões referentes a 11 aeronaves sob regime de arrendamento financeiro; (ii)
R$993,6 milhões referentes à aquisição de peças de reposição (rotables); (iii) R$125,3 milhões referentes
principalmente a adiantamentos para aquisição de ativos imobilizados; (iv) R$104,7 milhões de outros
imobilizados de uso (veículos, máquinas e equipamentos, obras em bases e outros); e (v) R$1.168,4 milhões de
reconfigurações, R$23,0 milhões de ferramentas, R$0,3 milhão de equipamentos de segurança e R$48,8 milhões
negativos com perda por redução ao valor recuperável.
Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, nossa frota total estava conforme demonstrado no quadro abaixo.

Frota Total no Final do Período

2018

2017

2016

B737-700 NG
B737-800 NG
MAX 8
Total (Boeing 737)

24
91
6
121

27
92
0
119

28
102
0
130

A Companhia arrenda toda sua frota de aeronaves por meio de uma combinação de arrendamentos operacionais
e financeiros. Em 31 de dezembro de 2018, a frota total era composta por 121 aeronaves. A Companhia possui
110 aeronaves em regime de leasing operacional e 11 como leasing financeiro. As 11 aeronaves em leasing
financeiro possuem opção de compra ao final do contrato. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de
2018, a Companhia realizou 4 devoluções de arrendamento operacional.
Além dos ativos mencionados acima, possuímos ainda concessões de uso de edifícios em aeroportos e hangares
no Brasil, dentre os quais uma parte de um hangar no aeroporto de Congonhas, onde realizamos manutenção de
aeronaves. Possuímos também um Centro de Manutenção de Aeronave de última geração em Confins, Estado de
Minas Gerais. A certificação do Centro de Manutenção que possuímos autoriza serviços de manutenção de
Boeings 737-300s, Boeings 737-700 e 800 Next Generation e das novas aeronaves 737 MAX 8. Utilizamos a nova
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instalação para realizar manutenção pesada de fuselagem, manutenção preventiva, pintura de aeronaves e
reestruturações da configuração interna das aeronaves.

b.
Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando (i) hipótese de
resgate e (ii) fórmula para cálculo do valor de resgate:
Estrutura de Capital
Capital Próprio
Em 31 de dezembro de 2018 nosso patrimônio líquido totalizava um déficit de R$4.505,4 milhões negativos,
enquanto que em 31 de dezembro de 2017, o patrimônio líquido registrava um déficit de R$3.088,5 milhões
negativos, esta variação é decorrente, principalmente, do prejuízo líquido registrado no exercício de 2018.
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social era representado por 3.131.226.450 ações, sendo 2.863.682.710
ações ordinárias e 267.543.740 ações preferenciais. O Fundo de Investimento em Participações Volluto detém
100% das nossas ações ordinárias e o Fundo de Investimento em Ações Mobi detém 48,9% das nossas ações
preferenciais. Ambos os fundos são dos mesmos titulares e, juntos, possuem 60,8% do nosso capital social total.
Em 31 de dezembro de 2018, tínhamos 50,1% de nossas ações preferenciais em circulação.
Em 22 de dezembro de 2017, o Fundo Volluto, acionista controlador da Companhia, converteu 2.171.354.430
ações ordinárias em ações preferenciais de emissão da Companhia, passando a deter 130.953.776 ações
preferenciais (representando 49,22% do total das ações preferenciais de emissão da Companhia em 31 de
dezembro de 2017). Tal conversão das ações ordinárias em ações preferenciais não altera a participação do
Fundo Volluto e demais acionistas no capital sobre a Companhia.
Em 20 de dezembro de 2018, o acionista controlador FIP Volluto, à época detentor de 2.863.682.150 ações
ordinárias e 130.953.776 ações preferenciais, realizou reorganização societária envolvendo o MOBI Fundo de
Investimento e Ações, que passou a deter a totalidade das 130.953.776 ações preferenciais, anteriormente
detidas pelo FIP Volluto, representativas de 37,48% do capital social econômico da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2016, o capital social era representado por 5.238.421.108 ações, sendo 5.035.037.140
ações ordinárias e 203.383.968 ações preferenciais.
As participações percentuais de cada acionista indicadas na tabela abaixo estão baseadas na quantidade de
2.863.682.710 ações ordinárias e 267.543.740 ações preferenciais em 31 de dezembro de 2018.

Ações
FIP Volluto
Mobi FIA
Outros
Ações em tesouraria
Delta Air Lines, Inc.
Air France – KLM
Mercado
Total

Ordinária
%

2.863.682.150
560
2.863.682.710

100,00%
0,00%
100,00%

Preferencial
Ações
130.953.776
2.759.222
6.390
32.926.025
4.246.620
96.651.707
267.543.740

%
48,85%
1,03%
0,00%
12,29%
1,58%
36,25%
100,00%

Total
Ações
2.863.682.150
130.953.776
2.759.782
6.390
32.926.025
4.246.620
96.651.707
3.131.226.450

%
23,42%
37,41%
0,79%
0,00%
9,41%
1,21%
27,76%
100,00%

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia aprovou aumentos de capital em razão da
subscrição de ações preferenciais por meio do exercício do plano de opção de ações, em: (i) em 11 de Janeiro de
2018 no montante de R$1,5 milhão, referente ao exercício de 161.029 opções de ações preferenciais; (ii) 8 de
maio de 2018, no montante de R$5,8 milhões, referente ao exercício de 498.674 opções de ações preferenciais;
(iii) 1 de agosto de 2018, no montante de R$2,4 milhões referente ao exercício de 331.418 opções de ações
preferenciais; (iv) 31 de outubro de 2018 no montante de R$167 mil referente ao exercício de 63.601 opções de
ações preferenciais e; (v) 21 de dezembro de 2018 no montante de R$5,5 milhões referente ao exercício de
589.586 opções de ações preferenciais.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia aprovou aumentos de capital em razão da
subscrição de ações preferenciais por meio do exercício do plano de opção de ações, em: (i) 8 de agosto de
2017, no montante de R$1,2 milhão, referente ao exercício de 244.185 ações preferenciais; (ii) 17 de outubro de

PÁGINA: 118 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

2017, no montante de R$1,5 milhão referente ao exercício de 230.581 opções de ações preferenciais; e (iii) 13
de dezembro de 2017 no montante de R$23 mil referente ao exercício de 2.000 opções de ações preferenciais.
Em 23 de março de 2015, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou o desdobramento das ações ordinárias na
proporção de 1 (uma) para 35 (trinta e cinco) ações, sem alterações na proporção da composição acionária. O
Fundo de Investimento em Participações Volluto é o acionista controlador da Companhia com participações
igualitárias de Constantino de Oliveira Júnior, Henrique Constantino, Joaquim Constantino Neto e Ricardo
Constantino.
Capital de Terceiros
Em 31 de dezembro de 2018, o total de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo somavam
R$7.084,5 milhões. O prazo médio de vencimento da dívida de longo prazo da Companhia, excluindo o leasing
financeiro e dívida sem vencimento, foi de 3,9 anos com uma taxa média de 7,68% nas obrigações em Reais e
6,79% nas obrigações em Dólares.
Em 31 de dezembro de 2017, o total de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo somavam
R$7.105,7 milhões. O prazo médio de vencimento da dívida de longo prazo da Companhia, excluindo o leasing
financeiro e dívida sem vencimento, foi de 3,9 anos com uma taxa média de 9,09% nas obrigações em Reais e
7,35% nas obrigações em Dólares.
Em 31 de dezembro de 2016, o total de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo somavam
R$6.379,2 milhões. O prazo médio de vencimento da dívida de longo prazo da Companhia, excluindo o leasing
financeiro e dívida sem vencimento, foi de 3,5 anos com uma taxa média de 17,98% nas obrigações em Reais e
7,51% nas obrigações em Dólares.
A Companhia possui cláusulas restritivas (covenants) no Term Loan e nas Debêntures VII. No Term Loan, a
Companhia é obrigada a realizar depósitos em função do atingimento de limites contratuais da dívida vinculada
em dólar. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não possui depósitos em garantia vinculados aos limites
contratuais do Term Loan. Em 31 de dezembro de 2018, as Debêntures VII não possuíam cláusulas restritivas
previstas para medição devido à renegociação da operação. Os índices de medição semestral (i) dívida líquida /
resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortização e despesas com arrendamento (“EBITDAR”) e (ii)
índice de cobertura de dívida (“ICSD”) voltarão a serem medidos a partir de 30 de junho de 2019 conforme
previsto em contrato. A obrigatoriedade de mensuração de tais indicadores conforme a escritura de emissão é
semestral e ocorrerá ao final do primeiro semestre de 2019. Sendo assim, em 31 de dezembro de 2018, a
Companhia encontra-se em conformidade com as cláusulas contratuais restritivas das Debêntures VII.
A Companhia encerrou o ano de 2018 com seu nível de alavancagem, medido pela relação dívida bruta
ajustada/EBITDAR UDM, em 4,5 vezes, impactado, principalmente pelo aumento do resultado operacional antes
de juros, impostos, depreciação e arrendamento (EBITDAR). Este indicador de alavancagem foi 5,4 em 2017 e foi
6,0 vezes em 2016. O indicador de alavancagem com relação dívida bruta ajustada/EBITDA UDM, foi de 6,9 vezes
em 2017, de 9,2 vezes em 2017 e 11,7 vezes em 2016.
Estrutura de Capital
A tabela a seguir demonstra a nossa estrutura de capital em termos de participação do capital de terceiros sobre
o nosso capital total em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016:

Total dos empréstimos e financiamentos

31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
7.084.467
7.105.667
6.379.220

(-) Caixa e equivalentes de caixa

(826.187)

(1.026.862)

(562.207)

(-) Aplicações financeiras

(478.364)

(955.589)

(431.233)

(-) Caixa restrito

(822.132)

(268.047)

(168.769)

A - Dívida líquida

4.957.784

4.855.169

5.217.011

(4.505.351)

(3.088.521)

(3.356.751)

452.433

1.766.648

1.860.260

B – Total do patrimônio líquido negativo
C = (B + A) – Capital total

(a) Dívida líquida = dívida total (curto e longo prazo) menos caixa total (caixa e
equivalentes de caixa + caixa restrito + aplicações financeira);
(b) Capital total = dívida líquida + patrimônio líquido;
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Possibilidade de Resgate de Ações
Informamos que não existe possibilidade de resgate das nossas ações, além das hipóteses legais.
c.

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Liquidez
Para administrar nossa liquidez, levamos em conta nosso caixa total, assim como saldos de nossas contas a
receber. Nossas contas a receber são afetadas pelos prazos de recebimento de nossos recebíveis de cartões de
crédito. Nossos clientes podem adquirir passagens efetuando pagamentos parcelados em cartões de crédito,
normalmente gerando um intervalo de um a dois meses entre o pagamento de nossos fornecedores e despesas e
o efetivo recebimento das receitas de nossos serviços. Quando necessário, obtemos empréstimos para financiar
nosso capital de giro, os quais podem ser garantidos por nossos recebíveis, para financiar o ciclo vendarecebimento. Temos uma forte posição de liquidez, composto pelo caixa e equivalentes de caixa, aplicações
financeiras, e caixa restrito e contas a receber que ao final de 2018, representava 26,1% de nossas receitas
operacionais líquidas dos últimos doze meses. Também estamos comprometidos em evitar pressão de
vencimento de dívidas financeiras significativas em um horizonte de dois anos.
A tabela abaixo apresenta informações financeiras consolidadas utilizadas em análises de liquidez:
2018

2017

2016

Caixa Total (1)

2.126,7

2.250,5

1.162,2

Var
(18/17) %
-5,5%

Recebíveis

853,3

936,5

760,2

-8,9%

Liquidez Total Imediata

2.980,0

3.187,0

1.922,4

-6,5%

(1) Corresponde à somatória dos saldos de caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito do curto e longo prazo, e
aplicações financeiras, divulgados nas demonstrações financeiras.
Em 31 de dezembro de 2018, o “caixa total” (caixa, equivalentes de caixa, aplicações financeiras, e caixa restrito
de curto e longo prazo) alcançou R$2.126,7 milhões, compostos de R$826,2 milhões de saldo de caixa e
equivalente de caixa, R$478,4 milhões em aplicações financeiras de liquidez imediata e R$822,1 milhões de
caixa restrito de curto e longo prazo.
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de adiantamento para aquisição de aeronaves era de R$94,2 milhões
correspondente aos pré-pagamentos efetuados com base no contrato firmado com a Boeing, Ansett Worldwide
Aviation Services (“AWAS”) e General Eletric Capital Aviation Services (“GECAS”) para aquisição de 25 aeronaves
737-MAX. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Companhia não possui saldos de adiantamentos para aquisição
de aeronaves, devido a renegociações de contratos realizadas ao longo do exercício, em função da alteração do
cronograma de entrega de aeronaves.
Esperamos fazer os pagamentos relativos à aquisição de aeronaves utilizando recursos provenientes das receitas
de nossas operações, de empréstimos contratados por meio de linhas de crédito de curto prazo e/ou
financiamento junto ao fornecedor. Esperamos financiar o saldo do preço de aquisição das aeronaves do Boeing
MAX 8 por meio de uma combinação de fontes, tais como disponibilidades, disponibilidades decorrentes de
nossas operações, contratos de financiamento bancário a juros baixos, operações de venda e arrendamento junto
ao próprio comprador (sale and leaseback), ofertas de títulos de dívida ou capital e/ou financiamento junto ao
fornecedor.
Em 31 de dezembro de 2018, o nosso índice de liquidez seca, calculado pela divisão do caixa total e contas a
receber pelo passivo circulante atingiu 0,41 em 2018 atingiu 0,55 vezes em 2017 e 0,43 vezes em 2016.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 tivemos um EBITDAR de R$3.181,3 milhões com margem de
27,9% em comparação aos R$2.434,5 milhões com margem de 23,6% em 2017 e R$2.141,2 milhões com
margem de 21,7% em 2016 (valores 2016 em IFRS14). O nosso endividamento total em 31 de dezembro de 2018,
2017 e 2016 era de R$7.084,5 milhões, R$7.105,7 milhões, R$6.379,2 milhões e, respectivamente. Nosso
endividamento bruto ajustado excluindo bônus perpétuos (que considera a somatória do endividamento total
com o produto de 7 vezes as despesas anualizadas de arrendamento, utilizado por prática de mercado e da
indústria no cálculo da divida total ajustada), era em 31 de dezembro de 2018 de R$14.361,0 milhões,
comparado com R$13.245,7 milhões em 2017 e R$12.929,4 milhões em 2016. Os bônus perpétuos são
excluidos do cálculo do endividamento, pois não possuem prazo de vencimento.
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A Companhia encerrou o ano de 2018 com seu nível de alavancagem, expresso pela dívida bruta ajustada pelo
EBITDAR dos últimos 12 meses, em 4,5 vezes, comparado com 5,4 vezes em 2017 e 6,0 vezes em 2016. O
indicador de alavancagem com relação dívida bruta ajustada/EBITDA UDM, foi de em 7,2 vezes em 2018, de 9,2
vezes em 2017 e 11,7 vezes em 2016.
Nossos empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 estavam compostos da
seguinte maneira:
Consolidado (IFRS)
Vencimento

Taxa
de
efetiva (a.a.)

Debêntures VI

Set/19

Debêntures VII

Set/21

juros

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

132% da taxa DI

-

395.093

-

120% da taxa DI

288.991

-

-

128% da taxa DI

-

-

9.690

-

-

-

23.921

45.026

Ago/19

Libor 3m+0,75% a.a.

14.665

43.909

42.275

Jun/21

Libor 3m+2,25% a.a.

20.115

17.145

16.889

Set/20

Libor 3m+0,75% a.a.

138.024

47.507

-

Nov/19

5,46% a.a.

495.458

240.973

174.428

Abr/17

7,60% a.a.
9,71% a.a.

-

-

182.418

23.258

-

13.053

7.883

-

132.900

74.989

97.670

120.118

288.194

266.894

1.223.324

1.162.872

835.290

-

617.333

1.005.242

Circulante
Moeda nacional:

Safra
Juros
Moeda estrangeira
(em US$):
Manutenção
de
motores
Linha de crédito motores
Linha de crédito –
motores
Financiamento de
importação
Bônus Sênior I

Mai/18

Bônus Sênior V
Dez/18
Empréstimo
com
garantia
de Ago/26
motores
Juros
Arrendamento
financeiro
Total circulante

Jun/25

-

6,65% a.a.

-

3,72% a.a.

Não circulante
Moeda nacional:
Debêntures VI

Set/19

132% da taxa DI

Debêntures VII

Set/21

120% da taxa DI

Safra

Mai/18

Moeda estrangeira
(em US$):
Manutenção
de
Ago/19
motores
Linha de crédito Jun/21
motores
Linha de crédito Set/20
motores

-

-

128% da taxa DI

-

577.981

-

4.871

Libor 3m+0,75% a.a.

-

12.451

11.142

Libor 3m+2,25% a.a.

146.457

142.137

156.917

Libor 3m+0,75% a.a.

43.431

35.634

-
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Empréstimo
com
garantia
de Ago/26
motores
Bônus Sênior II
Jul/20

6,65% a.a.

120.557

78.239

-

9,64% a.a.

-

314.589

368.000

Bônus Sênior III

Fev/23

11,30% a.a.

-

69.074

68.053

Bônus Sênior IV

Jan/22

9,24% a.a.

352.205

299.524

889.595

Bônus Sênior V

Dez/18

9,71% a.a.

-

-

43.010

Bônus Sênior VI

Dez/21

9,87% a.a.

-

127.181

120.631

Bônus Sênior VII

Dez/28

9,84% a.a.

-

54.752

52.721

Bônus Sênior VIII

Jan/25

7,19% a.a.

2.439.492

1.597.713

-

Bônus Perpétuos

-

8,75% a.a.

513.282

438.201

428.436

Term Loan

Ago/20

6,70% a.a.

1.147.196

968.010

944.194

Arrendamento
financeiro

Jun/25

3,72% a.a.

520.542

1.187.957

1.451.118

5.861.143

5.942.795

5.543.930

7.084.467

7.105.667

6.379.220

Total
circulante

não

d.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes
utilizadas
Nossa estratégia é depender principalmente de fluxos de caixa das operações para obter capital de giro para as
operações correntes e futuras. Nossos fluxos de caixa operacionais são afetados pela exigência de alguns
contratos de arrendamento operacional de aeronaves, que estabelecem contas de reserva de depósito de
manutenção para essas aeronaves, com fundos em níveis específicos. Os fundos serão retirados das contas de
reserva de manutenção para o reembolso de certos gastos de manutenção estruturais incorridos. Acreditamos
que os valores já depositados, e a serem depositados, adicionados de nossos próprios recursos de caixa, sejam
suficientes para cobrir nossos custos futuros com aeronaves e manutenção, pela duração dos respectivos
arrendamentos operacionais.
Financiamos o saldo do preço de aquisição das aeronaves do Boeing MAX 8 por meio de uma combinação de
fontes, tais como disponibilidades decorrentes de nossas operações, contratos de financiamento bancário a juros
baixos, operações de venda e arrendamento junto ao próprio comprador (sale and leaseback), ofertas de títulos
de dívida ou capital e/ou financiamento junto ao fornecedor. As operações com financiamento bancário,
substancialmente, são realizadas com a garantia do Ex-Im Bank, que fornece garantias que cobrem 85% do preço
total de compra das aeronaves. Os restantes 15% do preço total de compra das aeronaves, nesse caso, são
financiados pelo nosso caixa ou outras alternativas de financiamento.
e.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Quando necessário, obtemos empréstimos para financiar nosso capital de giro, os quais podem ser garantidos
por nossos recebíveis, para financiar o ciclo venda-recebimento. Temos uma forte posição de liquidez (caixa,
equivalentes de caixa, aplicações financeiras, caixa restrito de curto e longo prazo e contas a receber) que
representava 26,1% de nossas receitas operacionais líquidas dos últimos doze meses. Também estamos
comprometidos em evitar pressão de vencimento de dívidas financeiras significativas em um horizonte de dois
anos, para garantir patamares saudáveis de liquidez.
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f.

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

(i)

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A tabela abaixo demonstra os vencimentos e as taxas de juros de nossas obrigações, decorrentes de
empréstimos e financiamentos vigentes em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016:
Vencimentos e taxas

Vencto.

Taxa de Juros

Moeda

Debentures VI
Debentures VII
Safra
Financiamento de importação
Linha de crédito - motores
Linha de crédito – motores
Empréstimo
com
garantia
motores
Manutenção de motores
Bônus Sênior 2017
Bônus Sênior 2020
Bônus Sênior 2022
Bônus Sênior 2023
Bônus Sênior 2018
Bônus Sênior 2021
Bônus Sênior 2025
Bônus Sênior 2028
Bônus Perpétuos
Term Loan

Set/19
Set/21
Mai/18
Nov/19
Jun/21
Set/20

132% do CDI
120% do CDI
128% do CDI
5,46% a.a.
Libor 3m + 2,25% a.a.
Libor 3m + 0,75% a.a.

Ago/26

6,65% a.a.

Real
Real
Real
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

Americano
Americano
Americano
Americano

Ago/19
Abr/17
Jul/20
Jan/22
Fev/23
Dez/18
Dez/21
Jan/25
Dez/28
Ago/20

Libor 3m + 0,75% a.a
7,60%
9,64%
9,24%
11,30%
9,71%
9,87%
7,09%
9,84%
8,75%
6,70%

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

Americano
Americano
Americano
Americano
Americano
Americano
Americano
Americano
Americano
Americano
Americano

de

As tabelas abaixo demonstram o cronograma de vencimento das nossas obrigações, decorrentes de empréstimos
e financiamentos vigentes em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 (não considera juros e leasing financeiro):

Cronograma
da
Dívida Financeira
em
31/12/18
(R$MM)
Em moeda nacional:
Debêntures VII
Em US$:
J.P. Morgan
Financiamento de
Importação
Linha de crédito –
motores
Linha de crédito –
motores
PK Finance
Bônus Sênior IV
Bônus Sênior VIII
Bônus Perpétuos
Term Loan
Total*

2019

2020

2021

2022

2023

Após
2023

Sem
vencimento

Total

288.991

288.990

288.991

-

-

-

-

866.972

14.665

-

-

-

-

-

-

14.665
495.458

495.458
20.115

20.265

126.192

-

-

-

-

166.572

138.024

43.431

-

-

-

-

-

181.455

13.053

3.312

13.643

14.270

14.921

74.411

-

133.610

-

-

352.205

-

-

-

352.205

-

-

-

-

-

2.439.492

-

2.439.492

-

-

-

-

-

-

513.282

513.282

-

1.147.196

-

-

-

-

-

1.147.196

970.306

1.503.194

428.826

366.475

14.921

2.513.903

513.282

6.310.907
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Cronograma
da
Dívida
Financeira
em
31/12/17
(R$MM)
Em moeda nacional
Debêntures VI
Em moeda estrangeira (US$)
J.P. Morgan
Engine Facility (Cacib)
ExIm (Cacib)
PK Finance
Bônus Sênior II
Bônus Sênior III
Bônus Sênior IV
Bônus Sênior VI
Bônus Sênior VII
Bônus Sênior VIII
Bônus Perpétuos
Term Loan
Total*
Cronograma da
Dívida Financeira
2018
em
31/12/16
(R$MM)
404.871
Moeda nacional:
Safra
4.871
Debêntures VI
400.000
Moeda
71.229
estrangeira
J.P. Morgan (em
11.142
US$):
Engine
Facility
17.077
(Cacib)
Bônus Sênior II
Bônus Sênior III
Bônus Sênior IV
Bônus Sênior V
43.010
Bônus Sênior VI
Bônus Sênior VII
Bônus Perpétuos
Term Loan
476.100
Total*

2021

2022

Após
2022

Sem
vencimento

Total

617.333 -

-

-

-

-

617.333

12.451
17.177
35.634
8.352
690.947

107.783
9.375
127.181
244.339

9.933
299.524
309.457

41.741
69.074
54.752
1.597.713
1.763.280

438.201
438.201

12.451
142.137
35.634
78.239
314.589
69.074
299.524
127.181
54.752
1.597.713
438.201
968.010
4.754.838

2019

2020

17.177
8.838
314.589
968.010
1.308.614

2019
605.242
2605.242
17.077
17.077
622.319

2020
1.329.271
17.077
368.000
944.194
1.329.271

2021
226.317
105.686
120.631
226.317

Após
2021
1.010.369
68.053
889.595
52.721
1.010.369

Sem
Vencimento
428.436
428.436
428.436

Total
1.010.113
4.871
1.005.242
3.082.699
11.142
156.917
368.000
68.053
889.595
43.010
120.631
52.721
428.436
944.194
4.092.812

*Não considera juros e leasing financeiro.
A seguir descrevemos os nossos contratos financeiros relevantes vigentes em 31 de dezembro de 2018, 2017 e
2016:
Capital de giro
Em 16 de dezembro de 2014 a Companhia por meio de sua controlada indireta Webjet detinha contrato de
empréstimo junto ao banco Safra, assim como o seu saldo devedor remanescente, foi aditado para pactuar um
aumento da taxa para 128% da taxa média diária do CDI Over e o novo prazo de vencimento passou a ser
considerado como 29 de maio de 2018. No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a controlada Smiles
Fidelidade realizou a liquidação da totalidade da dívida mantida com o Banco Safra, sendo que a parcela
registrada em não circulante foi liquidada antecipadamente. Assim, em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 não
haviam saldos registrados (em 31 de dezembro de 2016, o saldo registrado no passivo circulante e no passivo
não circulante eram de R$9,7 milhões e R$4,9 milhões, respectivamente).
Manutenção de motores (J.P. Morgan)
Em 14 de fevereiro de 2014 a Companhia, por meio de sua controlada GLA, emitiu a terceira série de Guarantee
Notes (“Notas Garantidas”) para financiamento de manutenção de motores, com garantia financeira do Ex-Im
Bank, com taxa de juros de 0,90% a.a. no montante de R$92,2 milhões (US$40,5 milhões na data da captação),

PÁGINA: 124 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

com amortização trimestral do valor principal e os juros mensais, com os custos de emissão de US$2,2 mil
(R$5,2 mil na data da captação). Esta série possuía prazo de vencimento de 2 anos, com vencimento em 14 de
fevereiro de 2016.
Em 13 de março de 2015, a controlada GLA obteve um financiamento para manutenção de motores no montante
de R$130.795 (US$40.539 na data da captação) com taxa de juros de 0,983% a.a. com amortização e
pagamentos de juros trimestrais, e custos de emissão de R$4.198 (US$1.334 na data da captação) e garantia
financeira do Export-Import Bank of the United States (“Ex-Im Bank”). Esta série tem prazo de vencimento de 3
anos, com vencimento em agosto de 2019.
O saldo total das séries referente ao financiamento registrado no passivo circulante em 31 de dezembro de 2018
era de R$14,7 milhões (R$43,9 milhões e R$12,5 milhões no passivo circulante e não circulante,
respectivamente, em 31 de dezembro de 2017 e R$42,3 milhões e R$11,1 milhões em 31 de dezembro de 2016).
Linha de crédito - motores (Engine Facility)
A controlada GLA obteve um financiamento no montante de US$68.076 junto ao Credit Agricole, com garantia de
doze motores próprios de reposição CFM56-7B, e possibilidade de aumento adicional do financiamento em
US$100.000 (equivalente a R$220.000 na data da captação) a serem inclusos nas entregas futuras de motores
próprios. Esta captação tem o intuito de manutenção da posição de liquidez elevada para redução do custo de
dívida da Companhia. Em 31 de dezembro de 2018, o montante registrado no passivo circulante e não circulante
eram de R$20,1 milhões e R$146,4 milhões, respectivamente.
Financiamento de importação (Finimp)
A Companhia, por meio de sua controlada GLA, captou recursos por meio de financiamentos ao longo do período
e com a emissão de notas promissórias em garantia. Estas operações fazem parte de uma linha de crédito que a
Companhia mantém para financiamento de importação, com o objetivo de compra de peças de reposição e
equipamentos para aeronaves.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia, por meio de sua controlada GLA, obteve
novos recursos ao longo do exercício e renegociou os vencimentos de contratos desta modalidade, com a
colocação de notas promissórias, como garantia das operações. Tais operações fazem parte de uma linha de
crédito que a Companhia mantém para financiamento de importações, com o objetivo de compra de peças de
reposição e equipamentos aeronáuticos. As informações acerca de tais financiamentos estão a seguir:
Data da
Renegociação e captação
12/01/2018
02/03/2018
09/03/2018
23/03/2018
20/04/2018
27/04/2018
04/05/2018
19/10/2018
31/10/2018
18/11/2018
07/12/2018

Montante captado
(US$)
(R$)
4.722
15.202
6.531
21.301
6.731
21.874
7.447
24.606
7.121
24.285
14.395
49.919
7.710
27.225
6.990
27.085
6.053
23.453
6.669
25.840
7.195
27.881

Taxa de
Juros (a.a.)
5,10%
5,75%
5,44%
5,63%
5,75%
5,76%
6,19%
6,34%
6,50%
5,43%
6,61%

Data de
vencimento
07/01/2019
01/03/2019
05/09/2018
19/09/2018
17/10/2018
24/10/2018
31/10/2018
19/04/2019
29/04/2019
18/11/2019
05/06/2019

Empréstimo com garantia de motores (PK Finance)
Em 31 de agosto de 2017, a Companhia realizou captação de empréstimo com garantia de 4 motores próprios da
Companhia no montante de R$ 84,3 milhões (US$26,8 milhões na data da captação) e custo de emissão R$512
mil (US$161 mil na data da captação). Em 28 de junho de 2018, a Companhia, por meio de sua controlada GLA,
realizou captação de um financiamento com garantia de 1 motor próprio da Companhia no montante de
R$43.913 (US$11.400 na data da captação) e custo de emissão R$578 (US$150 na data da captação). Nessa
modalidade, o financiamento possui pagamento e amortização de juros mensais. Nessa modalidade, o
financiamento possui pagamento e amortização de juros mensais. Em 31 de dezembro de 2018, o montante
registrado no passivo circulante e não circulante era de R$13,1 e R$120,6 (R$7,9 milhões e R$78,2 milhões,
respectivamente em 31 de dezembro de 2017).
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Debêntures
Em 30 de setembro de 2015, a Companhia, por meio de sua controlada GLA, emitiu 105.000 debentures simples,
não conversíveis em ações, da 6ª série no montante total de R$1.050.000 e custos de emissão de R$28.382, que
serão amortizados ao longo do período da dívida. Os recursos captados foram utilizados exclusivamente para a
liquidação antecipada pelo valor de face da 4ª e 5ª séries de debêntures que como consequência, tiveram seus
custos integralmente baixados no resultado. Em 31 de dezembro de 2017, o montante registrado no passivo
circulante e não circulante era de R$395,1 milhões e R$617,3 milhões, respectivamente (em 31 de dezembro de
2016, o montante registrado no passivo circulante e não circulante eram de R$1.005,2 milhões).
Em 29 de outubro de 2018, a Companhia, por meio de sua controlada GLA, emitiu 88.750 debentures simples,
não conversíveis em ações, da 7ª série no montante total de R$887,5 milhões e custos de emissão de R$28.739,
que serão amortizados ao longo do período da dívida. Os recursos captados foram utilizados exclusivamente
para a liquidação antecipada pelo valor de face da 6ª série de debêntures que como consequência, tiveram seus
custos integralmente baixados no resultado. Em 31 de dezembro de 2018, o montante registrado no passivo
circulante e não circulante era de R$289,0 milhões e R$578,0 milhões, respectivamente.

Bônus Sênior
Em 22 de março de 2007, a Companhia por meio de sua controlada GOL Finance (anteriormente chamada de GOL
LuxCo S.A.), emitiu o bônus sênior I no valor de US$225 milhões com garantia fidejussória da Companhia e da
controlada GLA. O bônus sênior tem vencimento em 2017, com juros de 7,60% a.a. Os recursos captados são
utilizados para financiamento de pré-pagamentos para aquisição de aeronaves em complemento aos recursos
próprios e aos financiamentos bancários obtidos com garantia de U.S Ex-Im Bank. Em setembro de 2013, a
Finance recomprou parte dos papéis detidos pela controlada GLA no valor de US$15 milhões, com consequente
redução da dívida para US$210 milhões. Em 31 de dezembro de 2016, o montante registrado no passivo
circulante era de R$182.418. Em 3 de abril de 2017, a companhia amortizou US$55,9 milhões (R$177,2 milhões)
do saldo das Notas Sênior com taxa de 7,5% e vencimento em 2017 utilizando o caixa disponível.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia realizou ofertas de permutas privadas dos
Sênior Notes com vencimentos em 2017, 2020, 2022, 2023 e Bônus Perpétuos com o objetivo de reestruturar
sua dívida. Consequentemente, foram emitidas, por meio da subsidiária Gol Finance (anteriormente chamada de
GOL LuxCo S.A.), novas dívidas com descontos previstos no âmbito da oferta, gerando para a Companhia uma
redução em seu endividamento.
Em 13 de julho de 2010, a Companhia por meio de sua controlada Finance, captou recursos mediante emissão de
bônus sênior II denominados em Dólares norte-americanos no montante de US$300 milhões na data da captação,
com vencimento em 2020, juros de 9,25% a.a. e garantia fidejussória da Companhia e da controlada GLA. Os
custos de emissão foram de R$12,6 milhões na data da captação. Os recursos captados foram utilizados para o
pagamento de dívidas. Os bônus sênior poderão ser resgatados pelo valor de face após cinco anos da data de
emissão. Em 31 de dezembro de 2017, o montante registrado no passivo não circulante era de R$314,6 milhões,
e em 31 de dezembro de 2016 R$368,0 milhões. Como parte do processo de reestruturação de dívida, a
Companhia utilizou recursos captados por meio da emissão do Bônus Sênior VIII ocorrida em 11 de dezembro de
2017 pela controlada Gol Finance Inc. no montante de US$500 milhões e da emissão adicional no valor de
US$150 milhões ocorrido em 2 de fevereiro de 2018 para resgatar a totalidade dos Bônus Sênior. Durante o
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o saldo montante registrado no passivo não circulante foi
integralmente amortizado.
Em 07 de fevereiro de 2013, a Companhia por meio de sua controlada GLA, emitiu bônus sênior no valor de
R$392,7 milhões (US$200 milhões) com garantia fidejussória da Companhia. O bônus sênior tem vencimento em
2023, com taxa de juros nominal de 10.75% a.a.. Os recursos foram captados com a finalidade de financiar os
pré-pagamentos das dívidas que vencerão nos próximos 3 anos. Os custos de emissão representam R$10,8
milhões, que deduziram o montante total captado de R$403,6 milhões. Os bônus sênior poderão ser resgatados
pelo valor de face após o decurso de 5 anos da data de emissão. Em 31 de dezembro de 2017, o montante
registrado no passivo não circulante era de R$69,1 milhões, em 31 de dezembro de 2016 registrados R$68,1
milhões. Como parte do processo de reestruturação de dívida, a Companhia utilizou recursos captados por meio
da emissão do Bônus Sênior VIII ocorrida em 11 de dezembro de 2017 pela controlada Gol Finance Inc. no
montante de US$500 milhões e da emissão adicional no valor de US$150 milhões ocorrido em 2 de fevereiro de
2018 para resgatar a totalidade dos Bônus Sênior. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o
montante registrado no passivo não circulante foi integralmente amortizado.
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Em 24 de setembro de 2014, a Companhia por meio de sua controlada Gol Finance (anteriormente chamada de
GOL LuxCo S.A.), emitiu bônus sênior no valor de R$796,6 milhões (US$325,0 milhões na data da captação) com
garantia fidejussória da Companhia. Os bônus sênior tem vencimento em 2022, com pagamento de juros
semestrais de 8,875% a.a.. Os recursos captados foram utilizados primordialmente para recompra parcial de
títulos de dívida emitidos no exterior com vencimentos em 2017, 2020 e 2023. O montante de R$776,7 milhões
corresponde aos recursos captados, líquidos dos custos de R$19,9 milhões. Tais custos correspondem a gastos
com elaboração de prospectos e relatórios de R$9,6 milhões e taxas no montante de R$10,3 milhões. Os bônus
sênior poderão ser resgatados pelo valor de face após 4 anos da data de emissão. Em 31 de dezembro de 2018,
o montante registrado no passivo não circulante era de R$352,2 milhões. Em 31 de dezembro de 2017, o
montante registrado no passivo não circulante era de R$299,5 milhões. Em 31 de dezembro de 2016, o
montante registrado no passivo não circulante era de R$889,6 milhões.
Em 07 de julho de 2016, a Companhia por meio de sua controlada Gol Finance (anteriormente chamada de GOL
LuxCo S.A.) emitiu bônus sênior V no valor de R$47,4 milhões (US$14,5 milhões na data da captação) com
garantia fidejussória da Companhia. Os bônus sênior tem vencimento em Dez/2018, com pagamento de juros
semestrais de 8,50% a.a. e 1% a.a. a ser incorporado no montante principal (PIK). O montante de R$42,2 milhões
corresponde aos recursos captados, líquidos dos custos de R$5,2 milhões. Os bônus sênior poderão ser
resgatados pelo valor de face após 2 anos da data de emissão. Em 31 de dezembro de 2017, o montante
registrado no passivo circulante era de R$23,3 milhões. Em 31 de dezembro de 2016, o montante registrado no
passivo não circulante era de R$43,0 milhões. Como parte do processo de reestruturação de dívida, a Companhia
utilizou recursos captados por meio da emissão do Bônus Sênior VIII ocorrida em 11 de dezembro de 2017 pela
controlada Gol Finance Inc. no montante de US$500 milhões e da emissão adicional no valor de US$150 milhões
ocorrido em 2 de fevereiro de 2018 para resgatar a totalidade dos Bônus Sênior. Durante o exercício findo em 31
de dezembro de 2018, o montante registrado no passivo circulante foi integralmente amortizado.
Em 07 de julho de 2016, a Companhia por meio de sua controlada Gol Finance (anteriormente chamada de GOL
LuxCo S.A.) emitiu bônus sênior VI no valor de R$134,6 milhões (US$41,4 milhões na data da captação) com
garantia fidejussória da Companhia. Os bônus sênior tem vencimento em Jul/2021, com pagamento de juros
semestrais de 8,50% a.a. e 1% a.a. a ser incorporado no montante principal (PIK). O montante de R$119,9 milhões
corresponde aos recursos captados, líquidos dos custos de R$14,7 milhões. Os bônus sênior poderão ser
resgatados pelo valor de face após 5 anos da data de emissão. Em 31 de dezembro de 2017, o montante
registrado no passivo não circulante era de R$127,2 milhões. Em 31 de dezembro de 2016, o montante
registrado no passivo não circulante era de R$120,6 milhões. Como parte do processo de reestruturação de
dívida, a Companhia utilizou recursos captados por meio da emissão do Bônus Sênior VIII ocorrida em 11 de
dezembro de 2017 pela controlada Gol Finance Inc. no montante de US$500 milhões e da emissão adicional no
valor de US$150 milhões ocorrido em 2 de fevereiro de 2018 para resgatar a totalidade dos Bônus Sênior.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o montante registrado no passivo não circulante foi
integralmente amortizado.
Em 07 de julho de 2016, a Companhia por meio de sua controlada Gol Finance (anteriormente chamada de GOL
LuxCo S.A.) emitiu bônus sênior VII no valor de R$58,7 milhões (US$18,1 milhões na data da captação) com
garantia fidejussória da Companhia. Os bônus sênior tem vencimento em Dez/2028, com pagamento de juros
semestrais de 8,50% a.a. e 1% a.a. a ser incorporado no montante principal (PIK). O montante de R$52,3 milhões
corresponde aos recursos captados, líquidos dos custos de R$6,4 milhões. Os bônus sênior poderão ser
resgatados pelo valor de face após 12 anos da data de emissão. Em 31 de dezembro de 2017, o montante
registrado no passivo não circulante era de R$54,8 milhões. Em 31 de dezembro de 2016, o montante registrado
no passivo não circulante era de R$52,7 milhões. Como parte do processo de reestruturação de dívida, a
Companhia utilizou recursos captados por meio da emissão do Bônus Sênior VIII ocorrida em 11 de dezembro de
2017 pela controlada Gol Finance Inc. no montante de US$500 milhões e da emissão adicional no valor de
US$150 milhões ocorrido em 2 de fevereiro de 2018 para resgatar a totalidade dos Bônus Sênior. Durante o
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o montante registrado no passivo não circulante foi integralmente
amortizado.
Os recursos captados com a emissão dos bônus sênior V, VI e VII foram utilizados primordialmente para
recompra parcial de títulos de dívida emitidos no exterior com vencimentos em 2017, 2020, 2022, 2023 e Bônus
Perpétuos.
Em 11 de dezembro de 2017, a Companhia por meio de sua controlada Gol Finance (anteriormente chamada de
GOL LuxCo S.A.), emitiu uma série de bônus sênior com vencimento em 2025, no valor de R$1.642.000
(US$500.000 na data da captação), com custos de emissão de R$45.172 (US$ 17.283 na data da captação). Em 2
de fevereiro de 2018, a Companhia por meio de sua controlada Gol Finance, realizou a emissão adicional do
Bônus Sênior VIII com vencimento em 2025, no valor de R$486.735 (US$150 milhões na data da captação), com
custos de emissão de R$8.578 (US$2.873 na data da captação). Os Bônus Sênior tem como garantia o aval da
Companhia com pagamento de juros semestrais de 7.00% a.a. Os recursos captados tem o propósito de serem
utilizados para recompra de outros Bônus e para propósitos corporativos em geral. Em 31 de dezembro de 2018,
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o montante registrado no passivo não circulante era de R$2.439,5 milhões. Em 31 de dezembro de 2017, o
montante registrado no passivo não circulante era de R$1.597,7 milhões.
Bônus Perpétuos
Em 05 de abril de 2006, a Companhia, por meio de sua controlada GOL Finance (anteriormente chamada de GOL
LuxCo S.A.), captou recursos mediante emissão de bônus perpétuos denominados em Dólares norte-americanos
no valor nominal US$200 milhões com garantia fidejussória da Companhia e da controlada GLA. Os bônus
perpétuos não tem vencimento determinado, e podem ser resgatados pelo valor de face após o decurso de cinco
anos da data de emissão, com juros de 8,75% a.a.. Os recursos captados são para financiamento de aquisição de
aeronaves e financiamentos bancários com garantia do U.S. Ex-Im Bank. Em 31 de dezembro de 2018, o
montante registrado no passivo não circulante da controladora era de R$513,3 milhões, em 31 de dezembro de
2017, o montante registrado no passivo não circulante da controladora era de R$438,2 milhões, e em 31 de
dezembro de 2016, o montante registrado era de R$498,3 milhões.
Emissão de crédito com garantia fidejussória (Term Loan):
Em 31 de agosto de 2015, a Companhia, por meio de sua controlada Gol Finance (anteriormente chamada de
GOL LuxCo S.A.), emitiu uma dívida no valor de R$1.191.870 (US$300.000 na data de captação) com custos de
emissão de R$48.700 (US$12.258 na data da captação) por meio do banco Morgan Stanley, com prazo de
vencimento em 5 anos e taxa contratual de juros de 6,5% a.a.. A Companhia contou com a garantia fidejussória
adicional (“Backstop Guaranty”) concedida pela Delta. Em contrapartida, apartado ao instrumento, a Companhia
concedeu como garantia à Delta o penhor de ações ordinárias emitidas pela Smiles e de titularidade da
Companhia. A avaliação da garantia é feita através do comparativo entre o valor de mercado das ações da Smiles
em relação à dívida atualizada e, caso a dívida supere o valor de mercado, a Companhia está obrigada a realizar
um depósito em garantia.. Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018 a Companhia
não ultrapassou os limites contratuais que determinam a obrigatoriedade de realizar tal depósito e, portanto, o
saldo foi integralmente resgatado.

(ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Em 31 de dezembro de 2018, não possuíamos qualquer outra operação de longo prazo com instituições
financeiras, além daquelas mencionadas no item anterior.
(iii)

grau de subordinação entre as dívidas

Em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas no passivo exigível
acontecerá de acordo com a lei 11.101 de 2005:








Obrigações sociais e trabalhistas
Impostos a recolher
Arrendamento (garantia real)
Empréstimos e financiamentos
Créditos quirografários
Créditos subordinados
Dividendos e juros sobre capital próprio

Nos nossos contratos de arrendamento financeiro, o arrendador tem prioridade, em relação aos demais credores,
na recuperação da aeronave, nos termos do contrato aplicável.
Não existe grau de subordinação entre as dívidas da companhia.
Adicionalmente, a totalidade de empréstimos, financiamentos e títulos da dívida da companhia em 31 de
dezembro de 2018 era de R$7,1 bilhões. Deste montante R$5,6 bilhões correspondia à obrigação de natureza
quirografária e R$1,5 bilhão correspondia a obrigações com garantias reais. Para o exercício de 2017, o
endividamento total era de R$7,1 bilhões, R$5,4 bilhões correspondiam à obrigação de natureza quirográfica e
R$1,7 bilhão correspondia a obrigações com garantias reais. Para o exercício de 2016, o endividamento total era
de R$6,4 bilhões R$4,5 bilhões correspondiam à obrigação de natureza quirográfica e R$1,9 bilhão correspondia
a obrigações com garantias reais.
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(iv)
eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores
mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições
A Companhia possui cláusulas restritivas (covenants) no Term Loan e nas Debêntures VII. No Term Loan, a
Companhia é obrigada a realizar depósitos em função do atingimento de limites contratuais da dívida vinculada
em dólar. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não possui depósitos em garantia vinculados aos limites
contratuais do Term Loan. Em 31 de dezembro de 2018, as Debêntures VII não possuíam cláusulas restritivas
previstas para medição devido à renegociação da operação. Os índices de medição semestral (i) dívida líquida /
resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortização e despesas com arrendamento (“EBITDAR”) e (ii)
índice de cobertura de dívida (“ICSD”) voltarão a serem medidos a partir de 30 de junho de 2019 conforme
previsto em contrato. A obrigatoriedade de mensuração de tais indicadores conforme a escritura de emissão é
semestral e ocorrerá ao final do primeiro semestre de 2019. Sendo assim, em 31 de dezembro de 2018, a
Companhia encontra-se em conformidade com as cláusulas contratuais restritivas das Debêntures VII.
g.

limites de utilização dos financiamentos já contratados

A companhia dispõe da possibilidade de contratação de linhas de créditos junto a instituições financeiras e
bancos para financiamento do capital de giro e para investimento em nosso negócio.
h.

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As informações financeiras apresentadas foram extraídas das nossas demonstrações financeiras consolidadas e
respectivas notas explicativas, elaboradas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018,
2017 e 2016 preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS que refletem
adequadamente os resultados de nossas operações e de nossa situação financeira e patrimonial nos respectivos
períodos.
As informações incluídas neste item 10 relativas ao nosso setor de atividade, indicadores financeiros do setor,
bem como as estimativas a respeito de participações de mercado, foram obtidas por meio de levantamentos
internos, informações públicas e publicações sobre o setor. Foram incluídas informações de relatórios elaborados
por fontes públicas oficiais, como o Banco Central do Brasil (BACEN), o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), dentre outras. As informações
que constam dessas publicações são extraídas de fontes consideradas confiáveis, mas não podemos garantir a
exatidão e a integridade dessas informações. Os referidos levantamentos internos e estimativas não foram objeto
de comprovação independente.
Cenário Econômico Brasileiro
Como uma empresa cujas operações estão atualmente concentradas em sua maior parte no Brasil, de 2014 a
2016, fomos afetados pela conjuntura econômica do país. Embora nosso crescimento, desde 2001, tenha sido
principalmente impulsionado pela nossa expansão para novos mercados e ao aumento da frequência de voos,
também fomos afetados pelas condições macroeconômicas do Brasil.
O ano de 2018 foi um ano de retomada para a economia brasileira. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), o PIB - Produto Interno Bruto cresceu 1,15% no ano. Essa alta é resultado da expansão do
valor adicionado a preços básicos e nos Impostos sobre produtos líquidos de subsídios. O resultado do valor
adicionado refletiu o desempenho das três atividades que o compõem: Agropecuária, Serviços e Indústria.
O cenário econômico brasileiro afeta diretamente nossa posição financeira e resultado das operações. Mudanças
bruscas na economia e na política, ocorridas e que podem ocorrer no futuro, têm exigido e continuarão a exigir
uma avaliação contínua dos riscos associados com nossas atividades, bem como o correspondente ajuste de
nossa estratégia de negócios. Particularmente, a disponibilidade de renda familiar e a elevação dos níveis de
emprego são fatores que contribuem para o efetivo crescimento do nosso negócio. Adicionalmente, nossos
custos de produção são afetados pela inflação e pelas variações cambiais que afetam o custo dos componentes
importados que utilizamos em nossos produtos. O cenário econômico brasileiro nos impacta diretamente sobre a
posição financeira e resultado das operações. Mudanças bruscas na economia e na política, ocorridas e que
podem ocorrer no futuro, têm exigido e continuarão a exigir uma avaliação contínua dos riscos associados com
nossas atividades, bem como o correspondente ajuste de nossa estratégia de negócios. Particularmente, a
disponibilidade de renda familiar e a elevação dos níveis de emprego são fatores que contribuem para o efetivo
crescimento do nosso negócio.
Nossos resultados operacionais são afetados pelas variações cambiais. A grande maioria de nossas receitas é
expressa em reais (sendo uma pequena parcela de nossas receitas de voos internacionais denominadas em
outras moedas); porém, parte significativa de nossas despesas operacionais é devida em dólares norte-
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americanos ou atrelada ao dólar norte-americano, tais como os pagamentos devidos nos termos de nossos
contratos de arrendamento operacional de aeronaves, reserva e depósitos relacionados à manutenção e aos
custos com combustível e manutenção de aeronaves. Com base em análises estatísticas de nossos dezoito anos
de operação, acreditamos que nossas receitas apresentam alta correlação com a taxa de câmbio Real/dólar norteamericano e com os preços de combustível, visto que as flutuações do Real e aumentos dos preços de
combustível são geralmente incorporadas às estruturas tarifárias das companhias aéreas brasileiras.
Em 2018, aproximadamente 55,8% (aproximadamente 43,8% em 2017 e 50% em 2016) de nossas despesas
operacionais (incluindo combustível, arrendamento operacional e parte das despes de prestação de serviços e
materiais de manutenção e reparo) são expressas em dólares norte-americanos ou atreladas a essa moeda,
variando, dessa forma, com a taxa de câmbio Real/dólar norte-americano. Acreditamos que nossos programas de
hedge ajudam a nos proteger de oscilações de curto prazo nos preços de combustíveis de aeronaves.
A inflação também teve, e poderá continuar a ter, efeito sobre nossa situação financeira e resultados
operacionais.
Em 2018, aproximadamente 44,2% de nossas despesas operacionais (excluindo combustível) foram denominadas
em Reais (em 2017, 52,2%, e 70,6% em 2016). Os fornecedores e prestadores de serviços relacionados a estas
despesas geralmente tentam aumentar seus preços para refletir a inflação brasileira.
Indicadores Econômicos
2018
2017
2016
Crescimento do PIB
1,15%
1,0%
-3,5%
Inflação (IGP-M)(1)
7,55%
-0,52%
7,20%
Inflação (IPCA)(2)
3,75%
2,95%
6,30%
Taxa CDI(3)
6,40%
6,89%
13,60%
Taxa LIBOR (4)
2,81%
1,69%
1,00%
Depreciação (apreciação) média do Real vs. Dólar norte17,1%
1,50%
-16,50%
americano
Taxa de câmbio no final do período
R$3,8748 R$3,3080 R$3,259
Taxa de câmbio média(5)
R$3,8084 R$3,1925 R$3,4878
Preço do WTI (West Texas intermediate) final do período
US$44,61 US$60,42 US$53,77
(por barril)
Aumento (diminuição) do preço final do WTI por barril
-26,1%
12,4%
45,2%
Preço do WTI médio do período (por barril)
US$64,90 US$50,85 US$43,31
Aumento (diminuição) do preço médio do WTI por barril
27,6%
17,4%
-11,1%
Fontes: Banco Central do Brasil, FGV, IBGE e Bloomberg.
(1) A inflação expressa pelo IGP-M é o índice geral de preços do mercado mensurado pela Fundação Getúlio
Vargas;
(2) A inflação expressa pelo IPCA é o índice nacional de preços ao consumidor amplo mensurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
(3) O CDI é o certificado de depósito interbancário (anualizado e acumulado pelos períodos findos);
(4) LIBOR de três meses expressas em dólares norte americanos com a cotação de final de período;
(5) Representa a média das taxas de câmbio de final de período de cada mês.
A tabela a seguir apresenta nossos principais indicadores financeiros e operacionais em 2018, 2017 e 2016. Os
valores de 2016 estão em IFRS14:
Informações Operacionais
Passageiros-quilômetro transportados (RPK) (em milhares)
Assento-quilômetro oferecido - ASK (em milhares)
Taxa de ocupação (%)
Yield líquido por passageiro/km (em centavos)
Uso de aeronave (hora-bloco por dia)
Receita operacional por assento-quilômetro oferecido, líquido
(em centavos)
Custo operacional por assento-quilômetro disponível (em
centavos)
Receita Operacional Líquida (em milhões)
Custo e Despesa Operacional (em milhões)
Margem Operacional (%)
Lucro (Prejuízo) Líquido (em milhões)
Margem Líquida (%)
EBITDAR (em milhões)
Margem EBITDAR (%)

2018
38.423
48.058
80,0%
27,67
11,8

2017
37.231
46.695
79,7%
25,69
12,1

2016
35.928
46.329
77,5%
24,14
11,2

23,75

22,12

21,30

20,83

20,00

19,79

11.411,4
(10.011,8)
12,3%
(1.085,4)
-9,5%
3.181,3
27,9%

10.329,0
(9.340,2)
9,6%
18,8
0,2%
2.434,5
23,6%

9.867,3
(9.169,5)
7,1%
1.102,4
11,2%
2.141,2
21,7%
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A tabela abaixo mostra a composição de nossos dados e despesas operacionais com base nos assentosquilômetro oferecidos em 2018, 2017 e 2016. Os valores de 2016 estão em IFRS14.
Custo por ASK (R$/centavos)
Com pessoal
Combustíveis e lubrificantes
Arrendamento de aeronaves
Comerciais e publicidade
Tarifas de pouso e decolagem
Gastos com passageiros
Prestação de serviços
Manutenção e reparo
Depreciação e amortização
Outras
Custo por ASK (CASK)
Custo por ASK excluindo combustíveis (CASK ex-comb.)

2018
(3,96)
(8,05)
(2,32)
(1,21)
(1,55)
(0,99)
(1,28)
(1,19)
(1,39)
1,09
(20,83)
(12,78)

2017
(3,66)
(6,18)
(2,01)
(1,27)
(1,42)
(0,94)
(1,35)
(0,79)
(1,08)
(1,31)
(20,00)
(13,82)

2016
(3,58)
(5,82)
(2,15)
(1,20)
(1,48)
(1,00)
(1,63)
(1,28)
(0,97)
(0,69)
(19,79)
(13,97)

Comparação dos resultados operacionais e financeiros nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de
2018, 2017 e 2016:
Nosso lucro operacional em 2018 foi de R$1.400,0 milhões, comparado a um lucro operacional de R$989,4
milhões em 2017 e a um lucro operacional de R$696,5 milhões em 2016. O aumento do lucro operacional devese, resumidamente, ao aumento na receita líquida e ao nosso plano de reestruturação financeira e de frota. Nossa
margem operacional em 2018 foi de 12,3%, um avanço frente à margem de 9,6% em 2017 e à margem
operacional de 7,1% em 2016. Em 2018 registramos prejuízo líquido de R$779,7 milhões, em comparação ao
lucro líquido de R$377,8 milhões em 2017 e lucro líquido R$1.102,4 milhões em 2016.
Receitas Operacionais Líquidas
As receitas operacionais líquidas de 2018 aumentaram em 10,5% e atingiram R$11.411,4 milhões. Em 2017
foram de R$10.329,0 milhões aumento de 4,7% frente aos R$9.867,3 milhões receita líquida de passageiros de
2016.
Em 2018, nossa receita operacional por assento-quilômetro oferecido (“RASK”) apresentou um aumento de 7,3%,
saindo dos R$22,12 centavos em 2017 para R$23,75 centavos em 2018. Em 2017, nossa receita operacional por
assento-quilômetro oferecido (“RASK”) apresentou um aumento de 3,9%, de R$22,12 centavos em relação a
R$21,30 centavos em 2016.
Receitas Operacionais de Passageiros
A receita operacional de passageiro aumentou 11,2% em 2018, registrando R$10.633,5 milhões. Em 2017,
apresentou aumento de 10,3%, registrando R$9.564,0 milhões, em relação a 2016 que foi de R$ 8.671,4
milhões.
Nossa receita por passageiro por assento-quilômetro oferecido (“PRASK”) totalizou R$22,13 centavos, um
aumento de 8,0% frente aos R$20,48 centavos de 2017, 9,4% maior em relação aos R$18,72 centavos registrados
em 2016. O resultado foi impactado pela melhora da atividade econômica.
Receitas Auxiliares (receita de cargas e outras receitas)
As receitas auxiliares aumentaram 1,7% no ano de 2018 frente a 2017 e registraram R$777,9 milhões. O
continuo aumento da receita é resultado da retomada econômica, refletindo o aumento da receita com os
serviços de carga, e receita com programa de Fidelidade Smiles (ex- GOL).
Custos e Despesas Operacionais
Em 2018, os custos e despesas operacionais totalizaram R$10.011,8 milhões, aumento de 7,2% em relação ao
ano anterior, principalmente: (i) aumento do preço de querosene no Brasil em 35,2% (ii) apreciação da cotação
média do dólar americano frente ao Real de 14,5% (iii) parcialmente compensado pelo resultado operacional com
venda de aeronave.
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Em 2017, os custos e despesas operacionais totalizaram R$9.340,2 milhões, aumento de 1,9% em relação ao ano
anterior, principalmente: (i) aumento do preço/litro Combustível em 8,1% (ii) aumento da compra de produtos e
passagens de empresas parceiras a serem resgatados no programa Smiles (iii) devido ao custo não recorrente
com baixa de imobilizado ocorridos em 2016.
Em 2016, os custos e despesas operacionais totalizaram R$9.169,5 milhões, uma redução de 7,9% em relação ao
ano anterior, principalmente: (i) redução do preço de querosene no Brasil em 8,7% e ao menor consumo de
combustível em litros, (ii) à redução em gastos com propaganda e publicidade, (iii) à redução dos contratos de
arrendamento de aeronaves, parcialmente compensada pela depreciação média do Real frente ao Dólar (iv)
redução dos gastos com depreciação e amortização.
Salários e benefícios com pessoal no ano de 2018 registrou R$1.903,9 milhões, uma alta de 11,5% frente ao ano
anterior devido ao maior custo proveniente do reajuste salarial, além das novas contratações para viabilizar a
expansão internacional.
Em 2017 foi de R$1.708,1 milhões, superior em 3,1% ao ano de 2016, referente ao aumento nos salários dos
colaboradores a partir do dissídio da categoria.
Em 2016 foi de R$1.656,8 milhões, superior em 4,8% ao ano de 2015, principalmente devido à reavaliação das
contingências para processos trabalhistas no último trimestre e ao aumento de 11,0% nas obrigações salariais em
razão de um novo acordo coletivo, parcialmente compensado em termos nominais pela redução média de 8,0%
nos funcionários equivalentes em tempo integral.
Os custos com combustíveis e lubrificantes em 2018 apresentaram R$3.867,7 milhões, aumento de 33,9%,
devido, principalmente, ao maior preço médio por litro de combustível em 35,2% e pela apreciação da cotação
média do dólar americano ante o Real de 14,5%.
Em 2017 apresentaram R$2.887,7 milhões, aumento de 7,1%, devido, principalmente, ao maior preço médio por
litro de combustível em reais que foi influenciado pelo aumento dos preços internacionais (jet fuel) de 24,7%
contra o mesmo período de 2016, porém impactado pela apreciação média do Real em 8,5% contra o dólar.
Em 2016 apresentaram R$2.695,4 milhões, queda de 18,4%, devido, principalmente, ao menor preço médio por
litro de combustível em reais que foi parcialmente beneficiado pela queda dos preços internacionais (jet fuel) de
18,6% contra o mesmo período de 2015, porém impactado pela apreciação média do Real em 16,5% contra o
dólar.
A despesa com arrendamento de aeronaves registrou R$1.112,8 milhões em 2018, aumento de 18,4% frente a
2017, principalmente devido ao aumento dos contratos de arrendamento de aeronaves realizada durante 2018, e
parcialmente impactado de forma negativa pela depreciação do Real.
Em 2017, registrou R$939,7 milhões em 2017, redução de 5,7% frente a 2016, principalmente devido à redução
dos contratos de arrendamento de aeronaves em 2017, e parcialmente impactado de forma positiva pela
apreciação do Real.
Em 2016, registrou R$996,9 milhões em 2016, redução de 9,4% frente a 2015, principalmente devido à redução
dos contratos de arrendamento de aeronaves em 2016, e parcialmente impactado de forma positiva pela
apreciação do Real.
As despesas com vendas e marketing de 2018 apresentaram R$582,0 milhões no ano ou redução de 1,5%, devido
a menores incentivos de vendas e gastos publicitários.
Em 2017 apresentaram R$590,8 milhões no ano ou aumento de 6,3%, devido, principalmente aos investimentos
com a campanha #NOVAGOL.
Em 2016 apresentaram R$556,0 milhões no ano ou queda de 9,9%, devido, principalmente à redução com perdas
em canais de vendas diretas e menor comissão para agencias de viagem.
As despesas com tarifas de pouso e decolagens em 2018 foram R$743,4 milhões, superior em 11,9% a 2017,
devido aos aumentos das taxas de pouso, auxilio navegação e de permanência em aeroportos.
Em 2017 foi de R$664,2 milhões, inferior em 3,4% a 2016, principalmente devido à racionalização da malha
aérea e à redução de 4,2% no volume de decolagens, parcialmente compensado pelo aumento das taxas nos
aeroportos.
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Em 2016 foi de R$687,4 milhões, superior em 0,9% a 2015, principalmente devido à composição da malha aérea
e à redução de 19,5% no volume de decolagens, parcialmente compensado pelo aumento das taxas nos
aeroportos.
As despesas com gastos de passageiros registraram R$474,1 milhões em 2018, com aumento de 8,5% frente a
2017, principalmente devido reembolso de passagens, acomodações e diárias provenientes de cancelamentos de
voos.
As despesas com prestação de serviços registraram R$613,8 milhões em 2018, com queda de 2,3% frente a
2017, principalmente devido redução da compra de produtos e passagens de empresas parceiras a serem
resgatados no nosso programa de fidelidade Smiles.
Em 2017, registraram R$628,1 milhões em 2017, com queda de 16,6% frente a 2016, principalmente,
principalmente pelo aumento da compra de produtos e passagens de empresas parceiras a serem resgatados no
programa Smiles.
As despesas
54,7% frente
manutenção
execução do

com manutenção, materiais e reparos registraram em 2018 em R$570,3 milhões, um aumento de
a 2017, devido; ao aumento do dólar médio no período, do aumento na capitalização dos custos de
de APUs e trens de pouso, e maiores custos com checks para devolução de aeronaves alinhada à
plano de renovação da frota.

Em 2017, registrou R$368,7 milhões, uma redução de 37,8% frente a 2016, devido a maior eficiência nos
processos de manutenção, a redução na capitalização dos custos de manutenção de APUs e trens de pouso, e
menos custos com checks para devolução de aeronaves.
Em 2016, registrou R$593,1 milhões, uma redução de 1,8% frente a 2015, devido ao menor número de reparos
em motores, porém parcialmente compensado pelos custos relacionados à devolução antecipada de aeronaves e
à taxa de câmbio 4,7% mais alta.
As despesas com depreciação e amortização registraram R$668,5 milhões em 2018, ou aumento de 32,3% na
comparação anual devido ao aumento de manutenção dos motores capitalizados.
Em 2017 registraram R$505,4 milhões em 2017, ou aumento de 12,9% na comparação anual devido à
depreciação da manutenção dos motores capitalizados e da desvalorização do Real frente ao Dólar final de
período em 1,5%.
Transações de Sale Lease Back registraram um ganho de R$914,2 milhões no ano de 2018, principalmente
devido ao resultado operacional de venda de aeronaves 737 ocorrido no 4T18. Para o ano de 2017, foi registrado
custo de R$7,1 milhões e no ano de 2016, ganho de R$233,5 milhões.
Outras despesas operacionais (compostas principalmente por diárias, despesas de viagem e hospedagem de
tripulação, locação de equipamentos e despesas gerais e administrativas) em 2018 registraram R$389,5 milhões
menor em 35,4% frente a 2017.
Em 2017 as Outras despesas operacionais (compostas principalmente por diárias, despesas de viagem e
hospedagem de tripulação, locação de equipamentos e despesas gerais e administrativas) registraram R$603,3
milhões, 8,8% maior frente a 2016.
Em 2016, as Outras despesas operacionais (compostas principalmente por diárias, despesas de viagem e
hospedagem de tripulação, locação de equipamentos e despesas gerais e administrativas) registraram R$554,4
milhões, 11,0% menor frente a 2015.
Resultado financeiro
Em 2018, o resultado financeiro líquido registrou R$1.882,6 milhões negativos, frente aos R$918,8 milhões
negativos em 2017. Em 2018, a GOL contabilizou perdas com variações cambiais de R$1.081,2 milhões,
enquanto que em 2017 foram contabilizadas perdas com variações cambiais de R$81,7 milhões.
Em 2017, o resultado financeiro líquido registrou R$918,8 milhões negativos, frente aos R$664,9 milhões
positivos em 2016. Em 2016, a GOL contabilizou ganhos com variações cambiais de R$1,4 bilhão, enquanto que
em 2017 foram contabilizadas perdas com variações cambiais de R$81,7 milhões.
Em 2016, o resultado financeiro líquido registrou R$664,9 milhões, frente aos R$3.263,3 milhões negativos em
2015. A variação na comparação anual deve-se, principalmente, pela apreciação do Real frente ao dólar final de
período, que variou de R$3,9048 em 31 de dezembro de 2015 para R$3,2591 em 31 de dezembro de 2016,
gerando um impacto negativo no resultado de R$2.267,0 milhões em 2015.
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Tributação sobre a renda
A despesa de imposto de renda em 2018 foi de R$297,1 milhões, representando variação de R$604,3 milhões
frente ao registrado em 2017. O resultado deve-se, principalmente, devido ao reconhecimento de R$547,1
milhões de imposto de renda diferido em 2017.
O imposto de renda de 2017 foi de R$307,2 milhões positivo, representando variação de R$566,3 milhões frente
ao registrado em 2016. O resultado deve-se, principalmente, devido ao acréscimo de R$547,1 milhões de
imposto de renda diferido.
A despesa de imposto de renda de 2016 foi de R$259,1 milhões negativos, representando em um aumento de
R$585,0 milhões frente ao registrado em 2015. O resultado deve-se, principalmente, às despesas com impostos
da subsidiária Smiles.
Demonstração
Resultado (R$000)

de

Exercício social findo em 31 de dezembro de 2018
2018

A.V% (1)

2016*

A.V% (1)

2018/20
17 (2)

2017/20
16 (2)

2017

A.V% (1)

10.633.488 93,18%

9.564.041

92,59%

8.671.442

87,88% 11,18%

10,29%

777.866

764.993

7,41%

1.195.893

12,12% 1,68%

-36,03%

9.867.335

100,00% 10,48%

4,68%

(7.610.920)

-76,60% 22,87%

-2,31%

Receita líquida
Transporte de passageiros
Transporte
outras

de

cargas

e

6,82%

11.411.354 100,00%

10.329.034 100,00%

Custo dos serviços prestados

(9.135.311) -80,05%

(7.434.780) -71,98%

Lucro bruto

2.276.043

19,95%

2.894.254

28,02%

2.256.415

23,40% -21,36%

28,27%

Despesas comerciais

(761.926)

-6,68%

(922.298)

-8,93%

(989.269)

-10,18% -17,39%

-6,77%

Despesas administrativas

(1.028.709) -9,01%

(976.065)

-9,45%

(671.869)

-7,19% 5,39%

45,28%

Outras receitas operacionais

914.167

8,01%

(7.072)

-0,07%

102.548

(876.468)

-7,68%

(1.905.435) -18,45%

387

0,01%

544

1.399.962

12,27%

Receitas Financeiras

259.728

2,28%

Despesas Financeiras

(1.061.089) -9,30%

(1.050.461) -10,17%

Variação cambial, líquida

(1.081.197) -9,47%

(81.744)

-0,79%

1.367.937

(1.882.558) -16,50%

(918.759)

-8,89%

664.877

(482.596)

-4,23%

70.604

0,68%

1.361.422

(52.139)

-0,46%

(239.846)

-2,32%

(257.944)

-2,61% -78,26%

-7,02%

(244.989)

-2,15%

547.059

5,30%

(1.114)

-0,01% NM

NM

(297.128)

-6,83%

307.213

2,97%

(259.058)

-2,63% NM

NM

(779.724)

-6,83%

377.817

3,66%

1.102.364

11,17% NM

Receitas
operacionais

Resultado
de
patrimonial

(despesas)

equivalência

Lucro (prejuízo) operacional
antes do resultado financeiro e
dos impostos

Lucro (prejuízo) antes
imposto
de
renda
contribuição social
Imposto
de
contribuição social
Imposto
de
contribuição social

do
e

renda
e
correntes
renda
e
diferidos

Lucro
(prejuízo)
líquido
(prejuízo) do exercício

1,04% NM

(1.558.590)

-16,33% -54,00%

0,01%

(1.280)

-0,01% -28,86%

989.363

9,58%

696.545

213.446

2,07%

568.504
(1.271.564)

NM
22,25%
NM

7,06% 41,50%

42,04%

5,76% 21,68%

-62,45%

-12,89% 1,01%
13,86% NM
6,74% 104,90%
13,80% NM

-17,39%
NM
NM
-94,81%

-65,73%

*2016 em IFRS14
(1) Análise Vertical
(2) Análise Horizontal
Endividamento
O total de empréstimos e financiamentos da Companhia em 31 de dezembro de 2018 foi de R$7.084,5 milhões incluindo leasing financeiro de aeronaves, redução de 0,3% contra 2017. No ano, a Companhia amortizou R$2,2
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bilhões de dívidas, sendo R$1,9 bilhão através da amortização de dívidas financeiras e R$251,6 milhões através
de arrendamentos financeiros em 2018.
Em 2018 as captações totalizaram R$1.703,9 milhões, compostas, principalmente, de R$723,8 milhões referente
à emissão de empréstimo de longo prazo com terceiros, incluindo a emissão de bônus descrita no parágrafo
abaixo e R$887,5 milhão em emissão da 7ª série de debêntures (com recursos sendo utilizados exclusivamente
para o resgate total antecipado da 6ª emissão) também ocorridas no quarto trimestre de 2018.
Em 11 de dezembro de 2017, a Companhia por meio de sua controlada Gol Finance (anteriormente chamada de
GOL LuxCo S.A.), emitiu uma série de bônus sênior com vencimento em 2025, no valor de R$1.642.000
(US$500.000 na data da captação), com custos de emissão de R$45.172 (US$ 17.283 na data da captação). Em 2
de fevereiro de 2018, a Companhia por meio de sua controlada Gol Finance, realizou a emissão adicional do
Bônus Sênior VIII com vencimento em 2025, no valor de R$486.735 (US$150 milhões na data da captação), com
custos de emissão de R$8.578 (US$2.873 na data da captação). Os Bônus Sênior tem como garantia o aval da
Companhia com pagamento de juros semestrais de 7.00% a.a. Os recursos captados tem o propósito de serem
utilizados para recompra de outros Bônus e para propósitos corporativos em geral.
Liquidez
Em 31 de dezembro de 2018, o caixa total, incluindo aplicações financeiras e caixa restrito, totalizou R$2.126,7
milhões. Os recebíveis de curto prazo totalizavam R$853,3 milhões, compostos em sua grande maioria por
vendas de passagens com cartão de crédito e contas a receber de agências de viagem e de transporte de cargas.
Em 31 de dezembro de 2017, o caixa total, incluindo aplicações financeiras e caixa restrito, totalizou R$2.250,5
milhões. Os recebíveis de curto prazo totalizavam R$936,5 milhões, compostos em sua grande maioria por
vendas de passagens com cartão de crédito e contas a receber de agências de viagem e de transporte de cargas.
Em 31 de dezembro de 2016, o caixa total, incluindo aplicações financeiras e caixa restrito, totalizou R$1.162,2
milhões. Os recebíveis de curto prazo totalizavam R$760,2 milhões, compostos em sua grande maioria por
vendas de passagens com cartão de crédito e contas a receber de agências de viagem e de transporte de cargas.
Análise comparativa do Balanço Patrimonial - Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017

2018

AV(1)

2017

AV(1)

Var
18/17 (2)

Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras

826.187
478.364

7,96%
4,61%

1.026.862
955.589

10,26%
9,55%

-19,54%
-49,94%

Caixa restrito

133.391
853.328

1,29%
8,22%

936.478

9,36%

NM
-8,88%

180.141
360.796

1,74%
3,48%

178.491
83.210

1,78%
0,83%

0,92%
333,60%

40.647

0,41%

NM

Balanços Patrimoniais (R$MM)
Ativo circulante

Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Direitos com operações de derivativos
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Depósitos
Caixa restrito
Impostos a recuperar
Impostos diferidos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não-circulante
Total do ativo
(1) Análise Vertical
(2) Análise Horizontal

478.628

4,61%

123.721

1,24%

286,86%

3.310.835

31,90%

3.344.998

33,43%

-1,02%

1.612.295
688.741

15,54%
6,64%

1.163.759
268.047

11,63%
2,68%

38,54%
156,95%

95.873
73.822
1.177

0,92%
0,71%
0,01%

7.045
276.514
1.333

0,07%
2,76%
0,01%

NM
-73,30%
-11,70%

2.818.057
1.777.466
7.067.431

27,15%
17,13%
68,10%

3.195.767
1.747.285
6.659.750

31,94%
17,46%
66,57%

-11,82%
1,73%
6,12%

10.378.266

100,00%

10.004.748

100,00%

3,73%
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Balanços Patrimoniais (R$MM)

2018

AV(1)

2017

AV(1)

Var
18/17 (2)

Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos

1.223.324

11,79%

1.162.872

11,62%

5,20%

Fornecedores

1.403.815

13,53%

1.249.124

12,49%

12,38%

Fornecedores - Risco sacado

365.696

3,52%

78.416

0,78%

NM

Obrigações trabalhistas

368.764

3,55%

305.454

3,05%

20,73%

Obrigações fiscais

111.702

1,08%

134.951

1,35%

-17,23%

Taxas e tarifas aeroportuárias

556.300

5,36%

365.651

3,65%

52,14%

Transportes a executar

1.673.987

16,13%

1.476.514

14,76%

13,37%

Programa de milhagem

826.284

7,96%

765.114

7,65%

7,99%

Adiantamentos de clientes

169.967

1,64%

21.718

0,22%

NM

Provisões

70.396

0,68%

46.561

0,47%

51,19%

Obrigações com operações de derivativos

195.444

1,88%

34.457

0,34%

NM

Arrendamentos operacionais

135.799

1,31%

28.387

0,28%

NM

Outras obrigações

99.078

0,95%

100.401

1,00%

1,32%

7.200.556

69,38%

5.769.620

57,67%

24,80%

Empréstimos e financiamentos

5.861.143

56,48%

5.942.795

59,40%

-1,37%

Fornecedores

120.137

1,16%

222.026

2,22%

-45,89%

Provisões

829.198

7,99%

562.628

5,62%

47,38%

Programa de milhagem

192.569

1,86%

188.204

1,88%

2,32%

Impostos diferidos

227.290

2,19%

188.005

1,88%

20,90%

Obrigações fiscais

54.659

0,53%

66.196

0,66%

-17,43%

Obrigações com operações de derivativos

214.218

2,06%

-

0,00%

NM

Arrendamentos operacionais

135.686

1,31%

110.723

1,11%

22,55%

Outras obrigações

48.161

0,46%

43.072

0,43%

11,82%

Total não circulante

7.683.061

74,03%

7.323.649

73,20%

4,91%

Capital social

2.942.612

28,35%

2.927.184

29,26%

0,53%

Ações a emitir

2.818

0,03%

-

0,00%

NM

Ações em tesouraria

(126)

0,00%

(4.168)

-0,04%

-96,98%

Reservas de capital

88.476

0,85%

88.762

0,89%

-0,32%

Ajustes de avaliação patrimonial

(500.022)

-4,82%

(79.316)

-0,79%

NM

Remuneração baseada em ações

117.413

1,13%

119.308

1,19%

-1,59%

Efeitos em alteração de participação societária

759.984

7,32%

760.545

7,60%

-0,07%

Prejuízos acumulados

(8.396.567)

-80,91%

(7.312.849)

-73,09%

14,82%

480.061

4,63%

412.013

4,12%

16,52%

Total do patrimônio líquido negativo

(4.505.351)

-43,41%

(3.088.521)

-30,87%

45,87%

Total Passivo e Patrimônio Líquido negativo

10.378.266

100,00%

10.004.748

100,00%

3,73%

Total circulante
Passivo não circulante

Patrimônio líquido

Participação
da Smiles

de

acionistas

não

controladores

(1) Análise Vertical
(2) Análise Horizontal
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Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo do caixa total, incluindo aplicações financeiras e caixa restrito, totalizou
R$2.126,7 milhões, comparado a R$2.250,5 milhões em 31 de dezembro de 2017. A redução de 5,5% refere-se,
principalmente, à uma série de iniciativas de desalavancagem (liability management) ao longo do ano de 2018,
dentre elas: (i) recompra dos bonds com vencimentos em 2018, 2020, 2021, 2023 e 2028 (ii) refinanciamento da
dívida com a 7ª emissão de debêntures e com amortização de R$137,5 milhões em relação ao saldo da emissão
anterior.
Contas a receber
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de recebíveis totalizou R$853,3 milhões, comparado a R$936,5 milhões em
31 de dezembro de 2017. A redução de R$83,2 milhões, ou 8,9%, está detalhada no quadro abaixo:
Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

393.557

450.823

Moeda nacional
Administradoras de cartões de crédito
Agências de viagens

226.627

296.860

Agências de cargas

40.431

38.460

Companhias aéreas parceiras

3.243

6.439

Outros

52.216

41.861

Total moeda nacional

716.074

834.443

Administradoras de cartões de crédito

97.488

71.630

Agências de viagens

21.005

20.118

Agências de cargas

1.378

1.588

Companhias aéreas parceiras

23.294

44.869

Moeda estrangeira

Outros

5.373

2.511

Total moeda estrangeira

148.538

140.716

Total

864.612

975.159

(11.284)

(38.681)

853.328

936.478

Provisão para
duvidosa
Total líquido

créditos

de

liquidação
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Estoques
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de estoques totalizou R$180,1 milhões, comparado a R$178,5 milhões em
31 de dezembro de 2017. O aumento de R$1,7 milhões, ou 0,9%, está detalhado no quadro abaixo:
Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

Materiais de consumo

22.098

28.006

Peças e materiais de manutenção

170.851

162.409

Outros

-

585

(-) Provisão para obsolescência

(12.808)

(12.509)

Total

180.141

178.491

Imposto de renda a recuperar
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de impostos a recuperar totalizou R$456,7 milhões, comparado a R$90,3
milhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento se deu principalmente pelo reconhecimento de imposto de
renda diferido dos créditos fiscais decorrentes de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social que
foram registrados, baseados na expectativa fundamentada de geração de lucros tributáveis futuros da
controladora e de suas controladas, observadas as limitações legais. As projeções foram preparadas com base no
plano de negócio e aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia em 31 de janeiro de 2018.
Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

Antecipações e IRPJ e CSLL a recuperar (*)

268.428

66.786

IRRF

4.744

7.308

PIS e COFINS (*)

163.921

408

Retenção de impostos de órgãos públicos 6.812
Imposto de valor agregado recuperável
5.649
(IVA)
Outros
7.115

6.127

Total

456.669

90.255

Circulante

360.796

83.210

Não circulante

95.873

7.045

5.431
4.195

Direito de operações em derivativos
Em 31 de dezembro de 2018 não tínhamos saldo na conta de direito de operações em derivativos. Em 2017, a
conta direito de operações com derivativos totalizou R$40,6 milhões. O saldo positivo refere-se, principalmente,
ao saldo positivo das operações de hedge (câmbio, juros e moeda) contratadas no período.
Passivo
Empréstimos e financiamentos
Em 31 de dezembro de 2018, os empréstimos e financiamentos do passivo circulante e não circulante totalizam
R$7.084,5 milhões, comparado a R$7.105,7 milhões em 31 de dezembro de 2017. A redução de R$21,2 milhões,
ou 0,3%, refere-se, principalmente, pela recompra antecipada de Sênior Notes e para propósitos corporativos em
geral.
Transportes a executar
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Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de transportes a executar totalizou R$1.674,0 milhões, comparado a
R$1.476,5 milhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de 13,4% deve-se, principalmente por 5.804.941
cupons de bilhetes vendidos e ainda não utilizados (4.964.925 em 31 de dezembro de 2017) com prazo médio
de utilização de 57 dias (48 dias em 31 de dezembro de 2017).
Programa de milhagem
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de receita diferida do programa de milhagem Smiles totalizou R$ 1.018,9
milhões, comparado a R$953,3 milhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento em R$65,6 milhões, ou 6,9%,
refere-se, principalmente, ao aumento da quantidade de milhas em aberto.
Patrimônio Líquido
Patrimônio líquido

2018

2017

Capital social
Ações a emitir
Ações em tesouraria
Reservas de capital
Ajustes de avaliação patrimonial
Remuneração baseada em ações
Efeitos em alteração de participação societária
Prejuízos acumulados
Patrimônio líquido negativo atribuível aos
acionistas controladores

2.942.612
2.818
(126)
88.476
(500.022)
117.413
759.984
(8.396.567)

2.927.184
(4.168)
88.762
(79.316)
119.308
760.545
(7.312.849)

(4.985.412)

(3.500.534)

Participação de acionistas não controladores da
480.061
Smiles

412.013

Total patrimônio líquido

(3.088.521)

(4.505.351)

Ajuste de avaliação patrimonial
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo na conta de ajuste de avaliação patrimonial totalizou R$500,0 milhões
negativos, comparado a R$79,3 milhões negativos em 31 de dezembro de 2017. A redução em R$420,7 milhões
refere-se, principalmente, a contrapartida dos ativos e passivos descritos como operações em derivativos. A
marcação a valor justo dos instrumentos financeiros designados como hedge de fluxo de caixa é reconhecida na
rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial”, líquido dos efeitos tributários.
Análise comparativa do Balanço Patrimonial - Em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016
2017

AV(1)

2016

AV(1)

Var
17/16 (2)

Caixa e equivalentes de caixa

1.026.862

10,26%

562.207

6,69%

82,65%

Aplicações financeiras

955.589

9,55%

5,13%

121,59%

Contas a receber

936.478

9,36%

760.237

9,05%

23,18%

Estoques

178.491

1,78%

182.588

2,17%

-2,24%

83.210

0,83%

27.287

0,32%

204,94%

de 40.647

0,41%

3.817

0,05%

NM

Balanços Patrimoniais (R$MM)
Ativo circulante

Impostos a recuperar
Direitos
com
derivativos
Outros créditos

operações

431.233

123.721

1,24%

113.345

1,35%

9,15%

Total do ativo circulante

3.344.998

33,43%

2.080.714

24,76%

60,76%

Não circulante
Depósitos

1.163.759

11,63%

1.188.992

14,15%

-2,12%

Caixa restrito

268.047

2,68%

2,01%

58,82%

168.769
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Impostos a recuperar

7.045

0,07%

72.060

0,86%

-90,22%

Impostos diferidos

276.514

2,76%

107.159

1,28%

158,04%

Outros créditos

-

0,00%

4.713

0,06%

-

Investimentos

1.333

0,01%

17.222

0,20%

-92,26%

Imobilizado

3.195.767

31,94%

3.025.010

35,99%

5,64%

Intangível

1.747.285

17,46%

20,70%

0,44%

Total do ativo não-circulante

6.659.750

66,57%

75,24%

5,32%

Total do ativo

10.004.748

100,00% 8.404.355

100,00%

19,04%

1.739.716
6.323.641

(1) Análise Vertical
(2) Análise Horizontal
Balanços
(R$MM)

Patrimoniais

AV(1)

Var
17/16 (2)

9,94%

39,22%

13,06%

13,66%

-

-

3,37%

7,73%

146.174

1,74%

-7,68%

239.566

2,85%

52,63%

1.185.945

14,11%

24,50%

765.114

7,65%

781.707

9,30%

-2,12%

21.718

0,22%

16.823

0,20%

29,13%

46.561

0,47%

0,79%

-29,98%

2017

AV(1)

Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos

1.162.872

11,62%

835.290

Fornecedores

1.249.124

12,49%

1.097.997

Fornecedores – Risco Sacado

78.416

0,78%

-

Obrigações trabalhistas

305.454

3,05%

Obrigações fiscais

134.951

1,35%

Taxas e tarifas aeroportuárias

365.651

3,65%

Transportes a executar

1.476.514

14,76%

Programa de milhagem
Adiantamentos de clientes
Provisões

Obrigações com operações de
34.457
derivativos
Arrendamento operacional
28.387
Outras obrigações
100.401

0,34%

Total do passivo circulante

0,28%
1,00%

5.769.620

Empréstimos e financiamentos
Fornecedores

2016

283.522

66.502
89.211

1,06%

-61,37%

7.233

0,09%

292,67%

98.772

1,18%

1,65%

57,67%

4.848.742

57,69%

18,99%

5.942.795

59,40%

5.543.930

65,96%

7,19%

222.026

2,22%

13.517

0,16%

NM

Provisões

562.628

5,62%

723.713

8,61%

-22,26%

Programa de milhagem

188.204

1,88%

2,61%

-14,19%

Impostos diferidos

188.005

1,88%

338.020

4,02%

-44,38%

Obrigações fiscais

66.196

0,66%

42.803

0,51%

54,67%

Arrendamentos operacionais

110.723

1,11%

-

-

-

31.056
6.912.364

0,37%
82,25%

38,67%
5,95%

Não circulante

Outras obrigações
43.072
Total
do
passivo
não 7.323.649
circulante
Patrimônio líquido negativo
3.082.802
Capital social

0,43%
73,20%

219.325

30,81%

3.080.110

36,65%

0,09%

Custo com emissão de ações

(155.618)

-1,56%

(155.618)

-1,85%

0,00%

Ações em tesouraria
Reserva de capital
Ajustes
de
patrimonial

(4.168)

-0,04%

(13.371)

-0,16%

-68,81%

88.762

0,89%

1,09%

-2,89%

-1,75%

-46,13%

avaliação (79.316)

-0,79%

91.399
(147.229)
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Remuneração
baseada
em
ações
Efeitos
em
alteração
de
participação societária
Prejuízos acumulados
Patrimônio líquido negativo
atribuível
aos
acionistas
controladores
Participação de acionistas não
controladores da Smiles
Total do patrimônio líquido
negativo
Total Passivo e Patrimônio
Liquido negativo

119.308

1,19%

113.918

1,36%

4,73%

760.545

7,60%

693.251

8,25%

9,71%

(7.312.849) -73,09%

(7.312.458)

-87,01%

-0,01%

(3.500.534) -34,99%

(3.649.998)

-43,43%

-4,09%

412.013

293.247

3,49%

40,50%

(3.088.521) -30,87%

(3.356.751)

-39,94%

-7,99%

10.004.748 100,00%

8.404.355

100,00%

19,04%

4,12%

(1) Análise Vertical
(2) Análise Horizontal

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo do caixa total, incluindo aplicações financeiras e caixa restrito, totalizou
R$2.250,5 milhões, comparado a R$1.162,2 milhões em 31 de dezembro de 2016. O aumento de 93,6% referese, principalmente, à forte geração de caixa operacional no ano e dos recursos provenientes da emissão dos
Senior Notes 2025.
Contas a receber
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de recebíveis totalizou R$ 936,5 milhões, comparado a R$760,2 milhões
em 31 de dezembro de 2016. O aumento de R$ 176,2 milhões, ou 23,2%, está detalhado no quadro abaixo:
Consolidado
31/12/2017

31/12/2016

Moeda nacional
Administradoras de cartões de crédito

454.975

345.798

Agências de viagens

307.149

228.089

39.225

41.926

Agências de cargas

3.780

4.153

43.871

66.774

849.000

686.740

67.479

49.104

9.829

16.323

823

2.215

47.662

31.200

366

8.837

Total moeda estrangeira

126.159

107.679

Total

975.159

794.419

(38.681)

(34,182)

936.478

760.237

Companhias aéreas parceiras
Outros (*)
Total moeda nacional
Moeda estrangeira
Administradoras de cartões de crédito
Agências de viagens
Agências de cargas
Companhias aéreas parceiras
Outros

Provisão para
duvidosa
Total, líquido

créditos

de

liquidação
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Estoques
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de estoques totalizou R$178,5 milhões, comparado a R$182,6 milhões em
31 de dezembro de 2016. A redução de R$4,1 milhões, ou 2,2%, está detalhada no quadro abaixo:
Consolidado
31/12/2017

31/12/2016

Materiais de consumo

28.006

27.281

Peças e materiais de manutenção

162.409

160.884

Outros

585

6.867

Provisão para obsolescência

(12.509)

(12,444)

178.491

182.588

Imposto de renda a recuperar
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de impostos a recuperar totalizou R$90,3 milhões, comparado a R$99,3
milhões em 31 de dezembro de 2016. O aumento se deu principalmente pelo reconhecimento de imposto de
renda diferido dos créditos fiscais decorrentes de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social que
foram registrados, baseados na expectativa fundamentada de geração de lucros tributáveis futuros da
controladora e de suas controladas, observadas as limitações legais. As projeções foram preparadas com base no
plano de negócio e aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia em 31 de janeiro de 2017.

Consolidado

Antecipações e IRPJ e CSLL a recuperar
IRRF
PIS e COFINS

31/12/2017

31/12/2016

66.786

51.215

7.308

9.601

408

16.908

Retenção de impostos de órgãos públicos

6.127

8.130

Imposto de valor agregado recuperável - IVA

5.431

12.044

4.195

1.449

Total

Outros

90.255

99.347

Circulante

83.210

27.287

7.045

72.060

Não circulante

Direito de operações em derivativos
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo na conta de direito de operações em derivativos totalizou R$40,6 milhões,
comparado a R$3,8 milhões em 31 de dezembro de 2016. O aumento em R$36,8 milhões, ou 964,9%, refere-se,
principalmente, ao aumento das operações de hedge de combustível contratadas vigentes entre os períodos.
Passivo
Empréstimos e financiamentos
Em 31 de dezembro de 2017, os empréstimos e financiamentos do passivo circulante e não circulante totalizam
R$7.105,7 milhões, comparado a R$6.379,2 milhões em 31 de dezembro de 2016. O aumento em R$726,5
milhões, ou 11,4%, refere-se, principalmente, pela emissão dos Senior Notes 2025 que tem o propósito de serem
utilizados para recompra de outros Bônus e para propósitos corporativos em geral.
Transportes a executar
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de transportes a executar totalizou R$1.476,5 milhões, comparado a
R$1.185,9 milhões em 31 de dezembro de 2016. O aumento de 24,5% deve-se, principalmente a 4.964.925
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cupons de bilhetes vendidos e ainda não utilizados (4.447.824 em 31 de dezembro de 2016) com prazo médio
de utilização de 48 dias (46 dias em 31 de dezembro de 2016).
Programa de milhagem
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de receita diferida do programa de milhagem Smiles totalizou R$953,3
milhões, comparado a R$1.001,0 milhões em 31 de dezembro de 2016. A redução em R$47,7 milhões, ou 4,77%,
refere-se, principalmente, a redução da quantidade de milhas em aberto que correspondia a 4.964.925
(4.447.824 em 31 de dezembro de 2016).
Patrimônio Líquido
Patrimônio líquido
Capital social
Custo com emissão de ações
Ações em tesouraria
Reserva de capital
Ajustes de avaliação patrimonial
Remuneração baseada em ações
Efeitos em alteração de participação societária
Prejuízos acumulados
Patrimônio líquido negativo
atribuível
controladores
Participação de acionistas não controladores
Total patrimônio líquido negativo

aos

acionistas

2017

2016

3.082.802
(155.618)
(4.168)
88.762
(79.316)
119.308
760.545
(7.293.274)

3.080.110
(155.618)
(13.371)
91.399
(147.229)
113.918
693.251
(7.312.458)

(3.480.959)

(3.649.998)

412.013
(3.068.946)

293.247
(3.356.751)

Ajuste de avaliação patrimonial
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo na conta de ajuste de avaliação patrimonial totalizou R$79,3 milhões,
comparado a R$147,2 milhões em 31 de dezembro de 2016. A redução em R$67,9 milhões, ou 46,1%, refere-se,
principalmente, a contrapartida dos ativos e passivos descritos acima como operações em derivativos. A
marcação a valor justo dos instrumentos financeiros designados como hedge de fluxo de caixa é reconhecida na
rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial”, líquido dos efeitos tributários.
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a.

Resultados das operações da Companhia em 2018, 2017 e 2016

i.

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A nossa receita líquida total é decorrente da receita de transporte de passageiros, da nossa Venda a Bordo, taxas de
remarcação, reembolso e cancelamento de passagens, também pelas receitas advindas do “GOL+ Conforto” no mercado doméstico e da
venda de assentos “GOL+ Conforto” nos voos internacionais e das receitas auxiliares que compreendem as receitas de cargas, do nosso
programa de milhagem Smiles (ex-GOL).

ii.

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Nossos resultados operacionais em 2018 foram afetados pelos seguintes fatores-chave:

Aumento da receita operacional: A GOL apresenta uma receita líquida total no ano de R$11.411,4 milhões, 10,5% superior a
2017. Essa variação positiva é reflexo da eficiência operacional da Companhia.

Aumento estrutural do nosso custo operacional que totalizou R$10.011,8 milhões, aumento de 7,2% em relação ao ano
anterior, principalmente: (i) aumento do preço de querosene no Brasil em 35,2% (ii) apreciação da cotação média do dólar americano
frente ao Real de 14,5% (iii) parcialmente compensado pelo resultado operacional com venda de aeronave.

Nossos resultados operacionais em 2017 foram afetados pelos seguintes fatores-chave:

Aumento da receita operacional: A GOL apresenta uma receita líquida total no ano de R$10.329,0 milhões, 4,7% superior a
2016. Essa variação positiva é reflexo da eficiência operacional da Companhia.

Aumento do estrutural no nosso custo operacional que totalizou R$9.340,2 milhões, aumento de 1,9% em relação ao ano
anterior, principalmente: (i) aumento do preço de querosene no Brasil em 8,1% (ii) aumento da compra de produtos e passagens de
empresas parceiras a serem resgatados no programa Smiles (iii) devido ao custo não recorrente com baixa de imobilizado ocorridos em
2016.

Nossos resultados operacionais em 2016 foram afetados pelos seguintes fatores-chave:

Aumento da receita operacional: A GOL apresenta uma receita líquida total no ano de R$9.867,3 milhões, 0,9% superior a
2015. Essa variação positiva é reflexo da reestruturação da malha aérea realizada em maio de 2016.

Redução do estrutural no nosso custo operacional que totalizou R$9.169,5 milhões, uma redução de 7,9% em relação ao ano
anterior, principalmente: (i) redução do preço de querosene no Brasil em 8,7% e ao menor consumo de combustível em litros, (ii) à
redução em gastos com propaganda e publicidade, (iii) à redução dos contratos de arrendamento de aeronaves, parcialmente
compensada pela depreciação média do Real frente ao Dólar (iv) redução dos gastos com depreciação e amortização.
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b.

Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e

introdução de novos produtos e serviços

Variação da Receita Líquida em 2018

A receita líquida apresentou um crescimento de 10,5% em 2018 na comparação com o ano de 2017. O aumento na receita
líquida é proveniente do aumento da atividade de transporte de passageiros. Além disso, viu-se a nossa receita por passageiro por
assento-quilômetro oferecido (“PRASK”) totalizar R$22,13 centavos, representando um crescimento de 8,0% frente aos R$20,48
centavos de 2017. Como também, crescimento do RASK Líquido para R$23,75 centavos em 2018, aumento de 7,3% na comparação com
igual período de 2017. Em 2018, 85,3% de nossa receita líquida estava denominada em Reais.

Variação da Receita Líquida em 2017

A receita líquida apresentou um crescimento de 4,7% em 2017 na comparação com o ano de 2016. O aumento na receita
líquida se deu primordialmente, por conta da reestruturação de sua malha aérea e proveniente da atividade de transporte de
passageiros. Além disso, viu-se a nossa receita por passageiro por assento-quilômetro oferecido (“PRASK”) totalizar R$20,48 centavos,
representando um crescimento de 9,4% frente aos R$18,72 centavos de 2016. Como também, crescimento do RASK Líquido para
R$22,12 centavos em 2017, aumento de 6,3% na comparação com igual período de 2016. Em 2017, 85,2% de nossa receita líquida
estava denominada em Reais.

Variação da Receita Líquida em 2016

A receita líquida apresentou um crescimento de 0,9% em 2016 na comparação com o ano de 2015. Em 2016, 85,1% de nossa
receita líquida estava denominada em Reais.

O aumento de R$89,3 milhões na receita líquida se deu primordialmente, por conta da reestruturação de sua malha aérea e
proveniente da atividade de transporte de passageiros. Além disso, viu-se a nossa receita por passageiro por assento-quilômetro
oferecido (“PRASK”) totalizar R$18,72 centavos, representando um crescimento de 8,5% frente aos R$17,26 centavos de 2015. Como
também, crescimento do RASK Líquido para R$21,30 centavos em 2016, aumento de 8,3% na comparação com igual período de 2015.

c.

Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no

resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia.

Preço de combustível: O preço do querosene de aviação varia, tanto no curto quanto no longo prazo, em linha com variações
no preço do petróleo cru e de seus derivados, além da variação cambial, tendo em vista que esses desembolsos são precificados em
moeda americana.

Em 31 de dezembro de 2018, os gastos com combustível no ano representaram 38,6% dos custos, com um preço por litro
médio do querosene de aviação (QAV) atingindo R$2,91, aumento de 35,2% na comparação com o ano anterior. Nesse período, o custo
com combustível apresentou aumento de R$979,9 milhões, frente a 2017. A variação nos custos com combustível ocorreu devido ao
maior preço médio por litro de combustível na comparação anual e pela apreciação da cotação média do dólar americano frente o Real
de 14,5%.
2
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Em 31 de dezembro de 2017, os gastos com combustível no ano representaram 30,9% dos custos, com um preço por litro
médio do querosene de aviação (QAV) atingindo R$2,15, um aumento de 10,9% na comparação com o ano anterior. Nesse período, o
custo com combustível apresentou aumento de R$192,3 milhões, frente ao ano de 2016. A variação nos custos com combustível
ocorreu devido, ao maior preço médio por litro de combustível em reais compensado pela desvalorização do dólar americano ante o
Real de 8,5%.

Em 31 de dezembro de 2016, os gastos com combustível no ano representaram 29,4% dos custos, com um preço por litro
médio do querosene de aviação (QAV) atingindo R$1,94, um recuo de 8,7% na comparação com o ano anterior. Nesse período, o custo
com combustível apresentou redução de R$606,0 milhões, frente ao ano de 2015. A variação nos custos com combustível ocorreu
devido, principalmente, à redução do preço de querosene no Brasil em 8,7% na comparação anual e ao menor consumo de combustível
em litros em 10,6%.

Tarifas: Temos a permissão de estabelecer nossas próprias tarifas domésticas sem aprovação prévia do governo e de oferecer
descontos em seus preços ou seguir outras atividades promocionais. Em 2018, o yield, principal indicador de tarifas utilizado pelo setor,
que representa o valor médio pago para voar um quilômetro, apresentou um aumento de 7,7% frente ao ano de 2017. Em 2017, o yield,
apresentou um aumento de 2,2% frente ao ano de 2016. Em 2016, apresentou um aumento de 8,0% frente a 2015.

Taxa de câmbio: O risco de taxa de câmbio decorre da possibilidade de variação desfavorável das moedas estrangeiras às
quais o passivo ou o nosso fluxo de caixa estão expostos. A exposição dos nossos itens patrimoniais ao risco de moeda estrangeira
decorre principalmente de arrendamentos e financiamentos em moeda estrangeira.

Em 2018, cerca de 55,8% dos nossos custos operacionais (combustível, arrendamento de aeronaves, manutenção e revisão de
aeronaves e seguro de aeronaves) e cerca de 87,8% do nosso endividamento estavam denominados em moeda estrangeira sujeita a
variação cambial. O resultado operacional sofreu um impacto negativo no que tange variação cambial por conta da apreciação do dólar
americano ante o Real de 17,1%. Já o resultado financeiro líquido registrou R$1,882,6 milhões negativos, frente aos R$918,8 milhões
negativos em 2017. Em 2017, a GOL contabilizou perdas com variação cambial de R$81,7 milhões, assim como em 2018 foram
contabilizadas perdas com variação cambial de R$1.081,2 milhões.

Em 2017, cerca de 43,8% dos nossos custos operacionais (combustível, arrendamento de aeronaves, manutenção e revisão de
aeronaves e seguro de aeronaves) e cerca de 85,4% do nosso endividamento estavam denominados em moeda estrangeira sujeita a
variação cambial. O resultado operacional sofreu um impacto positivo no que tange variação cambial por conta da apreciação do Real
frente ao dólar médio do período em 8,5%. Já o resultado financeiro líquido registrou R$918,8 milhões negativos, frente aos R$664,9
milhões positivos em 2016. Em 2016, a GOL contabilizou ganhos com variação cambial de R$1,4 bilhão, enquanto que em 2017 foram
contabilizadas perdas com variação cambial de R$ 81,7 milhões.

Em 2016, cerca de 47,2% dos nossos custos operacionais (combustível, arrendamento de aeronaves, manutenção e revisão de
aeronaves e seguro de aeronaves) e cerca de 83,3% do nosso endividamento estavam denominados em moeda estrangeira sujeita a
variação cambial. O resultado operacional sofreu um impacto positivo no que tange variação cambial por conta da depreciação do Real
frente ao dólar médio do período em 4,7%. Já o resultado financeiro foi positivamente impactado pelas receitas financeiras líquidas de
R$664,9 milhões, uma melhora significativa comparativamente a despesas financeiras líquidas de R$3.263,3 milhões em 2015. A
variação na comparação anual deve-se, principalmente, pela apreciação do Real frente ao dólar.

3

PÁGINA: 146 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

As nossas receitas são predominantemente geradas em Reais, exceto uma pequena parte em Dólares, Pesos argentinos,
Bolivianos da Bolívia, Pesos do Chile, Guaranis do Paraguai, Pesos uruguaios, entre outros.

Taxa de juros: O nosso resultado está exposto às flutuações nas taxas de juros domésticas e internacionais, substancialmente
ao CDI e Libor, respectivamente. A maior exposição está nas despesas de arrendamento operacional, indexadas pela Libor e nas dívidas
locais. Em 2018, 2017 e 2016 nossas aeronaves sob arrendamento operacional totalizaram 110, 88 e 96, respectivamente. Já o
endividamento local nos mesmos períodos representavam cerca de 12%, 15% e 17% do nosso endividamento total, respectivamente.
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a.

Introdução ou alienação de segmento operacional

Não se aplica

b.

Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não se aplica

c.

Eventos ou operações não usuais

Em 23 de março de 2015, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou o desdobramento das ações ordinárias na proporção de
1 (uma) para 35 (trinta e cinco) ações, sem alterações na proporção da composição acionária. O Fundo de Investimento em
Participações Volluto é o acionista controlador da Companhia com participações igualitárias de Constantino de Oliveira Júnior, Henrique
Constantino, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino. O Fundo de Investimento em Participações Volluto detém 100% das
nossas ações ordinárias, 21,16% das nossas ações preferenciais e 61,22% do nosso capital social total. Ao final de 2015, tínhamos 28,2%
de nossas ações em circulação.

Foram encerradas no dia 1º de julho de 2016, as Ofertas de Permuta privada (as "Ofertas de Permuta"), para todas e
quaisquer de suas Notes Seniores sem garantia em circulação (as "Notes Antigas"). O resultado das Ofertas de Permuta reduziram a
dívida total da GOL em US$ 101,2 milhões (R$ 326,9 milhões), com um uso de caixa de US$ 13,9 milhões, e possibilitou uma economia
com despesa anual de juros para a GOL de US$ 9,3 milhões.

Em 1º de julho de 2017, com o objetivo de otimizar e simplificar a estrutura organizacional do Grupo GOL, proporcionando
economia tributária decorrente do aproveitamento de saldos acumulados de prejuízos fiscais, foi aprovada a reorganização societária
por meio da incorporação da Smiles S.A. pela Smiles Fidelidade S.A. ("Incorporação"). Como consequência da Incorporação, a Smiles S.A.
foi extinta, com a sucessão de todos os seus bens, direitos e obrigações pela Smiles Fidelidade S.A., nos termos dos artigos 224, 225, 227
e 264 da Lei das Sociedades por Ações.

Em 22 de Dezembro de 2017, a Companhia anunciou aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu correspondência
de seu acionista controlador, o Fundo de Investimento em Participações Volluto (“FIP Volluto”), na qual informa que converteu
2.171.354.430 ações ordinárias em ações preferenciais de emissão da Companhia, passando a deter, 130.953.776 ações preferenciais
de emissão da Companhia, representando 49,25% do total das ações preferenciais de emissão da Companhia. O FIP Volluto possui
61,19% do capital social total da Companhia. A conversão das ações ordinárias em ações preferenciais não altera a participação do FIP
Volluto e demais acionistas no capital econômico da Companhia. FIP Volluto informou que a conversão ocorre no contexto da
reorganização de seus ativos.

Em 20 de dezembro de 2018, o acionista controlador FIP Volluto, à época detentor de 2.863.682.150 ações ordinárias e
130.953.776 ações preferenciais, realizou reorganização societária envolvendo o MOBI Fundo de Investimento e Ações, que passou a
deter a totalidade das 130.953.776 ações preferenciais, anteriormente detidas pelo FIP Volluto, representativas de 37,41% do capital
social econômico da Companhia.
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a.

Mudanças significativas nas práticas contábeis

Na elaboração das nossas demonstrações financeiras, adotamos todos os pronunciamentos e respectivas interpretações
técnicas e orientações técnicas emitidas pelo CPC e aprovados pela CVM, que juntamente com as práticas contábeis incluídas na
legislação societária brasileira são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).

Conforme permitido pela SEC e CVM e visando atender às necessidades de informações dos mercados em que operamos,
apresentamos nossas demonstrações financeiras no padrão contábil internacional emitido pelo “International Accounting Standards
Board – IASB” em IFRS, bem como nos termos da Legislação Societária Brasileira, simultaneamente, através da instrução CVM 457/07
alterada pela instrução CVM 485/10.

b.

Novas normas e pronunciamentos contábeis adotados no exercício corrente

CPC 47 – “Receita de Contrato com Cliente”, equivalente ao IFRS 15

Estabelece um novo modelo compreendendo cinco passos que devem ser aplicados em todas as receitas
originadas de contratos com clientes, e de acordo com as obrigações de desempenho da entidade. A Companhia adotou a
nova norma na data de sua entrada em vigor, a partir de 1º de janeiro de 2018, utilizando o método retrospectivo
completo. Apresentamos a seguir os principais impactos na adoção da norma.
Receitas auxiliares: compreendem todas as receitas que são atreladas à prestação de serviço de transporte aéreo.
Tais receitas foram avaliadas e enquadradas como “relacionadas ao serviço principal”, passando a ser reconhecidas no
momento em que os serviços são prestados aos clientes, bem como deixaram de ser divulgadas como “Outras receitas” e
passaram a ser apresentadas no grupo de receita em “Transporte de passageiros”.

Programa de milhagens: a Companhia passa a apresentar nas demonstrações de resultado, a receita de resgate
de milhas do programa Smiles Fidelidade como “agente”, e reconhece a receita bruta com resgate de prêmios líquida de
seus respectivos custos variáveis diretos associados à disponibilização dos bens ou serviços aos participantes.

Reapresentação de valores correspondentes

De forma a proporcionar uma melhor comparabilidade das demonstrações financeiras ora apresentadas, a
Companhia apresenta a seguir os efeitos de adoção do CPC 47 – “Receita de Contrato com Cliente”, equivalente ao IFRS
15, considerando-se que o mesmo tivesse sido adotado em 31 de dezembro de 2017 e reflete os seguintes impactos:

(i)

ajuste de R$19.575 em “Transportes a executar” em contrapartida da conta de Prejuízos Acumulados no

Patrimônio Líquido, relativo às Receitas Auxiliares que tiveram seu momento de reconhecimento modificados. No balanço
patrimonial da Controladora, o reflexo desta modificação resultou em um aumento na Provisão para perda em
investimento no mesmo montante;

1

PÁGINA: 149 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

(ii)

a reclassificação de R$548.564 de receitas auxiliares da linha de “Outras receitas” para “Receita de

passageiros” na controlada GLA;
(iii)

redução de R$392 em receitas auxiliares que tiveram seu momento de reconhecimento modificados na

controlada GLA. O reflexo na demonstração de resultado da controladora resultou na redução do mesmo montante na
rubrica de resultado de equivalência patrimonial;
(iv)

devido à classificação da Smiles Fidelidade como agente, a demonstração de resultados Consolidada,

após a eliminação das transações com a GLA, foi impactada em R$246.596 no exercício findo em 31 de dezembro de 2017,
em decorrência da reclassificação de custos variáveis diretos da rubrica “Custo dos serviços prestados” para rubrica
“Receita de milhas”, sem impacto na demonstração de resultado da Controladora.
(v)

Os efeitos decorrentes da adoção do IFRS 15 em 1 de janeiro de 2017 não foram significativos e, por esta

razão, a Companhia optou por não apresentar o balanço de abertura demonstrando tais impactos.

CPC 48 - “Instrumentos Financeiros”, equivalente ao IFRS 9

Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final do pronunciamento IFRS 9 – “Instrumentos Financeiros”, que
substitui o IAS 39 – “Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração” e todas as versões anteriores do IFRS 9. A
norma introduz novas exigências sobre classificação e mensuração, perda por redução ao valor recuperável e
contabilização de hedge.

Como consequência da adoção da norma, a Companhia passou a mensurar as perdas estimadas em créditos de
liquidação duvidosa com base na perda esperada e não mais com base na perda incorrida. A Companhia optou por utilizar
o expediente prático previsto na norma, e aplicou o modelo simplificado na mensuração da perda esperada para a vida
toda do contrato, através da utilização de dados históricos e da segmentação da carteira de recebíveis em grupos que
possuem o mesmo padrão de recebimento e os mesmos prazos de vencimento. O IFRS 9 foi aplicado de forma
retrospectiva modificada, entretanto, não resultou em alterações para os períodos comparativos apresentados da perda
esperada para a provisão de crédito de liquidação duvidosa. A Companhia reconheceu a diferença entre o saldo contábil
anterior e o valor contábil, na data da adoção, correspondente a R$1.675, como ajuste no saldo de abertura de lucros
acumulados, líquido dos efeitos tributários.

Não houve efeitos significativos das alterações em práticas contábeis e nem impactos materiais em 2017 e 2016.

c.

Efeitos significativos das alterações de práticas contábeis

Não houve efeitos significativos das alterações em práticas contábeis e nem impactos materiais nos exercícios sociais de 2018,
2017 e 2016.
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d.

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não foi incluindo parágrafo de ênfase no Relatório do auditor independente referente às demonstrações financeiras
individuais e consolidadas de 2018.
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Principais Políticas Contábeis

Buscamos manter um procedimento de revisão de nossas políticas contábeis e de avaliação da adequação das estimativas
necessárias para a produção de nossas demonstrações financeiras consolidadas. Acreditamos que nossas estimativas e julgamentos são
razoáveis, no entanto, os resultados efetivos e o tempo de reconhecimento de tais montantes podem diferir das nossas estimativas.
Além disso, estimativas normalmente necessitam de ajustes baseados em novas circunstâncias e o recebimento de novas ou melhores
informações. Algumas práticas contábeis requerem a utilização de estimativas que refletem julgamentos e incertezas relevantes,
levando em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros, e outros fatores
objetivos e subjetivos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Para uma
discussão desta e de outras políticas contábeis, consulte a Nota Explicativa 4 às nossas demonstrações financeiras consolidadas.

Principais estimativas contábeis e premissas utilizadas

O processo de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia requer, muitas vezes, que a Administração adote
premissas, julgamentos e estimativas que podem afetar a aplicação de políticas e montantes divulgados de ativos e passivos, receitas e
despesas. Os resultados reais podem diferir das estimativas realizadas, uma vez que abrangem experiências históricas e diversos fatores
que se supõem adequados em função das circunstâncias. As revisões de estimativas contábeis são reconhecidas no mesmo exercício em
que as premissas são revistas em uma base prospectiva.

As estimativas e premissas que possuem riscos significativos de ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos
estão discutidas abaixo:

Recuperabilidade de ativos financeiros: a Companhia avalia se existe algum indicador para perda do valor recuperável de
todos seus ativos financeiros a cada data de balanço, ou quando existirem indícios de que os valores contábeis possam não ser
recuperados. Quaisquer dificuldades e/ou restrições para a utilização de ativos financeiros pertencentes à Companhia são indicativos
para o teste de recuperabilidade.

Recuperabilidade de ativos não financeiros: ao fim de cada exercício, a Companhia analisa se há indicativos de não
recuperabilidade para os ativos não financeiros, principalmente imobilizados e intangíveis. Os valores recuperáveis são determinados
pelo cálculo de seu valor em uso com base em um período de cinco anos, utilizando premissas de fluxo de caixa descontado. Quaisquer
reconsiderações abaixo no valor contábil do ativo devem ser reconhecidas como perda por não recuperabilidade e reconhecidos no
resultado do exercício em que ocorreram.

Imobilizado

Os bens integrantes do ativo imobilizado, incluindo os componentes rotables, são registrados pelo custo de aquisição ou
construção e incluem juros e demais encargos financeiros. Cada componente do imobilizado que possui um custo significativo em
relação ao total do bem é depreciado separadamente. A vida útil econômica estimada dos itens do imobilizado, para fins de
depreciação, está demonstrada na nota explicativa nº14 de nossas demonstrações financeiras consolidadas.
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O valor de mercado estimado ao final de sua vida útil é a premissa para determinação do valor residual dos itens imobilizados
da Companhia. Com exceção de aeronaves classificadas como arrendamento financeiro, os outros itens não possuem valor residual. O
valor residual e a vida útil dos ativos são revisados anualmente pela Companhia. Eventuais mudanças em função da alteração da
expectativa de utilização de tais itens resultam em alterações prospectivas.

O valor contábil do imobilizado é analisado para verificar possível perda no valor recuperável quando fatos ou mudanças nas
circunstâncias indicam que o valor contábil é maior que o valor recuperável estimado. O valor contábil das aeronaves é testado para
identificação de perdas no valor recuperável anualmente, mesmo que não haja circunstâncias que indiquem a existência de perdas.

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso
contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item são determinados pela diferença entre o valor recebido
na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.

Adicionalmente, a Companhia adota o seguinte tratamento para os grupos abaixo:
I.

Adiantamentos para aquisição de aeronaves

Referem-se a pré-pagamentos em dólar norte-americano efetuados junto a Boeing para aquisição de aeronaves 737-MAX. Os
adiantamentos são convertidos pela taxa histórica.
II.

Contratos de arrendamento

Em casos de contrato de arrendamento, nos quais os riscos e benefícios do ativo arrendado são transferidos à Companhia, o ativo é
reconhecido no balanço patrimonial com contrapartida ao passivo financeiro, no início do prazo do arrendamento, pelos valores
equivalentes ao valor justo do bem arrendado, ou se inferior, pelo valor presente do pagamento mínimo de arrendamento.

Os bens arrendados são depreciados ao longo da sua vida útil. Contudo, quando não houver razoável certeza de que a Companhia
obterá a propriedade ao final do prazo do arrendamento mercantil, o ativo é depreciado ao longo da sua vida útil estimada ou no prazo
do arrendamento mercantil, dos dois o menor.

Os demais arrendamentos de aeronaves e motores são classificados sob a modalidade operacional e os pagamentos são reconhecidos
como uma despesa no resultado de forma linear durante o prazo do contrato, na rubrica de “Arrendamentos operacionais”. Os
pagamentos futuros de tais contratos não representam uma obrigação registrada no balanço, entretanto, os compromissos assumidos
são apresentados na nota explicativa nº28 de nossas demonstrações financeiras consolidadas.
III.

Transações de venda e retro arrendamento – Sale-leaseback

Os ganhos ou perdas decorrentes de transações de sale-leaseback da Companhia classificados após a venda de direitos como
arrendamento operacional são reconhecidos da seguinte forma:

•

Imediatamente no resultado do exercício quando a transação foi mensurada ao valor justo;

•

Caso o preço de transação for estabelecido abaixo ou acima do valor justo, o lucro ou perda é reconhecido imediatamente

no resultado, exceto se o resultado for compensado por pagamentos futuros de arrendamento abaixo do valor de mercado

(os
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ganhos ou perdas são diferidos e amortizados na proporção dos pagamentos do arrendamento durante o exercício que se espera que o
ativo seja utilizado);

O saldo de perdas diferidas é reconhecido como despesa antecipada, enquanto o saldo de ganhos diferidos é reconhecido como outras
obrigações. A segregação entre curto e longo prazo é registrado de acordo com o período contratual do arrendamento que originou tal
transação.

IV.

Capitalização de obrigações contratuais com condições de devolução de aeronaves e motores

A Companhia contabiliza estimativas de gastos na data de início dos contratos de arrendamento para atender condições de devolução
de aeronaves e motores como parte do custo dos ativos com contrapartida a uma provisão no passivo, conforme nota explicativa nº20
de nossas demonstrações financeiras consolidadas. Após o registro inicial, o ativo é depreciado linearmente pelo prazo contratual e a
provisão atualizada de acordo com as taxas de remuneração de capital vigentes.
V.

Capitalização de gastos com grandes manutenções de motores, aeronaves e APU’s (Auxiliary Power Unit)

Os gastos com grandes manutenções, que incluem substituições de peças e mão de obra, são capitalizados somente quando há o
prolongamento da vida útil estimada do ativo correspondente. Tais custos são capitalizados e depreciados pelo prazo estimado a
incorrer até a próxima data para grande manutenção. Gastos incorridos que não prolonguem a vida útil dos ativos, são reconhecidos
diretamente no resultado.

Depósitos

I.

Depósitos para manutenção de aeronaves e motores

Referem-se a pagamentos efetuados em dólar norte-americano aos arrendadores para futura manutenção de aeronaves e motores. A
realização desses ativos acontece, substancialmente, na utilização do depósito para o pagamento à oficina quando a manutenção é
realizada ou por meio de recebimentos de recursos financeiros, de acordo com as negociações efetuadas com os arrendadores. A
variação cambial destes pagamentos é reconhecida como despesa ou receita no resultado financeiro. A Administração efetua análises
regulares da recuperação desses depósitos com na base na elegibilidade de aplicação de tais valores em eventos de manutenção
futuros e acredita que os valores refletidos no balanço são realizáveis.

Alguns dos contratos preveem que, caso não haja eventos de manutenção com possibilidade de utilização dos depósitos, os valores
depositados para esta operação não são reembolsáveis. Tais valores são retidos pelo arrendador e representam pagamentos realizados
em função da utilização dos componentes até a data de devolução. Valores enquadrados nesta categoria são reconhecidos diretamente
em resultado em função dos pagamentos realizados na rubrica de “Material de manutenção e reparo”.

Adicionalmente, a Companhia mantém acordos com alguns arrendadores para substituir depósitos por cartas de crédito, que podem ser
executadas pelos arrendadores caso as manutenções das aeronaves e motores não ocorram de acordo com o cronograma de revisão.
Vários contratos de arrendamento de aeronaves não requerem depósitos de manutenção, e contam com cartas de crédito para a
garantia da execução da manutenção nos períodos programados (vide nota explicativa nº11 de nossas demonstrações financeiras
consolidadas). Até 31 de dezembro de 2018, nenhuma carta de crédito havia sido executada contra a Companhia.

II.

Depósitos para garantia e cauções de contratos de arrendamento
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Os depósitos e cauções são denominados em dólar norte-americano e atualizados mensalmente pela variação do câmbio, sem
rendimento de juros e são reembolsáveis à Companhia ao término dos contratos de arrendamento.

Reconhecimento de Receita

I.

Receita de passageiros, cargas e serviços auxiliares

A receita de passageiros é reconhecida quando o transporte aéreo é efetivamente prestado. Os bilhetes vendidos, mas ainda
não utilizados são registrados na rubrica de transportes a executar, representando uma receita diferida de bilhetes vendidos a serem
transportados em data futura, líquida da estimativa de receita de breakage.

A receita de breakage consiste no cálculo, com base histórica, de bilhetes emitidos que expirarão pela não utilização, ou seja,
passageiros que adquiriram bilhetes e que apresentam grande probabilidade de não utilizá-los. Ao menos anualmente os cálculos são
revisados com objetivo de refletir e capturar mudanças no comportamento dos clientes em relação à expiração de bilhetes.

Sob a perspectiva das demonstrações financeiras consolidadas o ciclo de reconhecimento de receitas com relação à troca de
milhas do Programa Smiles por passagens aéreas apenas se completa quando os passageiros são efetivamente transportados.

Receitas originadas de embarque de cargas são reconhecidas quando o transporte é fornecido. Outras receitas que incluem
serviços fretados, serviços de venda a bordo, tarifas de remarcação de voos, despacho de bagagem e outros serviços adicionais são
reconhecidos junto com a obrigação principal de transporte de passageiro.

II.

Receita de milhas

O Programa Smiles tem o objetivo de fidelizar seus clientes por meio da concessão de créditos de milhas aos participantes. A
obrigação gerada pela emissão de milhas é mensurada com base no preço pelo qual as milhas foram vendidas aos parceiros aéreos e
não aéreos da Smiles, considerados como o valor justo da transação. O reconhecimento da receita no resultado do exercício ocorre no
momento do resgate das milhas pelos participantes do Programa Smiles para a troca de prêmios com seus parceiros.

A luz da interpretação do CPC 47, equivalente ao IFRS 15, a Companhia atua como agente e cumpre com a sua obrigação de
desempenho no momento do resgate das milhas pelos participantes do Programa Smiles na troca de prêmios com seus parceiros, sendo
este o momento em que ocorre o reconhecimento da receita no resultado. Dessa forma, a receita bruta é apresentada líquida de seus
respectivos custos variáveis diretos associados à disponibilização dos bens e serviços aos participantes.

Em decorrência de suas características o programa de milhas também propicia a possibilidade de se reconhecer uma receita
de breakage, que por sua vez, é determinada com base em cálculo de milhas que apresentam alto potencial de expiração devido a não
utilização das mesmas pelos participantes do Programa Smiles. O cálculo aplicado sobre as milhas emitidas no período, dando origem à
receita de breakage.
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Cabe ressaltar que eventos futuros podem alterar significativamente o perfil dos clientes e seu padrão histórico do resgate de
milhas. Tais alterações podem resultar em mudanças significativas no saldo de receita diferida, assim como no reconhecimento da
receita de breakage. A política do programa de milhagens Smiles prevê o cancelamento de todas as milhas presentes nas contas dos
clientes após 36 meses, com exceção para os clientes das categorias Ouro e Diamante cujo prazo de expiração de milhas é de 48 e 120
meses, respectivamente. As milhas do Clube Smiles tem duração de 120 meses. A Companhia revisa o cálculo estatístico anualmente.

Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou presumida) resultante de um
acontecimento passado, sendo provável a saída de recursos para liquidá-la.

Provisão para devolução de aeronaves: As aeronaves negociadas sob a modalidade de arrendamento operacional
regularmente preveem obrigações contratuais estabelecendo condições para devolução. Nestes casos, a Companhia provisiona os
custos de devolução, uma vez que se tratam de obrigações presentes, decorrentes de eventos passados e que irão gerar desembolsos
futuros, cuja mensuração é feita com razoável segurança. Estes gastos referem-se basicamente a gastos relacionados com
reconfiguração de aeronave (interior e exterior), obtenção de licenças e certificações técnicas, checks de devolução, pintura, etc.,
conforme estabelecido em contrato. O custo estimado é registrado inicialmente a valor presente no ativo imobilizado e a contrapartida
da provisão para devolução de aeronaves é registrada na rubrica de “Provisões para devoluções de aeronaves”. Após o registro inicial, o
passivo é atualizado de acordo com a taxa de remuneração de capital estimada pela Companhia, com contrapartida registrada no
resultado financeiro. Eventuais alterações na estimativa de gastos a incorrer são registradas de forma prospectiva.
Provisão para devolução de motores: São estimadas com base nas condições mínimas contratuais em que o equipamento
deve ser devolvido para o arrendador, observando os custos históricos incorridos e as condições do equipamento no momento da
avaliação. Estas provisões são registradas no resultado do exercício a partir do momento em que os requisitos contratuais são atingidos
e a próxima manutenção está prevista para uma data posterior à data prevista para devolução do motor. A Companhia estima a
provisão para devolução do motor de acordo com o gasto que deverá incorrer, e, quando o valor pode ser confiavelmente estimado. O
valor de uma provisão será o valor presente dos gastos que se espera ser exigido para liquidar a obrigação. O prazo será baseado na
data que se espera a devolução do motor arrendado, ou seja, o prazo de vigência do contrato de arrendamento.

Provisão para riscos tributários, fiscais e trabalhistas: As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma
obrigação presente, formalizada ou não, em consequência de um evento passado e é provável que benefícios econômicos sejam
requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor desta possa ser feita.

A Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrativos, principalmente no Brasil. As avaliações das
probabilidades de perdas destes processos incluem a análise das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados
externos. As provisões são revisadas e ajustadas para refletir alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável,
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

Valor justo de instrumentos financeiros

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados
ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos
se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível; contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de
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julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados, como, por exemplo,
risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado
dos instrumentos financeiros.

Remuneração baseada em ações

I.

Opções de compra de ações

A Companhia oferece a seus executivos planos de opção de compra de ações. A Companhia adota as disposições da
Deliberação CVM nº650/10, reconhecendo como despesa, em base linear, o valor justo das opções ou ações, apurado na data da
outorga, durante o período de serviço exigido pelo plano em contrapartida ao patrimônio líquido. A despesa acumulada reconhecida
reflete o período aquisitivo e a melhor estimativa da Companhia sobre o número de ações que serão adquiridas. A despesa ou receita
da movimentação ocorrida no exercício é reconhecida na demonstração do resultado. A despesa é revertida por falta de satisfação de
uma condição de aquisição.

O efeito das opções em aberto é refletido como diluição adicional no cálculo do resultado por ação diluído.

II.

Ações restritas

A Companhia também oferece a seus executivos um plano de transferência de ações restritas que se realiza ao término de 3
anos da data de concessão, na condição de que o beneficiário tenha mantido seu vínculo empregatício durante esse período. Tal
transferência se dá através de ações mantidas em tesouraria, cujo valor por ação é determinado pela cotação de mercado na data da
transferência ao beneficiário. Ganhos relativos às diferenças do valor justo da ação na data da concessão e o valor na data da
transferência das ações restritas são contabilizados no patrimônio líquido na rubrica de "Ágio na conferência de ações".

O impacto de eventual revisão das quantidades de opções ou ações restritas que não serão adquiridas em relação às
estimativas originais, se houver, é reconhecido no resultado do exercício, de tal forma que a despesa acumulada reflita as estimativas
revisadas com o correspondente ajuste no patrimônio líquido.

Impostos Diferidos

Os impostos diferidos representam os créditos e débitos sobre prejuízos fiscais de IRPJ e bases negativas de CSLL, bem como
diferenças temporárias entre a base fiscal e a contábil. Os ativos e passivos de impostos e contribuições diferidos são classificados como
não circulante. Uma perda é reconhecida quando os estudos internos da Companhia indicarem que a utilização futura desses créditos
não é provável.

Os impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existir um direito legal exequível de compensar os
passivos fiscais com os ativos fiscais, e se estiverem relacionados aos impostos lançados pela mesma autoridade fiscal sob a mesma
entidade tributável, portanto, para fins de apresentação, os saldos de ativo e passivo fiscal, que não atendem ao critério legal de
realização, estão sendo divulgados separadamente. Os ativos e passivos fiscais diferidos devem ser mensurados pelas alíquotas que se
espera que sejam aplicáveis no período em que o ativo for realizado ou o passivo liquidado, com base nas alíquotas e legislação fiscal
vigentes na data das demonstrações financeiras.
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As projeções de lucros tributáveis futuros sobre prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social são preparadas com
base nos planos de negócio e são revisadas e aprovadas anualmente pelo Conselho de Administração da Companhia.

Informações por Segmento de Negócio

A Companhia considera que possui dois segmentos operacionais:
(i)

Segmento de transporte aéreo: as operações deste têm origem em sua controlada GLA, pela prestação de serviços

de transporte aéreo e os principais ativos geradores de receitas são suas aeronaves. As outras receitas são originadas principalmente
das operações de cargas, de excessos de bagagem e de multas por cancelamento de tarifas, sendo que todos os itens estão diretamente
relacionados a serviços de transporte aéreo.

(ii)

Segmento de programa de fidelidade: as operações deste segmento são representadas pelas transações

de venda de milhas a parceiros aéreos e não aéreos. Neste contexto, estão o gerenciamento do programa, a
comercialização e direitos de resgates de prêmios e a criação e gerenciamento de banco de dados de pessoas físicas e
jurídicas. O principal ativo gerador de caixa é sua carteira de participantes do programa.
Transações em moeda estrangeira

As transações em moeda estrangeira são registradas à taxa de câmbio vigente da data em que as operações ocorrem. Ativos
monetários e passivos designados em moeda estrangeira são apurados com base na taxa de câmbio vigente da data do balanço, e
qualquer diferença resultante da conversão de moedas é registrada na rubrica de “Variação cambial, líquida” na demonstração de
resultado do exercício.

7
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a.

Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço

patrimonial (off-balance sheet items)

Nenhuma de nossas obrigações de arrendamento operacional está refletida em nosso balanço patrimonial. Em 31 de
dezembro de 2018, possuíamos um total de 110 aeronaves reconhecidas como arrendamento operacional. Somos responsáveis por
todos os custos de manutenção, seguro e outros custos associados com a operação destas aeronaves. No entanto, não nos
comprometemos a pagar qualquer valor residual ou concedemos qualquer outra garantia para nossos arrendadores.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possui 130 pedidos firmes junto a Boeing para aquisição de aeronaves. Estes
compromissos de compra de aeronaves incluem estimativas para aumentos contratuais dos preços durante a fase de construção. O
montante aproximado dos pedidos firmes, não considerando os descontos contratuais, é de R$63.235,6 milhões (correspondendo a
US$16.319,7 milhões na data do balanço) e estão segregados conforme os exercícios abaixo:

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 em diante
Total de compromissos assumidos

31/12/2018
1.791.661
5.046.966
7.883.277
48.513.735
63.235.639

31/12/2017
1.117.604
4.538.258
6.198.259
6.353.457
26.882.804
45.090.382

31/12/2016
1.787.388
2.917.833
4.471.172
6.106.634
6.229.538
26.519.864
48.032.429

Ao final de 31 de dezembro de 2018, dos compromissos mencionados acima, a Companhia deverá desembolsar o montante
de R$8.827,3 milhões (correspondendo a US$2.278,1 milhões na data do balanço) a título de adiantamentos para aquisição de
aeronaves, conforme os exercícios abaixo:
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 em diante
Total de pagamentos mínimos de
arrendamento

2018
283.579
816.766
1.072.048
1.250.361
5.404.518

2017
316.215
773.268
848.003
852.458
866.119
2.807.501

2016
286.829
483.518
658.930
835.468
839.856
853.316
2.766.624

8.827.272

6.463.564

6.724.541
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Os pagamentos futuros dos contratos de arrendamento operacional não canceláveis estão denominados em dólares norteamericanos e em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 essas obrigações estão demonstradas como segue:

2018
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 em diante
Total de pagamentos mínimos de
arrendamento

b.

2016

1.388.818
1.317.883
1.113.030
936.887
2.379.166

2017
858.508
928.226
888.944
746.595
630.477
1.251.964

857.747
839.343
889.940
873.692
745.719
646.388
1.393.896

7.135.784

5.304.714

6.246.725

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Item não aplicável.
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Com referência aos compromissos com arrendamentos operacionais de aeronaves citados no item 10.6 deste formulário, o
quadro representa o cenário atual, considerando 110 aeronaves sob regime de arrendamento operacional em nossa frota. Tais
obrigações não são contabilizadas em nosso balanço patrimonial, mas representam obrigações financeiras relevantes para o nosso
negócio. Os desembolsos desses montantes estão denominados em dólares norte-americanos, além de possuírem em seus contratos
clausulas de reajuste desses compromissos a taxa internacional de juros (Libor). Dessa forma, estamos expostos a riscos de mercado
referente ao câmbio e taxa de juros, que podem impactar nossos resultados financeiros e operacionais.

Esses arrendamentos operacionais fazem parte da nossa estratégia de mix da frota (combinação entre aeronaves sob regime
de arrendamento financeiro e operacional).

Possuímos 130 pedidos firmes junto a Boeing para aquisição de aeronaves. O montante aproximado dos pedidos firmes, não
considerando os descontos contratuais, é de R$63.235,6 milhões (correspondendo a US$16.319,7 milhões na data do balanço).
Possuímos compromissos no montante de R$8.827,3 milhões (correspondendo a US$2.278,1 milhões na data do balanço) a título de
adiantamentos para aquisição de aeronaves.
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a.

Investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos
Nossos planos de crescimento contemplam operar 126 aeronaves até o final de 2019, alinhado a estratégia de gerenciamento
e flexibilidade da oferta no mercado doméstico. Em outubro/2012, a Companhia anunciou uma ordem de compra incremental de 60
aeronaves 737 MAX com a Boeing, uma evolução do atual equipamento utilizado, que já começaram a chegar em julho de 2018. Os
novos aviões serão utilizados, principalmente, para a expansão internacional.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possui 130 pedidos firmes junto a Boeing para aquisição de aeronaves. Estes
compromissos de compra de aeronaves incluem estimativas para aumentos contratuais dos preços durante a fase de construção. O
montante aproximado dos pedidos firmes, não considerando os descontos contratuais, é de R$63.235,6 (correspondendo a
US$16.319,7 milhões na data do balanço). Em 31 de dezembro de 2018, o total de compromissos de compra de aeronaves representava
o montante de R$8.827,3 milhões.

Em 31 de dezembro de 2017, possuíamos com a Boeing 120 pedidos firmes para aquisição de aeronaves. O montante
aproximado dos pedidos firmes, não considerando os descontos contratuais, é de R$45.090,4 milhões (correspondendo a US$13.630,7
milhões na data do balanço). Os compromissos de compra de aeronaves incluem estimativas para aumentos contratuais dos preços
durante a fase de construção.

2019
Adiantamentos
para aquisição
de aeronaves
Compromissos
de compra de
aeronaves
Total

2020

2021

2022 em diante

Total

-

1.791.661

5.046.966

56.397.012

62.235.639

283.579

816.766

1.072.048

6.654.879

8.827.272

283.579

2.608.427

6.119.014

63.051.891

71.062.911

Não houve nos exercícios de 2016 a 2018 desinvestimentos de capital relevantes. Também não ocorreu, em 2018, nenhum
investimento relacionado à participação em outras sociedades.

ii. fontes de financiamento dos investimentos

Nossa estratégia é depender principalmente de fluxos de caixa das operações para obter capital de giro para as operações
correntes e futuras. Nossos fluxos de caixa operacionais são afetados pela exigência de alguns contratos de arrendamento operacional
de aeronaves, que estabelecem contas de reserva de depósito de manutenção para nossa aeronave, com fundos em níveis específicos.
Os fundos serão retirados das contas de reserva de manutenção para o reembolso de certos gastos de manutenção estrutural
incorridos. Acreditamos que os valores já depositados, e a serem depositados, adicionados de nossos próprios recursos de caixa, sejam
suficientes para cobrir nossos custos futuros com aeronaves e manutenção, pela duração dos respectivos arrendamentos operacionais.

Quando necessário, obtemos empréstimos para financiar nossos investimentos, os quais são garantidos por nossos recebíveis,
para financiar o ciclo venda-recebimento. Temos um forte balanço patrimonial, em especial nossa “liquidez total” (caixa, aplicações
financeiras, e caixa restrito de curto e longo prazo e contas a receber), que representaram 26,1% de nossas receitas operacionais em
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2018. Também estamos comprometidos em não ter dívidas financeiras significativas com vencimento no horizonte dos próximos dois
anos.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não tivemos desinvestimentos durante os exercícios de 2018, 2017 e 2016.

b.

aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar

materialmente a capacidade produtiva da Companhia

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia efetuou a devolução de 4 aeronaves com contrato de
arrendamento operacional. Adicionalmente, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia alterou a classificação
de 20 contratos de arrendamento financeiro para arrendamento operacional por meio de transações de sale-leaseback.

Durante o ano de 2017, devolvemos 11 aeronaves em contrato de arrendamento operacional. Tivemos também a alteração da
modalidade de leasing para 3 aeronaves que passaram de leasing financeiro para operacional. Durante o ano de 2016, recebemos 1
aeronave em contrato de arrendamento operacional. Também realizamos um alto volume de negociações nos contratos vigentes,
sendo que reduzimos nossa frota com a retirada de 19 aeronaves. Em 31 de dezembro de 2015, aumentamos nossa frota em 3
aeronaves, sendo 9 recebimentos e 6 devoluções.

Em 1 de julho de 2017 foi aprovada a incorporação da Smiles pela Smiles Fidelidade S.A. (atual denominação da Webjet
Participações S.A., doravante denominada “Smiles Fidelidade”, e em conjunto com a Smiles, as “Companhias”) (“Incorporação”), em
Assembleia Geral Extraordinária da Smiles Fidelidade, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado entre as
administrações das Companhias em 6 de junho de 2017. Como consequência da aprovação da Incorporação, a Smiles foi extinta, com a
sucessão de todos os seus bens, direitos e obrigações pela Smiles Fidelidade, nos termos dos artigos 224, 225, 227 e 264 da Lei das
Sociedades por Ações.

c.

Novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; (ii) montantes

totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento
já divulgados; e (iv) montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Rotas e Horários

Realizamos um trabalho de otimização de nossas rotas domésticas, e estudamos oportunidades de crescimento em termos do
número de voos e destinos internacionais, em especial na América Latina.

Nosso modelo operacional constitui em uma malha altamente integrada com múltiplas escalas, que é diferente do modelo
"ponto-a-ponto" utilizado por outras companhias aéreas de baixo custo internacionalmente. O alto nível de integração de voos em
determinados aeroportos nos permite oferecer voos frequentes, sem escalas e com tarifas competitivas entre os principais centros
econômicos do Brasil, além de amplas conexões ao longo de nossa rede, ligando pares de cidades por meio de uma combinação de dois
ou mais voos com pouco tempo de escala ou conexão. Adicionalmente, nossa rede nos permite aumentar nossas taxas de ocupação em
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nossas rotas de pares de cidades principais, através da utilização de aeroportos nestas cidades para permitir que nossos passageiros
façam as conexões necessárias para alcançar seus destinos finais. Esta estratégia aumenta nossa taxa de ocupação, atraindo passageiros
viajando para destinos secundários, os quais preferem pagar tarifas menores mesmo que isso signifique fazer uma ou mais escalas antes
de chegar ao seu destino final.

Aproximadamente 40% de nossos passageiros fazem conexão ou passam por um ou mais destinos antes de chegar ao destino
final. Nosso modelo operacional nos possibilita estruturar nossas rotas para incluir destinos que não seriam possíveis de ser atendidos
isoladamente no modelo tradicional "ponto-a-ponto", mas que se tornam possíveis de ser atendidos quando simplesmente incluídos
como pontos adicionais em uma malha aérea interligada como a nossa. Fazemos isso oferecendo voos com baixa tarifa em horários
noturnos, com permanência mínima, ou durante a madrugada, para destinos de menor tráfego, que podem ser as primeiras ou últimas
escalas em nossas rotas, permitindo o aumento da utilização de nossas aeronaves e a geração de receita adicional. Com a oferta de voos
internacionais para destinos na América do Sul, Caribe e Estados Unidos, com escalas integradas em nossa rede, criamos oportunidades
de tráfego incremental, alimentando nossa rede e aumentando nossa taxa de ocupação geral e nossas vantagens competitivas e
sustentando nossa estratégia de expandir nossa rede e estimulando a demanda pelos nossos serviços.

A Companhia oferece cerca de 700 voos diários para 69 destinos, sendo 15 internacionais na América do Sul, Caribe e Estados
Unidos.

Receitas Auxiliares

Estamos constantemente avaliando oportunidades para gerar receitas auxiliares adicionais, tais como venda de seguro de
viagem, atividades realizadas pelo departamento de marketing da Companhia e outros serviços que possam nos ajudar a tirar melhor
proveito do grande número de passageiros em nossos voos e do grande volume de clientes que usam nosso site de Internet.
Acreditamos que a integração dos produtos relacionados a viagens a nossa plataforma de e-commerce seja essencial para aumentar
mais rapidamente nossas receitas auxiliares. Planejamos oferecer aos nossos clientes conforto e conveniência melhorando nossa
plataforma atual de e-commerce e tornando-a um portal totalmente integrado, que fornece uma grande variedade de produtos
integrados relacionados a viagens cobrados em uma única fatura. Em dezembro de 2013, reformulamos nosso website, visando tornar o
processo de compra ainda mais ágil e fácil, permitindo que o cliente filtre sua busca por preço, consulte o status do voo e cadastre seus
acompanhantes mais frequentes como favoritos. Clientes que efetuarem compra com antecedência menor que 7 dias também terão o
check-in realizado automaticamente. Adicionalmente, planejamos integrar as plataformas Smiles e Gollog a nosso portal de venda de
passagens aéreas, a fim de propiciar conveniência e simplicidade a nossos clientes.
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Não há outros itens não evidenciados nessa seção que influenciaram de maneira relevante o nosso desempenho operacional.
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RESSALVAS SOBRE DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Estas projeções contêm declarações prospectivas nos termos da instrução 552 da Comisssão de Valores
Mobiliários (“CVM”) e da sessão 27A do Securities Act de 1933 da Securities and Exchange Commission
(“SEC”), conforme alterado, e da sessão 21E do Securities Exchange Act de 1934 da SEC, conforme
alterado.
Declarações prospectivas específicas incluem, mas não se limitam a, declarações relacionadas (i) às
perspectivas financeiras, metas, estratégias, expectativas e resultados projetados das operações da GOL
e as estratégias e metas operacionais e financeiras relacionadas à Companhia; (ii) aos planos,
expectativas e oportunidades da frota da GOL, inclusive com relação à modernização da frota; (iii) aos
planos, oportunidades e expectativas da Companhia em relação ao seu sistema de reservas; e (iv) à
visão da GOL.
Essas declarações prospectivas são baseadas nas intenções, expectativas e projeções atuais da
Companhia e não são garantias de desempenho futuro. Essas declarações envolvem riscos, incertezas,
premissas e outros fatores difíceis de prever e que podem gerar resultados reais que variam
materialmente daqueles expressos ou indicados por elas. Os fatores incluem, entre outros, (i) o impacto
de regulamentos governamentais e outras ações governamentais relacionadas à GOL e suas operações,
em particular com relação às aeronaves Boeing 737 MAX, e quaisquer alterações relacionadas ao
comportamento do consumidor; (ii) a dependência da Companhia de terceiros, em particular com
respeito aos seus planos e expectativas de frota e tecnologia, e o impacto nas operações e resultados
das operações da GOL no tocante a quaisquer atrasos ou não desempenho relacionados a terceiros; (iii)
o impacto de mudanças no comportamento do consumidor, condições econômicas, ações dos
concorrentes (incluindo, mas não limitado a, preços, programação, capacidade e decisões de malha
aérea e atividades de consolidação e alianças), clima extremo ou severo e desastres naturais, temores
de terrorismo ou guerra e outros fatores fora do controle da Companhia, nas decisões, planos,
estratégias e resultados dos negócios da GOL; (iv) a capacidade da Companhia de implementar, fazer
transições e manter oportuna e efetivamente os sistemas e a infraestrutura de tecnologia da informação
necessários para apoiar suas operações e iniciativas; (v) o impacto da volatilidade do preço do
combustível, volatilidade das commodities usadas pela GOL para fazer o hedge de combustível de
aviação e quaisquer alterações nas estratégias e posições da Companhia, nos planos de negócios e nos
resultados operacionais da GOL; (vi) a capacidade da Companhia de priorizar oportuna e efetivamente
suas iniciativas e despesas relacionadas; (vii) o impacto de questões trabalhistas nos custos da GOL e
nas decisões, planos, estratégias e projeções comerciais; e (viii) outros fatores, conforme descritos nos
arquivos da Companhia nos sites das Comissões de Valores Mobiliários brasileira e americana (CVM e
SEC), incluindo os fatores detalhados e discutidos sob o título “Fatores de risco” no Relatório Anual da
Companhia, no Formulário 20-F e no Formulário de Referência, para o exercício fiscal mais recente.
Aviso sobre Conteúdo de Terceiros: Estas projeções podem conter informações obtidas de terceiros,
incluindo classificações de agências de classificação de crédito (tais como S&P, Moody’s e Fitch). É
proibida a reprodução e distribuição de conteúdo de terceiros sob qualquer forma, exceto com a
permissão prévia por escrito do terceiro. Provedores de conteúdo de terceiros não garantem a precisão,
integridade, pontualidade ou disponibilidade de quaisquer informações, incluindo classificações, e não
são responsáveis por erros ou omissões (negligentes ou não), independentemente da causa ou dos
resultados obtidos com o uso desse conteúdo. Os fornecedores de conteúdo de terceiros não dão
garantias explícitas ou implícitas, incluindo, entre outras, garantias de comercialização ou adequação a
propósito ou uso específicos. Os fornecedores de conteúdo de terceiros não se responsabilizam por
quaisquer danos, custos, despesas, honorários legais ou perdas diretas, indiretas, incidentais,
exemplares, compensatórios, punitivas, especiais ou em consequência (incluindo perda de receita ou
lucros e custos de oportunidade ou perdas causados por negligência) em conexão com qualquer uso de
seu conteúdo, incluindo classificações. As classificações de crédito são declarações de opinião e não são
declarações de fato ou recomendações para comprar, manter ou vender valores mobiliários. Elas não
abordam a adequação de valores mobiliários ou a adequação de valores mobiliários para fins de
investimento e não devem ser consideradas como conselhos de investimento.
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11.1.1. Projeções Correntes - atualização em 7 de abril de 2020:
Não aplicável. Em função da contínua incerteza sobre o impacto e a duração da pandemia do COVID19, a GOL suspendeu suas projeções financeiras para 2020 e 2021 até que o ambiente operacional volte
ao normal. Enquanto isso, a GOL continuará focada em buscar economia de custos, proteger empregos,
trabalhar com o governo do Brasil, e preparar-se para o retorno ao serviço normal no devido tempo.

11.1.2. Resultados Preliminares Junho 2020 - atualização em 9 de julho de 2020:
A GOL terminou o mês de junho com uma frota total de 130 B737s. Com o incremento para
aproximadamente 250 voos por dia, as operações de julho devem alcançar cerca de 25% do realizado
no mesmo mês do ano passado. A GOL terá 36 aeronaves operacionais na malha, e planeja a reabertura
de 14 bases, incluindo seis destinos regionais atendidos pelo seu parceiro Voepass.
No primeiro semestre de 2020, a GOL reduziu sua frota em 11 aeronaves B737-800 arrendadas, e
planeja devolver outras sete aeronaves no 2S20. A Companhia pode reduzir sua frota em até outras 30
aeronaves em 2021-2022, com a flexibilidade de devolver um número superior se a demanda estiver
desaquecida. Além disso, a GOL cortou os recebimentos do Boeing 737 MAX para 2020-2022 em 47
aeronaves, e reduziu o CAPEX para um total de R$280 milhões entre julho e dezembro, com planos de
financiar totalmente o CAPEX e a revisão de motores remanescentes em 2020.
A adequação da capacidade à demanda tem sido um diferencial da gestão de frota da Companhia. Com
melhor visibilidade quanto à recuperação, o cenário atual de planejamento de capacidade da GOL
assume +300% no 3T20 sobre 2T20 e +120% no 4T20 sobre 3T20, mantendo significativa flexibilidade
para responder às tendências preponderantes da demanda.
Para o segundo semestre de 2020, considerando as receitas do cenário acima mencionado, sem
reembolsos de TAE, os resultados das negociações com Colaboradores, lessores e fornecedores, e com
o pagamento integral de despesas financeiras, a Companhia prevê um consumo líquido de caixa da
ordem de R$4 milhões/dia. Contemplando o pagamento integral de dívidas não relacionadas a
aeronaves (incluindo o Term Loan), a Companhia estima um consumo líquido de caixa de R$10
milhões/dia
Em 30 de junho, a GOL possuía aproximadamente R$3,3 bilhões em liquidez total, o que garante mais
de 12 meses de caixa disponível, como um mínimo, excluindo reembolsos e caixa restrito.
Contemplando os valores financiáveis de depósitos e ativos não onerados, as fontes de liquidez da GOL
totalizam aproximadamente R$7 bilhões.

11.1.3. Resultados Preliminares do 2T20 - atualização em 9 de julho de 2020:
As informações abaixo, para o segundo trimestre de 2020 (“2T20”) são preliminares e não auditadas.
Comentário Geral:
• A GOL estima Prejuízo Por Ação (LPA) e Prejuízo Por Ação Depositário Americano (LPADS) para o
2T20 de aproximadamente R$3,201 e US$1,101, respectivamente.
• A margem EBITDA2 no segundo trimestre excluindo despesas não operacionais e não recorrentes
está estimada em 23% a 25%, uma redução em relação à do trimestre findo em junho de 2019
(26%2).
• A receita unitária de passageiro (PRASK) para o segundo trimestre tende a ser menor em
aproximadamente 5% comparada ao mesmo período do ano passado. A GOL espera uma receita
unitária (RASK) 30% maior em relação ao 2T19, principalmente devido ao aumento da participação
de receitas de carga.
• Os custos unitários ex-combustíveis (CASK ex-comb.) para o 2T20 excluindo despesas não
operacionais e não recorrentes deverão aumentar aproximadamente 85%4 comparativamente ao
CASK ex-comb. do 2T19, principalmente devido à redução de 92% no número de ASKs e a
desvalorização de 37% do Real versus o Dólar americano. Os custos unitários com combustíveis
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(CASK comb.) deverão reduzir aproximadamente 30% na comparação trimestral, impactados
positivamente pela redução do preço médio do QAV em 38%.
• A alavancagem financeira da GOL, medida pelo indicador Dívida Líquida3/EBITDA UDM, foi
aproximadamente 4,1x no trimestre findo em junho de 2020. A Companhia amortizou
aproximadamente R$656 milhões de dívida no trimestre, e a liquidez total foi R$3,3 bilhões,
composto por R$2,7 bilhões em caixa e aplicações e R$0,5 bilhão em recebíveis. Contemplando os
valores financiáveis de depósitos e ativos não onerados, as fontes de liquidez da GOL totalizam
aproximadamente R$7 bilhões.

Informações Preliminar e Não Auditada
Margem EBITDA
Margem EBIT4
Outras Receitas (carga, fidelidade, outras)
Preço médio do combustível por litro
Taxa média de câmbio
Informações Preliminar e Não Auditada
Receita unitária de passageiro (PRASK)
CASK Ex-combustíveI4
Demanda (RPK)
Capacidade (ASK)
Capacidade (Assentos)

2T20
23% - 25%
3% - 5%
35% da receita líquida total
R$1,83 - R$1,89
R$5,35
2T20 x 2T19
Redução de ~5%
Aumento de ~80%
Redução de ~92%
Redução de ~92%
Redução de ~92%

1- Excluindo ganhos e perdas de variação cambial e no Exchangeable Senior Notes.
2- Excluindo despesas e depreciação não operacionais de aproximadamente R$960 milhões no 2T20 e despesas não recorrentes de aproximadamente R$80
milhões no total no 2T19.
3- Excluindo Bônus Perpétuos e Exchangeable Senior Notes.
4- Excluindo despesas não operacionais de aproximadamente R$880 milhões no 2T20 e despesas não recorrentes de aproximadamente R$80 milhões no total
no 2T19.
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Não aplicável. Conforme item “11.1.1” acima, em 7 de abril de 2020 a GOL suspendeu suas projeções
financeiras para 2020 e 2021.

****
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a.
Atribuições do Conselho de Administração e dos órgãos e comitês permanentes que se reportam ao
conselho de administração
Somos administrados por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, sendo estes auxiliados por Comitês e
Subcomitê, com finalidades específicas.
Conselho de Administração
Nosso Conselho de Administração é responsável pelo estabelecimento de nossas políticas estratégicas gerais. Entre
outras atribuições, o Conselho é responsável por eleger os membros de nossa Diretoria e supervisionar o exercício de suas
funções. Atualmente, nosso Conselho de Administração é composto por oito membros, sendo quatro deles qualificados como
conselheiros independentes, conforme os critérios da NYSE e da B3.
O nosso Conselho de Administração se reunirá sempre que convocado pelo Presidente ou por 03 (três) de seus
membros, conforme disposto no Estatuto Social da Companhia. Os conselheiros poderão participar das reuniões do
Conselho de Administração por meio de conferência telefônica ou vídeoconferência, em caso de impossibilidade de participação
presencial.
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, no mínimo 20% (vinte por cento) dos conselheiros devem ser
“independentes” (conforme definido no Regulamento de Listagem do Nível 2 da B3 “Regulamento”) e expressamente declarados
como tais na ata da Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado como independente o conselheiro,
eventualmente eleito, mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §4º e 5º da Lei das S.A.. Caso, em decorrência da
observância do referido percentual, resulte número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o
número inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente
inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).

Além disso, o Estatuto Social da Companhia estabelece as seguintes regras para a composição do Conselho de
Administração, sendo certo que, em decorrência da observância dos percentuais estabelecidos nas alíneas “a” a “c” abaixo,
resulte número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente
superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for
inferior a 0,5 (cinco décimos):

(a) caso o Acionista Controlador, a qualquer tempo, passe a deter número de ações que represente uma Participação
nos Dividendos igual ou inferior a 35% (trinta e cinco por cento), mas superior a 15% (quinze por cento), pelo menos 40%
(quarenta por cento) dos conselheiros deverão ser conselheiros independentes, sendo que os detentores de ações preferenciais
terão direito de eleger, em votação em separado, 1 (um) dos conselheiros independentes.

(b) caso o Acionista Controlador, a qualquer tempo, passe a deter número de ações que represente uma Participação
nos Dividendos igual ou inferior a 15% (quinze por cento), mas superior a 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento), pelo
menos 50% (cinquenta por cento) dos conselheiros deverão ser conselheiros independentes, sendo que os detentores de ações
preferenciais terão direito de eleger, em votação em separado, 02 (dois) dos conselheiros independentes.

(c) caso o Acionista Controlador, a qualquer tempo, passe a deter número de ações que represente uma Participação
nos Dividendos igual ou inferior a 7,5% (sete inteiro e cinco décimos por cento), pelo menos 60% (sessenta por cento) dos
conselheiros deverão ser Conselheiros Independentes, sendo que os detentores de ações preferenciais terão direito de eleger,
em votação em separado, 02 (dois) conselheiros independentes.

Caso os detentores de ações preferenciais de emissão da Companhia elejam um membro do Conselho de
Administração, nos termos do artigo 141, §4º da Lei das S.A., o direito previsto na alínea “a” acima não será aplicável e, nas
hipóteses previstas nas alíneas “b” e “c” acima, os detentores de ações preferenciais terão o direito de eleger, em votação em
separado, apenas 01 (um) membro dos conselheiros independentes.
Adicionalmente ao disposto no parágrafo acima, caso o Acionista Controlador, a qualquer tempo, passe a deter uma
Participação nos Dividendos igual ou inferior a: (i) 35% (trinta e cinco por cento), deverá ser instalado o Comitê de Governança
Estatutário, cujo funcionamento e funções observarão o disposto no Estatuto Social da Companhia; ou (ii) a 15% (quinze por
cento), os conselheiros independentes somente poderão ser destituídos no curso do respectivo mandato mediante prévia
aprovação da Assembleia Especial.

Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado em
livro próprio, sendo a posse condicionada à assinatura do Termo de Posse e Termo de Anuência dos Administradores
(conforme definido no Regulamento). Os conselheiros deverão, imediatamente após a investidura no cargo, comunicar à B3 a
quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares, direta ou
indiretamente, inclusive seus derivativos.
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Os membros do Conselho de Administração não reeleitos exercerão suas atribuições até a posse dos seus substitutos.
Exceto se ocorrer vacância no Conselho de Administração que resulte em composição inferior a 05 (cinco) membros
do órgão, as vagas dos membros do Conselho de Administração, não havendo suplente, deverão ser preenchidas na primeira
Assembleia Geral que se realizar após tal vacância, nos termos deste Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Caso ocorra
vacância no Conselho de Administração que resulte em composição inferior a 05 (cinco) membros do órgão, os conselheiros em
exercício nomearão substituto(s) para que o órgão seja recomposto a 05 (cinco) membros, que deverão permanecer no cargo até
o final do mandato corrente.
Compete ao Conselho de Administração deliberar sobre as matérias descritas no art. 142 da Lei nº 6.404/76, bem
como no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, pelo voto favorável da maioria dos presentes.
Conforme nosso Estatuto Social, são atribuições do Conselho de Administração:
(i) Determinar a orientação geral dos negócios da Companhia;
(ii) Eleger e destituir os Diretores da Companhia;
(iii) Avocar e decidir sobre qualquer assunto que não se compreenda na competência privativa da Assembleia Geral ou
da Diretoria;
(iv) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral e da Assembleia Especial, quando julgar conveniente, ou no
caso do artigo 132 da Lei das S.A.;
(v) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e
solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;
(vi) Escolher e destituir os auditores independentes;
(vii) Convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que entender necessários;
(viii) Apreciar o relatório da administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua submissão à Assembleia
Geral;
(ix) Aprovar os orçamentos anuais e plurianuais, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de
investimento, bem como acompanhar sua execução;
(x) Aprovar a constituição de subsidiária e a participação da Companhia no capital de outras sociedades, no País
ou no exterior;
(xi) Aprovar ou estabelecer alçada da Diretoria para aprovar, a alienação mesmo fiduciariamente, ou oneração de bens
sociais do ativo permanente, inclusive hipotecar, empenhar, caucionar, dar em anticrese, dar aval ou fiança,
confessar, renunciar a direito, dispensar obrigações de terceiros para com a Companhia, transigir, estabelecer
ainda, quando julgar conveniente, quais dentre os membros da Diretoria deverão praticar o ato autorizado,
podendo, nos casos que definir, exigir a prévia autorização do Conselho de Administração como condição de
validade do ato;
(xii) Autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de terceiros;
(xiii) Zelar pelo cumprimento das políticas de transações da Companhia com suas partes relacionadas;
(xiv) Autorizar a abertura, transferência ou encerramento de escritórios, filiais, dependências ou
estabelecimentos da Companhia;

outros

(xv) Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria
e/ou posterior cancelamento ou alienação;
(xvi) Outorgar opção de compra de ações a seus administradores e empregados nos termos de plano aprovado pela
Assembleia Geral, sem direito de preferência para os acionistas;
(xvii) Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, conversíveis em ações ou não conversíveis, com ou sem
garantia real;
(xviii) Autorizar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, sejam "bonds", "notes",
"commercial papers", e outros, de uso comum no mercado, deliberando ainda sobre as suas condições de emissão e
resgate;
(xix) A seu critério, fixar periodicamente parâmetros de valor envolvido, tempo/prazo, extensão de efeitos e outros
que julgar convenientes, pelos quais determinados atos societários e/ou financeiros, inclusive empréstimos ativos ou
passivos, possam ser praticados pela Diretoria;
(xx) Autorizar a tomada de empréstimos, bem como a concessão de empréstimos ou outros créditos, pela Companhia;
(xxi) Dispor, observadas as normas deste Estatuto Social e da legislação vigente, sobre a ordem de seus trabalhos e
adotar ou baixar normas regimentais para seu funcionamento;
(xxii) Autorizar qualquer aumento do capital social da Companhia mediante emissão de ações até o limite do
capital autorizado, nos termos do artigo 6º deste Estatuto Social;
(xxiii) Manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha
por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15
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(quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo: (i)
a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos
acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta
pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo
ofertante em relação à Companhia; (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes,
bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; e
(xxiv) Definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica para a elaboração de laudo de avaliação
das ações da Companhia, nos casos de oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de
Sociedade aberta ou para saída do Nível 2 de Governança Corporativa da B3.
Nosso Estatuto Social não prevê restrições: (i) ao poder de voto de um conselheiro sobre proposta, acordo ou contrato
no qual tal conselheiro tenha interesse relevante; ou (ii) aos poderes de nossos conselheiros para obter empréstimos junto à
Companhia. Contudo, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, um conselheiro é proibido de votar sobre qualquer
assunto em que tenha conflito de interesses com os nossos interesses.
Devemos, pelo menos uma vez ao ano, realizar reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para
divulgar informações quanto à nossa respectiva situação econômico-financeira, projetos e perspectivas.
Compete ainda ao Conselho de Administração, a instituição de Comitês e Subcomitê e o estabelecimento dos
respectivos regimentos e competências, sendo de funcionamento permanente o Comitê de Auditoria Estatutário, e, sendo
previsto, ainda, a existência de um Comitê de Governança Estatutário, nos termos do Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia,
que será instalado caso o Acionista Controlador passe a deter ações que representem uma participação nos dividendos inferior
a 35%, conforme exposto acima.
De acordo com nosso Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração são, em regra, eleitos pelos
detentores de nossas ações ordinárias na Assembleia Geral Ordinária, salvo nos casos mencionados acima. O mandato dos
membros do nosso Conselho de Administração é de um ano, sendo permitida a reeleição. Nosso Estatuto Social não determina
idade para aposentadoria compulsória dos nossos conselheiros. O mandato de nossos atuais conselheiros termina em abril de
2019.
Nosso Conselho de Administração possui Regimento Interno próprio aprovado pelo Conselho de Administração em
reunião realizada em 10 de agosto de 2009 e alterado em reunião realizada em 17 de junho de 2010. A íntegra do Regimento
Interno do Conselho de Administração está disponível para consulta no website de relações com investidores da Companhia.
Diretoria
Os nossos diretores são responsáveis pela administração executiva diária de nossos negócios. Cada diretor tem
responsabilidade estabelecida pelo Estatuto Social e pelo Conselho de Administração.
Conforme nosso Estatuto Social, a Diretoria é composta por no mínimo dois e no máximo sete diretores que são
eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de um ano, podendo ser reeleitos. Qualquer diretor pode ser
afastado pelo Conselho de Administração antes do término de seu mandato.
As atribuições dos Diretores serão especificadas pelo Conselho de Administração que também estabelecerá a
remuneração fixa de cada membro da Diretoria e distribuirá, quando for o caso, a participação nos lucros fixada pela
Assembleia Geral.
Ao nosso Diretor Presidente cabe, especialmente, coordenar o andamento das nossas atividades, incluindo o
cumprimento do nosso Estatuto Social, a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em
Assembleias Gerais, nas reuniões do Conselho de Administração e nas suas próprias reuniões, administrar, gerir e
superintender os negócios sociais, e emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários.
Observado o disposto acima, compete à Diretoria:
(i)
(ii)
(iii)

a representação da Sociedade, na forma estatutária, em juízo ou fora dele, observadas as atribuições de
Lei, além da nomeação de procuradores ad negotia ou ad judicia;
a elaboração e execução dos planos e da política de investimentos e desenvolvimento, bem como os
respectivos orçamentos, observada a competência deliberativa do Conselho de Administração; e
o controle e a análise do comportamento das sociedades controladas, coligadas e subsidiárias com vistas
aos resultados esperados.

A Diretoria poderá designar um dos seus membros para nos representar em atos e operações no País ou no Exterior,
ou constituir um procurador apenas para a prática de ato específico, devendo a ata que contiver a resolução de Diretoria ser
arquivada na Junta Comercial, se necessário.
São poderes também privativos do nosso Diretor Presidente convocar e presidir as reuniões da Diretoria e fiscalizar o
cumprimento das deliberações gerais.
Nossa Diretoria não possui Regimento Interno próprio.
Comitês
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Nossa Diretoria e nosso Conselho de Administração são apoiados e assessorados por uma série de Comitês integrados
por profissionais altamente qualificados e especializados. Esses Comitês participam ativamente da tomada de decisões
estratégicas e de outras decisões de nossa administração. Acreditamos que esses Comitês agregam um valor substancial para
os nossos negócios. Atualmente, contamos com os seguintes Comitês: (i) Comitê de Auditoria Estatutário; (ii) Comitê de
Governança Corporativa e Políticas de Gestão de Pessoas; (iii) Comitê de Política Financeira; (iv) Comitê de Políticas de Risco; (v)
Comitê de Alianças; e (vi) Subcomitê de Políticas Contábeis, Tributárias e de Demonstrações Financeiras, compostos por
membros integrantes e não integrantes do nosso Conselho de Administração, os quais possuem regimentos Internos próprios.
Comitê de Auditoria Estatutário. Nosso Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”) oferece assistência ao nosso Conselho
de Administração em questões que envolvem contabilidade, controles internos e relatórios financeiros. Além das funções,
atribuições e poderes conferidos em seu Regimento Interno, compete ao CAE:
a) supervisionar o relacionamento da Sociedade com seus auditores externos, incluindo: (i) opinar sobre a sua contratação e
destituição acerca de sua remuneração; (ii) recomendar a contratação de outros serviços à empresa de auditoria externa; (iii)
avaliar a sua independência, qualidade e adequação dos serviços prestados; e (iv) mediar eventuais conflitos e controvérsias entre
a Administração da Sociedade e os auditores externos.
b) supervisionar as atividades: (i) da área de controles internos da Sociedade; (ii) da área de auditoria interna da Sociedade; e (iii)
da área responsável pela elaboração das demonstrações financeiras da Sociedade.
c) monitorar a qualidade e integridade: (i) dos mecanismos de controles internos; (ii) das informações trimestrais, demonstrações
intermediárias e demonstrações financeiras da Sociedade; e (iii) das informações e medições divulgadas com base em dados
contábeis ajustados e em dados não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das
demonstrações financeiras.
d) avaliar e monitorar as exposições de risco da Sociedade, podendo inclusive requerer informações detalhadas de políticas e
procedimentos relacionados com: (i) a remuneração da administração; (ii) a utilização de ativos da Sociedade; e (iii) as despesas
incorridas em nome da Sociedade.
e) avaliar e monitorar, juntamente com a Administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes
relacionadas realizadas pela Sociedade.
f) tomar as iniciativas e medidas necessárias ao conhecimento e apuração de reclamações relativas a matérias referentes às
demonstrações financeiras, controles internos e auditoria externa; e
g) elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as demonstrações financeiras, contendo a descrição de:
(i) suas atividades, resultados e conclusões alcançados e recomendações feitas; e (ii) quaisquer situações nas quais exista
divergência significativa entre a administração da Sociedade, os auditores independentes e o Comitê de Auditoria em relação às
demonstrações financeiras da Sociedade.
O CAE é composto por três membros independentes eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de um
ano, permitida a reeleição. Os atuais membros do nosso CAE são os Srs. Antonio Kandir, André Béla Jánszky e Francis James
Leahy Meaney. Todos os membros atendem aos requisitos de independência como membro do Comitê de Auditoria da SEC e da
NYSE. O Sr. Francis James é o perito financeiro do CAE (“financial expert”), conforme definido na seção 407 da Lei SarbanesOxley Act de 2002, e o membro que atende os requisitos do artigo 31-C, §5º e 6º da INCVM 308/99, relativos à reconhecida
experiência em assuntos de contabilidade societária.
O CAE possui Regimento Interno próprio aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada
em 11 de agosto de 2015. A íntegra do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário está disponível para consulta no
website de relações com investidores da Companhia.
Comitê de Governança Corporativa e Pessoas. O Comitê de Governança Corporativa e Pessoas (“CGPP”) é responsável
pela coordenação, implementação e revisão periódica das melhores práticas de governança corporativa e por monitorar e
manter nosso Conselho de Administração informado acerca da legislação e das recomendações do mercado em relação à
governança corporativa. Também revisa e recomenda ao nosso Conselho de Administração as políticas de recursos humanos,
as formas de remuneração a serem pagas aos empregados, incluindo salário, bônus e opções de compra de ações e analisa os
planos de carreira e de sucessão para a administração.
O CGPP é composto por até seis membros, eleitos por nosso Conselho de Administração, com mandato de um ano,
permitida a reeleição, incluindo o presidente de nosso Conselho de Administração, dois membros do Conselho de
Administração e dois especialistas externos. O CGPP, atualmente, é composto pelos Srs. Constantino de Oliveira Junior
(Presidente do Conselho de Administração da Companhia), André Béla Jánszky e Antonio Kandir, membros independentes de
nosso Conselho de Administração; Paulo Sergio Kakinoff (Diretor Presidente da Companhia), Betânia Tanure de Barros e Paulo
Cézar Aragão, estes dois últimos, os especialistas externos da Companhia.
O CGPP possui Regimento Interno próprio aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia,
realizada em 09 de maio de 2017. A íntegra do Regimento Interno do Comitê de Governança Corporativa e Pessoas está
disponível para consulta no website de relações com investidores da Companhia.
Comitê de Política Financeira. O Comitê de Política Financeira (“CPF”) realiza revisões periódicas das medidas que
tomamos para nos proteger em relação a alterações na taxa de câmbio, preços de combustível e taxas de juros e analisa o
efeito dessas alterações sobre nossas receitas e despesas, fluxo de caixa e balanço patrimonial. Também prepara e aprova
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nossas políticas financeiras corporativas, analisa sua eficiência e monitora sua implementação, examina periodicamente nossos
planos de investimento e financiamento e faz recomendações a nosso Conselho de Administração, determina os parâmetros
para a manutenção da liquidez e das estruturas de capital desejadas, monitora sua execução e aprova as políticas a serem
adotadas no trimestre seguinte, bem como recomenda as alterações necessárias ao Conselho de Administração.
O CPF é composto por até 05 (cinco) membros, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo estes o DiretorPresidente, 03 (três) Conselheiros e 1 (um) Diretor Executivo, para mandatos de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Os atuais
membros são os Srs. Constantino de Oliveira Junior, André Béla Jánszky, Antonio Kandir, Richard Freeman Lark, Jr. e Paulo
Sergio Kakinoff.
O CPF possui Regimento Interno próprio aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada
em 12 de agosto de 2016. A íntegra do Regimento Interno do Comitê de Política Financeira está disponível para consulta no
website de relações com investidores da Companhia.
Comitê de Políticas de Risco. O Comitê de Políticas de Risco (“CPR”) é um órgão de apoio ao Conselho de Administração
que elabora e aprova as políticas de risco da Companhia, bem como acompanha e analisa a sua implementação na Companhia,
analisa periodicamente os impactos dos ativos, especialmente no que corresponde a movimentos do dólar e combustível, bem
como recomenda as operações necessárias ao Conselho de Administração, analisa periodicamente as receitas e despesas da
Companhia, com foco no impacto causado nos resultados da Companhia, além de recomendar as alterações necessárias ao
Conselho de Administração, e elabora, aprova e avalia as políticas de risco utilizadas pela Companhia no curto e longo prazo,
além de aprovar as políticas a serem utilizadas e fazer o respectivo monitoramento.
O CPR é composto por até 5 (cinco) membros, eleitos pelo Conselho de Administração, Conselheiros, para mandatos
de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Os atuais membros são Constantino de Oliveira Junior, Antonio Kandir, Richard Freeman
Lark, Jr. e Paulo Sergio Kakinoff.
O CPR possui Regimento Interno próprio aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada
em 26 de março de 2012. A íntegra do Regimento Interno do Comitê de Políticas de Risco está disponível para consulta no
website de relações com investidores da Companhia.
Comitê de Alianças. O Comitê de Alianças avalia oportunidades de parcerias e alianças, e possíveis investimentos
nesse contexto, por parte da Companhia e outras companhias aéreas, bem como busca maximizar o benefício das parcerias
vigentes, por meio da otimização de recursos e oportunidades. Também realiza apresentações trimestrais sobre os assuntos
abordados pelo Comitê. O Comitê de Alianças é composto por, no mínimo, 03 (três), e no máximo 05 (cinco) membros eleitos
pelo Conselho de Administração, dos quais, ao menos 02 (dois) membros devem ser integrantes do Conselho de Administração
da Companhia, para mandatos de 1 (um) ano, permitida a reeleição.
Os atuais membros são Constantino de Oliveira Junior, Paulo Sergio Kakinoff, Perry Anthony Cantarutti e Pieter Elbers.
O Comitê de Alianças possui Regimento Interno próprio aprovado na Reunião do Conselho de Administração da
Companhia, realizada em 12 de agosto de 2014 e alterado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada
em 08 de maio de 2018. A íntegra do Regimento Interno do Comitê de Alianças está disponível para consulta no website de
relações com investidores da Companhia.
Subcomitê de Políticas Contábeis, Tributárias e de Demonstrações Financeiras. O Subcomitê de Políticas Contábeis,
Tributárias e de Demonstrações Financeiras realiza revisões periódicas, avalia e monitora as nossas políticas e demonstrações
contábeis, e faz observações e recomendações sobre essas questões ao Conselho de Administração.
O Subcomitê se reúne trimestralmente e é composto por 3 (três) membros, eleitos pelo Conselho de Administração,
sendo estes: o Diretor Vice-Presidente Financeiro da Companhia ou um Diretor com função equivalente e 2 (dois) especialistas
externos, como membros técnicos especiais, para mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Atualmente, o Comitê é
composto pela Sra. Valdenise dos Santos Menezes, Marcos da Cunha Carneiro e Natan Szuster.
O Subcomitê possui Regimento Interno próprio aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia,
realizada em 12 de agosto de 2016. A íntegra do Regimento Interno do Subcomitê está disponível para consulta no website de
relações com investidores da Companhia.
Outros órgãos de apoio à administração
Em 01 de março de 2019, o Sr. Celso Guimarães Ferrer Junior assumiu as funções de Operações da Companhia, dando
continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Sr. Sergio Quito nos últimos 3 (três) anos, nas áreas de Operações, Manutenção,
Aeroportos e Segurança Operacional.
Dada sua experiência na área de Operações da Companhia e de mais de 40 (quarenta) anos no setor aéreo, o Sr.
Sergio Quito assumiu a posição de Chairman do conselho de apoio e de ação de segurança operacional da Companhia, cargo
este criado com o objetivo de assessorar diretamente o Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente quanto aos compromissos
do sistema de gerenciamento da segurança operacional da Companhia.
O Sr. Sergio Quito também será responsável por apoiar a Companhia em relação aos assuntos de operação e
segurança operacional junto às autoridades aeronáuticas, fabricantes e outros órgãos externos relevantes. A atuação do Sr.
Sergio Quito em conjunto com o Vice-Presidente e o Diretor de Segurança Operacional irá fomentar ainda mais a cultura de
segurança operacional e melhoria continua.
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b.

Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Paulo Sergio Kakinoff (Diretor Presidente). Conforme item 12.1(a) acima, ao Diretor Presidente cabe, especialmente,
coordenar o andamento das nossas atividades normais, incluindo o cumprimento do nosso Estatuto Social, a implementação
das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais, nas reuniões do Conselho de Administração
e nas suas próprias reuniões, administrar, gerir e superintender os negócios sociais, e emitir e aprovar instruções e
regulamentos internos que julgar úteis ou necessários. Submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o
Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a
proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior. Elaborar e propor, ao Conselho de Administração, os
orçamentos anuais e plurianuais, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento
Também são poderes privativos do Diretor Presidente convocar e presidir as reuniões da Diretoria e fiscalizar o
cumprimento das deliberações gerais, além de exercer outras atribuições eventuais que lhe forem cometidas pelo Conselho de
Administração.
A Diretoria terá todos os poderes e atribuições que a Lei, o Estatuto Social e o Conselho de Administração da
Companhia lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, podendo decidir sobre
a prática de todos os atos e realizações de todas as operações que se relacionarem com o objeto da Companhia e que não
forem da competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, ou ainda que deste último não exigirem
prévia manifestação.
A Diretoria poderá efetuar representação da Companhia, na forma estatutária, em juízo ou fora dele, observadas as
atribuições de Lei, além da nomeação de procuradores ad negotia ou ad judicia; a elaboração e execução dos planos e da
política de investimentos e desenvolvimento, bem como os respectivos orçamentos, observada a competência deliberativa do
Conselho de Administração; e controle e a análise do comportamento das sociedades controladas, coligadas e subsidiárias com
vistas aos resultados esperados.
A Diretoria não possui regimento interno próprio.
c.
Data da instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui regimento
interno próprio
O Conselho Fiscal da Companhia foi instalado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 24 de abril
de 2018 e possui Regimento Interno próprio. O Conselho Fiscal da Companhia conta com 3 (três) membros efetivos e o mesmo
número de suplentes.

d.

Mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada órgão ou comitê que
se reporta ao conselho de administração

Utilizamos desde 2015 um mecanismo de avaliação do Conselho de Administração, cabendo aos próprios membros do
Conselho avaliar o órgão ao longo do ano, as respectivas atuações, incluindo a da presidência desse órgão. O mesmo
mecanismo de avaliação também foi implementado ao longo do ano de 2010 aos comitês. Estamos constantemente em
processo de avaliação das melhores práticas de governança corporativa com o objetivo de desenvolver a avaliação do
desempenho geral de todos seus demais órgãos.
O Comitê de Governança Corporativa e Pessoas da Companhia é o órgão responsável por rever anualmente o
desempenho e as competências dos conselheiros, incluindo recomendar ou não a permanência de cada um como Conselheiro
quando do término de seu mandato, ou quando houver alteração significativa em seu status. A metodologia utilizada pelo
Comitê compreende a revisão de relatórios elaborados pela Diretoria Jurídica e pela Diretoria de Recursos e sobre a participação
de cada membro nas reuniões do Conselho de Administração e reuniões de comitês. Os resultados obtidos pelo Comitê são
apresentados anualmente ao Conselho de Administração, que incluem sugestões de aperfeiçoamento e melhores práticas. Não
foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos para essa finalidade.
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a.

Prazos de convocação

A Companhia adota para suas Assembleias Gerais, o prazo previsto na legislação societária, devendo estas serem
convocadas, em regra, por meio de edital publicado com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, em primeira
convocação, e com 8 (oito) dias de antecedência, em segunda convocação.
b.

Competências

Conforme nosso Estatuto Social, a Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os objetos relativos aos negócios
da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento, sendo convocada, instalada e
realizada para os fins e na forma prevista em lei, tomando-se as deliberações com o quórum legalmente previsto.
c.
Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à Assembleia Geral estarão à
disposição dos acionistas para análise
Os documentos de interesse dos acionistas encontram-se disponibilizados na nossa sede social, na Praça Comandante
Linneu Gomes, s/n, Portaria 3, Jardim Aeroporto, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04626-020, bem como divulgados nos
websites de Relação com Investidores da Companhia (http://www.voegol.com.br/ri), da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br) e da B3 – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br).
d.

Identificação e administração de conflitos de interesses

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações o administrador é proibido de votar sobre qualquer assunto em que
esse tenha conflito com nossos interesses. Além disso, temos mecanismos internos para identificar Partes Relacionadas dos
Administradores da Companhia, a fim de realizar um controle em relação a este assunto. Um deles é a formalização de uma
Declaração, trimestral, por parte dos Administradores indicando se possuem relação com Partes Relacionadas da Companhia
que tenham contrato com a Gol.
Conforme previsto pela Lei das Sociedades Anônimas, o acionista deverá exercer o direito de voto no interesse da
Companhia; e será considerado o exercício de voto abusivo, aquele que for realizado com o fim de causar dano à Companhia
ou aos demais acionistas, ou que tenha como objetivo, obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus, ou que
possa resultar prejuízo para os stakeholders.
O acionista não poderá votar nas deliberações da Assembleia Geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que
concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que
puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da Companhia. O acionista responde
pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito de voto, ainda que seu voto não haja prevalecido.
A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da Companhia é
anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a Companhia as vantagens que tiver
auferido.
e.

Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

Não aplicável. A Companhia não possui regras, políticas ou práticas para solicitação de procurações pela
administração para o exercício do direito de voto nas Assembleias Gerais. Entretanto, observa as disposições contidas no artigo
126 da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução Normativa nº 481 da CVM.
f.
Formalidades necessárias para a aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando se o
emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução juramentada e se o emissor
admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
O acionista que desejar ser representado por procurador em nossas Assembleias Gerais deverá depositar com, no
mínimo três dias de antecedência, o respectivo mandato, com poderes especiais, no endereço da nossa sede social, aos
cuidados do Diretor de Relações com Investidores. O procurador deverá, ainda, comparecer à Assembleia Geral munido dos
documentos necessários que comprovem sua legitimidade, são eles:
(a) pessoa física: documento de identidade com foto (acionista ou representante);
(b) pessoa jurídica: documento de identidade com foto (acionista ou representante), contrato/estatuto social
consolidado e comprovação de poderes de representação; ou
(c) fundo de investimento: documento de identidade com foto (acionista ou representante), contrato/estatuto social
consolidado, comprovação dos poderes de representação e regulamento consolidado.
A Companhia não exigirá tradução juramentada de documentos originalmente lavrados em português, inglês ou
espanhol.
Para os demais idiomas, a Companhia exige o reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução
juramentada dos documentos de representação dos acionistas.
A Companhia não admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.
g.
Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados diretamente
à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização e consularização
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A Companhia proporciona a possibilidade dos seus acionistas participarem de suas Assembleias Gerais por meio do
voto à distância.
Caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto a distância, nos termos da ICVM 481, é necessário que envie o
Boletim de Voto à Distância em até 7 dias da data de sua Assembleia Geral, devidamente assinado e com firma reconhecida, e
munido da documentação necessária para comprovar sua representação, qual seja:
(a) pessoa física: documento de identidade com foto (acionista ou representante);
(b) pessoa jurídica: documento de identidade com foto (acionista ou representante), contrato/estatuto
social consolidado e comprovação de poderes de representação; ou
(c) fundo de investimento: documento de identidade com foto (acionista ou representante), contrato/estatuto social
consolidado, comprovação dos poderes de representação e regulamento consolidado.
A Companhia não exige tradução juramentada de documentos originalmente lavrados em português, inglês ou
espanhol, e notificará o acionista do recebimento e aceitação do Boletim de Voto. Caso não esteja integralmente preenchido ou
acompanhado dos documentos necessários, este será desconsiderado e a Companhia notificará. Todas as páginas deverão ser
rubricadas e solicitamos que haja firma reconhecida;
O acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente, deverá assinar a
última página do Boletim de Voto.
Maiores detalhes sobre os documentos mencionados
(http://www.voegol.com.br/ri); e (http://twitter.com/voegolri).

acima,

podem

ser

encontrados

nos

websites:

h.
Se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de
participação a distância
A Companhia não disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de participação a
distância, apenas o previsto pela INCVM nº 561.
i.
Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou
candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância
O acionista que tiver interesse em incluir propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do Conselho de
Administração ou Conselho Fiscal no boletim de voto a distância, deverá apresentar tais propostas, acompanhadas de seus
documentos de representação e eventuais documentos pertinentes à proposta, para o endereço da sede da Companhia, aos
cuidados do Diretor de Relações com Investidores, na forma e nos prazos estabelecidos na Instrução CVM nº 481/2009.
j.
Se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber
e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não mantém fóruns e/ou páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar
comentários dos acionistas sobre as pautas das Assembleias Gerais.
k.

Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância

Para exercício do direito de voto, o acionista poderá optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio
de prestadores de serviços autorizados, transmitindo as suas instruções de voto aos seus agentes de custódia ou agentes
escrituradores, observadas as regras por esses determinadas, os quais encaminharão referidas manifestações de voto à Central
Depositária da B3.
O acionista deverá entrar em contato com o agente de custódia ou agente escriturador para verificar os procedimentos
por ele estabelecidos, bem como os documentos e informações necessários. O envio deverá ocorrer em até 7 (sete) dias antes
da data de realização da Assembleia Geral, salvo se prazo diverso for estabelecido por seus agentes de custódia ou agentes
escrituradores. Eventuais Boletins de Voto transmitidos por acionistas após esta data - ou do prazo estabelecido pelos agentes
de custódia ou agentes escrituradores - não serão considerados.
Em atendimento à ICVM 481, a Central Depositária da B3 desconsiderará quaisquer instruções em duplicidade, se
forem divergentes, em relação a uma mesma deliberação que tenham sido emitidas por um mesmo acionista, considerado para
tanto o seu respectivo número de inscrição no CPF ou CNPJ.
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a.
Número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões
ordinárias e extraordinárias
O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado pelo Presidente ou por 03 (três) de seus
membros. Os Conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de conferência
telefônica ou vídeo conferência.

No exercício social de 2018 foram realizadas 11 (onze) reuniões do Conselho de Administração da Companhia, sendo
05 (cinco) ordinárias e 06 (seis) extraordinárias.
b.
Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao
exercício do direito de voto de membros do Conselho de Administração
Não aplicável, considerando que não existem disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do Conselho de Administração.
c.

Regras de identificação e administração de conflitos de interesses

Nossas regras de identificação e administração de conflitos de interesse estão de acordo com a Lei das Sociedades por
Ações. Ao conselheiro é vedado o direito ao voto sobre qualquer assunto em que seu interesse esteja em conflito com os
interesses da Companhia.
O exercício do direito ao voto pelo conselheiro realizado com o fim de causar dano à Companhia ou aos demais
acionistas, ou que tenha como objetivo obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus, ou que possa resultar em
prejuízo para os stakeholders, será considerado exercício de voto abusivo.
Além disso, temos mecanismos internos para identificar Partes Relacionadas dos conselheiros da Companhia, a fim de
realizar um controle em relação a este assunto. Um deles é a formalização de uma Declaração trimestral por parte dos
conselheiros e Administradores, indicando se possuem vínculo com Membros da família, ou vínculo com Partes Relacionadas da
Companhia que tenham contrato com a Gol, ou que gerem transferência de recursos, serviços ou obrigações,
independentemente de ser cobrado preço em contrapartida.
d.
Se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração
formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
De acordo com o nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração poderá ser composto por, no mínimo 5 e no
máximo 10 membros, residentes no país ou não, eleitos pela Assembleia Geral, com mandado unificado de 1 ano.
O conselheiro deve ter reputação ilibada e experiência profissional necessária para o desempenho de suas funções. Os
conselheiros devem também, preferencialmente, ter experiência e qualificações profissionais e negociais diversas, incluindo
atributos como liderança na gestão sênior de companhias de grande porte, conhecimento e experiência no setor de aviação
civil e de suas operações, conhecimento e experiência na gestão financeira, contábil e de riscos, conhecimento e experiência na
gestão de investimentos, conhecimento e experiência na gestão comercial, e conhecimento e experiência na condução de um
Conselho de Administração de companhia aberta.
Além disso, no mínimo 20% dos conselheiros deverão ser conselheiros independentes, conforme definido no
Regulamento de listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3.
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A Companhia, seus Acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições
contidas na Lei das S.A., no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco
Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do
mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento, do Regulamento de Sanções (conforme definido no
Regulamento), do Contrato de Participação no Nível 2 de Governança da B3, e do Regulamento de Arbitragem (conforme
definido no Regulamento).
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

RICHARD FREEMAN LARK JR.

Pertence apenas à Diretoria

27/11/2019

1 ano

4

11 - Diretor Vice Presidente/
Superintendente

27/11/2019

Sim

0%

214.996.428-73

Administrador de empresas

Membro do Comitê de Política Financeira
e do Comitê de Políticas de Risco.
EDUARDO JOSÉ BERNARDES NETO

Pertence apenas à Diretoria

27/11/2019

1 ano

6

165.610.978-66

Administrador de Empresas

11 - Diretor Vice Presidente/
Superintendente

27/11/2019

Sim

0%

CELSO GUIMARÃES FERRER JUNIOR

05/12/1982

Pertence apenas à Diretoria

27/11/2019

1 ano

6

309.459.748-33

Economista

11 - Diretor Vice Presidente/
Superintendente

27/11/2019

Sim

0%

Pertence apenas à Diretoria

27/11/2019

1 ano

9

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

27/11/2019

Sim

0%

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

16/04/2020

1 ano

17

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

16/04/2020

Sim

100%

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

16/04/2020

1 ano

8

20 - Presidente do Conselho de
Administração

16/04/2020

Sim

100%

PAULO SERGIO KAKINOFF
194.344.518-41

Administrador de Empresas

Membro do Comitê de Governança
Corporativa e Políticas de Gestão de
Pessoas, Comitê de Políticas de Risco,
Comitê de Política Financeira e do Comitê
de Alianças.
Ricardo Constantino
546.988.806-10

Empresário

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR
417.942.901-25

Empresário
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12. Assembléia e administração / 12.5/6 - Composição e experiência prof. da adm. e do CF
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Número de Mandatos
Consecutivos

Descrição de outro cargo / função

Membro do Comitê de Governança
Corporativa e Políticas de Gestão de
Pessoas, membro do Comitê de Política
Financeira e do Comitê de Políticas de
Risco e do Comitê de Alianças.
André Béla Jánszky
346.695.188-79

Advogado

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

16/04/2020

1 ano

4

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

16/04/2020

Sim

100%

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

16/04/2020

1 ano

4

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

16/04/2020

Sim

100%

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

16/04/2020

1 ano

4

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

16/04/2020

Sim

100%

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

16/04/2020

1 ano

17

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

16/04/2020

Sim

100%

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

16/04/2020

1 ano

15

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

16/04/2020

Sim

100%

Membro do Comitê de Governança
Corporativa e Políticas de Gestão de
Pessoas, do Comitê de Política Financeira
e membro do Comitê de Auditoria
Estatutário.
Francis James Leahy Meaney
054.404.117-80

Economista

Membro do Comitê de Auditoria
Estatutário
ANNA LUIZA SERWY CONSTANTINO
340.447.788-09

Administradora de empresas

JOAQUIM CONSTANTINO NETO
084.864.028-40

Empresário

Antonio Kandir
146.229.631-91

Engenheiro
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12. Assembléia e administração / 12.5/6 - Composição e experiência prof. da adm. e do CF
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Número de Mandatos
Consecutivos

Descrição de outro cargo / função

Membro do Comitê de Auditoria
Estatutário e do Comitê de Governança
Corporativa e Políticas de Gestão de
Pessoas.
PHILIPP SCHIEMER
000.000.000-00

Administrador de Empresas

Germán Pasquale Quiroga Vilardo
009.943.227-71

Engenheiro

Renato Chiodaro
256.611.098-06

Advogado

Marcela de Paiva Bomfim Teixeira
012.640.496-84

Administradora de Empresas

0

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

16/04/2020

Sim

100%

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

16/04/2020

1 ano

4

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

16/04/2020

Sim

100%

Conselho Fiscal

16/04/2020

1 ano

2

Sim

100%

1 ano

3

Sim

100%

1 ano

3

Sim

100%

1 ano

1

Sim

0%

1 ano

0

Sim

0%

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

Economista

16/04/2020

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

16/04/2020

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

Conselho Fiscal
Administrador de empresas

16/04/2020

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

Conselho Fiscal

GUILHERME PELLEGRINI MAMMANA
155.824.198-10

1 ano

Conselho Fiscal
Economista

CARLOS ROBERTO DE ALBUQUERQUE
DE SÁ
212.107.217-91

16/04/2020

Conselho Fiscal

Marcelo Amaral Moraes
929.390.077-72

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

16/04/2020
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12. Assembléia e administração / 12.5/6 - Composição e experiência prof. da adm. e do CF
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

RICARDO SCALZO

Conselho Fiscal

370.933.557-49

Auditor

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

16/04/2020

Número de Mandatos
Consecutivos

1 ano

1

Sim

0%

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
RICHARD FREEMAN LARK JR. - 214.996.428-73
O Sr. Richard Lark é Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia desde julho de 2016. O Sr. Lark exerceu o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia de
junho de 2008 a julho de 2016. O Sr. Lark foi membro do Comitê de Auditoria Estatutário da GOL de março de 2015 à julho de 2016. O Sr. Lark atuou também como Diretor Vice-Presidente Financeiro e Diretor de
Relações com Investidores da Companhia de abril 2003 à junho de 2008. Ele é sócio diretor da gestora Endurance Capital Partners (membro ABVCAP e associado Anbima). Entre 2000 a 2003, o Sr. Lark atuou
como Diretor Financeiro-Administrativo da Americanas.com Comércio Eletrônico S.A. Antes, entre 1988 e 1999, Sr. Lark foi executivo dos bancos de investimentos da Morgan Stanley e First Boston. Ele integrou a
junta diretora da American Society de São Paulo de 2003 a 2011, tendo sido seu presidente no biênio 2005-2007 e é conselheiro do Kellogg Institute of International Studies. Sr. Lark é mestre em Administração de
Empresas pela UCLA Anderson School of Management, turma de 1994, e se formou em Finanças e Economia Empresarial e Filosofia pela University of Notre Dame, turma de 1988, também é Administrador de
Carteira de Valores Mobiliários Autorizado (CVM), e é associado do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). O Sr. Lark é membro do Comitê de Política Financeira e do Comitê de Políticas de Risco
da Companhia.
EDUARDO JOSÉ BERNARDES NETO - 165.610.978-66
O Sr. Eduardo Bernardes é Vice-Presidente de Vendas e Marketing da Companhia desde fevereiro de 2015, sendo responsável pela estratégia de vendas para todos os canais da Companhia assim como a
estratégia de marketing. Sr. Eduardo ingressou na Companhia em 2001, pouco antes do primeiro voo, na área comercial onde desempenhou diversas funções desde de Executivo Comercial, passando pela
Gerencia de Vendas Corporativas e Governo, Diretoria Comercial ao passageiro, Diretoria Executiva de Vendas e Marketing. Profissional com mais de 20 anos de experiência na Aviação, Sr. Eduardo trabalhou em
empresas de Aviação não regular, Aviação Executiva antes de iniciar sua trajetória na GOL. O Sr. Eduardo é membro do Conselho de Administração do UATP e possui Formação em Administração de Empresas
com ênfase em Comercio Exterior pela UNIBERO.
CELSO GUIMARÃES FERRER JUNIOR - 309.459.748-33
Celso Guimarães Ferrer Junior está na Gol há 15 anos e foi Vice-presidente de planejamento de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2019. O Sr. Ferrer atualmente é nosso Vice-presidente e Diretor de Operações. Ele
também é piloto das aeronaves Boeing 737-700 e Boeing 737-800 Next Generation. O Sr. Ferrer é formado em economia pela Universidade de São Paulo, em relações internacionais pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo e possui MBA pelo INSEAD.
PAULO SERGIO KAKINOFF - 194.344.518-41
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O Sr. Paulo Sergio Kakinoff assumiu o cargo de Diretor-Presidente da Companhia em julho de 2012, tendo sido membro independente do Conselho de Administração de janeiro de 2010 a 02 de julho de 2012,
quando deixou o cargo junto ao Conselho de Administração para assumir a presidência da Companhia. O Sr. Paulo Kakinoff foi Presidente da Audi Brasil até junho de 2012 e atuou na indústria automobilística por
18 anos, tendo ocupado anteriormente as funções de Diretor de Vendas & Marketing da Volkswagen do Brasil e Diretor Executivo para a América do Sul na matriz do Grupo Volkswagen na Alemanha. É membro do
Comitê de Governança Corporativa e Pessoas, do Comitê de Políticas de Risco, do Comitê de Política Financeira e do Comitê de Alianças da Companhia. Formado em Administração de Empresas pela
Universidade Mackenzie, ocupou o cargo de Vice Presidente da ABEIVA - Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores e de membro do Conselho da Volkswagen Participações até
junho de 2012.
Ricardo Constantino - 546.988.806-10
O Sr. Ricardo é membro do Conselho de Administração da Companhia desde março de 2004. Adicionalmente, ocupa o cargo de Diretor Técnico e de Manutenção do Grupo Comporte desde 1994. O Sr. Ricardo
Constantino é membro do Conselho de Administração da BR Vias S.A.
CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR - 417.942.901-25
É o Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 2004, tendo sido Diretor-Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia, cumulando ambas as funções, de março de 2004 a
julho de 2012. O Sr. Constantino Jr. é também, desde 2001, membro do Conselho de Administração da Gol Linhas Aéreas S.A., tendo sido Diretor-Presidente da Gol Linhas Aéreas S.A. de 2001 a 02 de julho de
2012. Introduziu o conceito de "custo baixo, tarifa baixa" na aviação civil brasileira e foi escolhido como "Executivo de Valor" em 2002 e 2001 pelo jornal Valor Econômico, e como "Executivo Líder" no setor de
logística em 2003 pelo jornal Gazeta Mercantil, e em 2008, foi nomeado ³Executivo Ilustre´na categoria Transporte Aéreo na premiação GALA (Galería Aeronáutica Latinoamericana), patrocinada pela IATA. De
1994 a 2000 ocupou o cargo de Diretor na Comporte Participações, empresa que controla diversas companhias de transporte terrestre de passageiros. Cursou Administração de Empresas pela Universidade do
Distrito Federal e participou do Programa Executivo de Gestão Corporativa da Association for Overseas Technical Scholarships. É membro do Comitê de Políticas de Risco, de Políticas Financeiras, de Governança
Corporativa e Pessoas, e do Comitê de Alianças da Companhia.
André Béla Jánszky - 346.695.188-79
O Sr. André Jánszky é membro independente do Conselho de Administração da Companhia desde 2016. O Sr. André também é membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, do Comitê de
Governança Corporativa e Pessoas, e do Comitê de Política Financeira. O Sr. André foi sócio responsável pelo Departamento da América Latina do Milbank e sócio administrador de seu escritório em São Paulo.
Seu enfoque foi na prestação de serviços de consultoria jurídica em direito norte-americano nas áreas de mercado de capitais, fusões e aquisições, operações de financiamento, reestruturações e governança
corporativa. Dentre os clientes do Sr. André Jánszky estavam empresas e instituições financeiras brasileiras, latino-americanas e norte-americanas. O Sr. André detém vasta experiência em grande variedade de
indústrias, incluindo óleo e gás, energia, infraestrutura, incorporadoras, serviços financeiros, transporte, educação e varejo. André Jánszky foi constantemente nomeado um dos principais advogados em mercado de
capitais por diversas publicações, incluindo The Legal 500 e Chambers Latin America, que o reconhece como Band #1. O Sr. André é o financial expert do CAE, conforme definido nas normas atuais do SarbanesOxley Act, e é o membro que cumpre os requisitos de experiência em contabilidade societária previstos pelo artigo 31-C, §5º e §6º da INCVM 308/99.
Francis James Leahy Meaney - 054.404.117-80
O Sr. Francis James Leahy Meaney é membro independente do Conselho de Administração da Companhia desde 2016 e membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia. O Sr. Meaney possui 25 anos
de experiência no Brasil e América Latina e tem ampla experiência em diversas industrias, tais como: telecomunicações, data center, business product outsourcing, management consulting, investment banking e
private equity. Mais recentemente, o Sr. Meaney serviu como Presidente interino da Aceco TI, um empresa de data center investida pelo Kohlberg, Kravis e Roberts (KKR). James foi Chief Operating Officer na Oi
S.A., de 2011 a 2013, e foi fundador e Diretor Presidente da Contax S.A., de 2000 à 2011. Ele liderou Contax de startup até a abertura de capital (2005) e expansão internacional (2009). O Sr. Meaney ainda atuou
como executivo em diversas empresas como a Global Crossing, Conectel, Mars & Co. e do banco de investimentos First Boston. Além da Gol, ele é membro do Conselho da Kellogg Institute for International Studies
na University of Notre Dame. O Sr. Meaney é formado em economia pela University of Notre Dame, fez mestrado em administração pela Harvard Business School e concluiu o curso de administração avançado pela
INSEAD.
ANNA LUIZA SERWY CONSTANTINO - 340.447.788-09
A Sra. Anna é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2016. Adicionalmente, ocupa o cargo de associada no departamento de inteligência de crédito da Bloomberg LP. Desde 2009 até a
presente data, a Sra. Anna também atuou na área de finanças das empresas Kerburn Rose, em Nova Iorque, e Lockheed Martin, em Orlando, possuindo ampla experiência profissional na área de finanças em
grandes empresas mundiais. A Sra. Anna é formada em administração de empresas pela University of Central Florida e possui o certificado CFA nível III.
JOAQUIM CONSTANTINO NETO - 084.864.028-40
O Sr. Joaquim é membro Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Joaquim é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2004. Adicionalmente, ocupa o cargo de
Diretor de Operações do Grupo Comporte desde 1994. De 1984 a 1990, o Sr. Joaquim Constantino Neto esteve encarregado das operações de Reunidas Paulista. Desde 1990 até a presente data, é o Diretor Geral
da Breda Serviços, uma companhia de transporte rodoviário de passageiros. Participa do Conselho de Administração da CMP Participações que administra 2 mil ônibus na região do Paraná e São Paulo.
Antonio Kandir - 146.229.631-91

PÁGINA: 184 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

É membro independente do Conselho de Administração da Companhia desde agosto de 2004. Nos últimos dez anos participou de conselhos de administração e gerenciou diversos fundos de investimentos.
Atualmente o Sr. Kandir participa dos conselhos de administração das empresas AEGEA, CSU, CPFL e COIMEX. O Sr. Kandir foi Deputado Federal por dois mandatos, Ministro do Planejamento e Orçamento e
Secretário de Política Econômica, além de Presidente do Conselho Nacional de Desestatização. Graduou-se em engenharia de produção na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e obteve graus de
Mestre e Doutor (PhD) em Economia na Universidade Estadual de Campinas. O Sr. Kandir é membro independente de nosso Conselho de Administração conforme critérios da Securities Exchange Commission
(SEC) e normas de listagem da New York Stock Exchange (NYSE) e é membro de nosso Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE"), Comitê de Governança Corporativa e Pessoas, do Comitê de Política Financeira e
do Comitê de Políticas de Risco.
PHILIPP SCHIEMER - 000.000.000-00
O Sr. Philipp é Presidente da Mercedes-Benz do Brasil e América Latina, atualmente realiza curso no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ³IBGC´ para Conselheiro Sênior. Assumiu a Vice-Presidência de
Marketing de Produtos na Mercedes-Benz em Stuttgart na Alemanha. De 2004 a 2009 atuou como Vice-Presidente de Vendas na Mercedes-Benz do Brasil. Philipp também foi presidente do congresso SAE Brasil, e
atuou como Vice-Presidente da Câmara do Comércio Alemanha-Brasil de janeiro de 2018 a dezembro de 2018 e em janeiro de 2019 assumiu a presidência desta Câmara. O Sr. Philipp Schiemer cursou
administração de empresas com especialização em marketing e finanças na Corporate University Mercedes-Benz AG, em Stuttgart.
Germán Pasquale Quiroga Vilardo - 009.943.227-71
O Sr. Germán é membro independente do Conselho de Administração da Companhia desde 2016. É formado em engenharia eletrônica pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) e mestrado em sistemas digitais
pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. No passado foi fundador e CEO da TV1.com, fundador, CIO e CMO da Americanas.com, CIO e CMO da Cyrela Brasil Realty e fundador, CEO e membro do
Conselho de Administração do Pontofrio.com, e-plataforma, e-hub, Nova Pontocom e Cnova, tendo nesta última, liderado o IPO da empresa na NASDAQ. Atualmente é vice-presidente do Conselho de
Administração da Totvs, vice-presidente do Conselho de Administração da Camara-E.net e ocupa posição de membro do Conselho de Administração da Sequoia, da Abrarec, e da Fecomércio.
Renato Chiodaro - 256.611.098-06
Advogado graduado pela PUC-SP, com especialização em Planejamento e Controle Empresarial pela FAAP. Certificado pelo IBGC para atuar como Conselheiro de Administração. MBA em Liderança Colaborativa
e Docência Empresarial e Post-MBA em Governança Corporativa e Valuation pelo B.I. International, com ênfase em empreendedorismo e inovação pela Universidade da Califórnia-Berkeley.
Iniciou sua carreira no escritório Pinheiro Neto Advogados e foi sócio do escritório De Vivo, Whitaker e Castro Advogados por 13 anos. Integrou o Comitê Fiscal da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A entre 2007 e
2008. Participou da estruturação e implementação de diversas transações de destaque no cenário nacional. M&A Award em 2014 e reconhecido pela publicação BestLawyers® em 2014 e 2015.
É professor em cursos de MBA do B.I. International e do UBS/IBEVAR ±Academia de Varejo, nos quais aborda os temas de finanças e tributos, empreendedorismo e direito empresarial. É professor convidado da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Marcela de Paiva Bomfim Teixeira - 012.640.496-84
A Sra. Marcela de Paiva Bomfim Teixeira possui graduação em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Possui especialização em Gestão e Tecnologia da Informação
pelo Instituto de Educação Tecnológica, especialização em Finanças pela Fundação Dom Cabral e MBA em Gerência de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (Belo Horizonte/MG). Exerceu o cargo de membro
do Conselho Fiscal na Transnorte Energia S/A de 2012 a 2016. Atualmente, a Sra. Marcela está cursando o MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral e recentemente realizou uma extensão na HEC Paris Módulo
Shanghai China. Em seus 17 anos de experiência, a Sra. Marcela passou por empresas como Usiminas e Alupar Investimento e atualmente é membro efetivo do Conselho Fiscal da Gol Linhas Aéreas Inteligentes
S/A.
Marcelo Amaral Moraes - 929.390.077-72
O Sr. Marcelo Amaral Moraes graduou-se em ciências econômicas pela Universidade do Rio de Janeiro - FEA em 1990. Possui pós-graduação em Direito Societário e Arbitragem, pela Fundação Getúlio Vargas e
Mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É presidente do Conselho Fiscal da Vale S/A desde 2004 e membro do Conselho Fiscal da CPFL Energia S/A e da Linx S/A.
Possui mais de 25 anos de experiência em private equity e corporate finance. Atualmente, o Sr. Marcelo Amaral Moraes é membro efetivo do Conselho Fiscal da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.
CARLOS ROBERTO DE ALBUQUERQUE DE SÁ - 212.107.217-91
Por solicitação dos acionistas preferencialistas presentes, representando 8,47% das ações preferenciais e 6,5% da Participação nos Dividendos, conforme definido no art. 53 (a) do Estatuto Social da Companhia, e
nos termos da Instrução CVM nº 324 de 19 de janeiro de 2000, combinada com o art. 5º, parágrafo 8º do Estatuto Social da Companhia, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2020.
GUILHERME PELLEGRINI MAMMANA - 155.824.198-10
Por solicitação dos acionistas preferencialistas presentes, representando 8,47% das ações preferenciais e 6,5% da Participação nos Dividendos, conforme definido no art. 53 (a) do Estatuto Social da Companhia, e
nos termos da Instrução CVM nº 324 de 19 de janeiro de 2000, combinada com o art. 5º, parágrafo 8º do Estatuto Social da Companhia, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2020.
RICARDO SCALZO - 370.933.557-49
Por solicitação dos acionistas preferencialistas presentes, representando 8,47% das ações preferenciais e 6,5% da Participação nos Dividendos, conforme definido no art. 53 (a) do Estatuto Social da Companhia, e
nos termos da Instrução CVM nº 324 de 19 de janeiro de 2000, combinada com o art. 5º, parágrafo 8º do Estatuto Social da Companhia, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2020.
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Descrição da Condenação

RICHARD FREEMAN LARK JR. - 214.996.428-73
N/A

N/A

EDUARDO JOSÉ BERNARDES NETO - 165.610.978-66
N/A

N/A

CELSO GUIMARÃES FERRER JUNIOR - 309.459.748-33
N/A

N/A

PAULO SERGIO KAKINOFF - 194.344.518-41
N/A

N/A

Ricardo Constantino - 546.988.806-10
N/A

N/A

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR - 417.942.901-25
N/A

N/A

André Béla Jánszky - 346.695.188-79
N/A

N/A

Francis James Leahy Meaney - 054.404.117-80
N/A

N/A

ANNA LUIZA SERWY CONSTANTINO - 340.447.788-09
N/A

N/A

JOAQUIM CONSTANTINO NETO - 084.864.028-40
N/A

N/A

Antonio Kandir - 146.229.631-91
N/A

N/A

PHILIPP SCHIEMER - 000.000.000-00
N/A

N/A

Germán Pasquale Quiroga Vilardo - 009.943.227-71
N/A

N/A

Renato Chiodaro - 256.611.098-06
N/A

N/A

Marcela de Paiva Bomfim Teixeira - 012.640.496-84
N/A

N/A

Marcelo Amaral Moraes - 929.390.077-72
N/A

N/A

PÁGINA: 186 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

CARLOS ROBERTO DE ALBUQUERQUE DE SÁ - 212.107.217-91
N/A

N/A

GUILHERME PELLEGRINI MAMMANA - 155.824.198-10
N/A

N/A

RICARDO SCALZO - 370.933.557-49
N/A

N/A

PÁGINA: 187 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

12. Assembléia e administração / 12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Membro do Comitê (Efetivo)

24/11/1951

26/04/2019

1 ano

26/04/2019

4

100%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
André Béla Jánszky

Comitê de Auditoria

346.695.188-79

Advogado

Conselheiro Independente, Membro do Comitê de Governança Corporativa e Políticas de Gestão de Pessoas, do Comitê de Política Financeira e membro do Comitê de Auditoria Estatutário.
Antonio Kandir

Comitê de Auditoria

146.229.631-91

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheiro

02/05/1953

26/04/2019

1 ano

26/04/2019

10

100%

Conselheiro independente e membro do Comitê de Governança Corporativa e Políticas de Gestão de Pessoas, Comitê de Política Financeira, Comitê de Políticas de Risco e Comitê de Auditoria Estatutário
Francis James Leahy Meaney

Comitê de Auditoria

054.404.117-80

Membro do Comitê (Efetivo)
Economista

04/11/1964

26/04/2019

1 ano

26/04/2019

4

100%

12/08/1968

26/04/2019

1 ano

26/04/2019

10

100%

Conselheiro Independente; Membro do Comitê de Auditoria Estatutário.
CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

Comitê Financeiro

417.942.901-25

Membro do Comitê (Efetivo)
Empresário

Presidente do Conselho, Membro do Comitê de Governança Corporativa e Políticas de Gestão de Pessoas, Comitê de Política Financeira, do Comitê de Políticas de Risco e do Comitê de Alianças.
RICHARD FREEMAN LARK JR.

Comitê Financeiro

214.996.428-73

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador

15/10/1966

26/04/2019

1 ano

26/04/2019

10

100%

26/03/1974

26/04/2019

1 ano

26/04/2019

10

100%

15/01/1961

26/04/2019

1 ano

26/04/2019

10

100%

06/10/1953

26/04/2019

1 ano

26/04/2019

6

100%

Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com os Investidores; Membro do Comitê de Política Financeira e do Comitê de Políticas de Risco.
BETANIA TANURE DE BARROS

Outros Comitês

385.001.086-49

Governança Corporativa e Políticas
de Gestão de Pessoas

Membro do Comitê (Efetivo)
Psicóloga

Membro do Comitê de Governança Corporativa e Políticas de Gestão de Pessoas.
MARCOS DA CUNHA CARNEIRO

Outros Comitês

663.964.337-53

Sub-Comitê de Políticas Contábeis,
Tributárias e Demonstrações
Financeiras

Membro do Comitê (Efetivo)
Economista

Membro do Subcomitê de Políticas Contábeis, Tributárias e Demonstrações Financeiras.
Natan Szuster

Outros Comitês

388.585.417-15

Sub Comitê de Políticas Contábeis,
Tributárias e de Demonstrações
Financeiras

Membro do Comitê (Efetivo)
Contador
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12. Assembléia e administração / 12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Membro do Comitê (Efetivo)

05/12/1982

26/04/2019

1 ano

26/04/2019

10

100%

06/09/1974

26/04/2019

1 ano

26/04/2019

7

100%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Membro do Subcomitê de Políticas Contábeis, Tributárias e Demonstrações Financeiras.
PAULO CEZAR ARAGÃO

Outros Comitês

174.204.407-78

Governança Corporativa e Políticas
de Gestão de Pessoas

Advogado

Membro do Comitê de Governança Corporativa e Políticas de Gestão de Pessoas.
PAULO SERGIO KAKINOFF

Outros Comitês

194.344.518-41

Governança Corporativa e Políticas
de Gestão de Pessoas

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de empresas

Diretor-Presidente e Membro do Comitê de Governança Corporativa e Políticas de Gestão de Pessoas, Comitê de Políticas de Risco, do Comitê de Política Financeira e do Comitê de Alianças.
PIETER ELBERS

Outros Comitês

000.000.000-00

Comitê de Alianças

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de Empresas

15/01/1961

26/04/2019

1 ano

26/04/2019

5

100%

21/04/1964

26/04/2019

1 ano

26/04/2019

2

100%

Membro do Comitê de Alianças.
VALDENISE DOS SANTOS MENEZES

Outros Comitês

836.229.937-15

Subcomitê de Políticas Contábeis,
Tributárias e Demonstrações
Financeiras

Membro do Comitê (Efetivo)
Contadora

Membro do Subcomitê de Políticas Contábeis, Tributárias e Demonstrações Financeiras
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
André Béla Jánszky - 346.695.188-79

Antonio Kandir - 146.229.631-91

Francis James Leahy Meaney - 054.404.117-80

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR - 417.942.901-25

RICHARD FREEMAN LARK JR. - 214.996.428-73
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BETANIA TANURE DE BARROS - 385.001.086-49

MARCOS DA CUNHA CARNEIRO - 663.964.337-53

Natan Szuster - 388.585.417-15

PAULO CEZAR ARAGÃO - 174.204.407-78

PAULO SERGIO KAKINOFF - 194.344.518-41

PIETER ELBERS - 000.000.000-00

VALDENISE DOS SANTOS MENEZES - 836.229.937-15

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

André Béla Jánszky - 346.695.188-79
N/A
Antonio Kandir - 146.229.631-91
Francis James Leahy Meaney - 054.404.117-80
CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR - 417.942.901-25
RICHARD FREEMAN LARK JR. - 214.996.428-73
BETANIA TANURE DE BARROS - 385.001.086-49
MARCOS DA CUNHA CARNEIRO - 663.964.337-53
Natan Szuster - 388.585.417-15
PAULO CEZAR ARAGÃO - 174.204.407-78
PAULO SERGIO KAKINOFF - 194.344.518-41
PIETER ELBERS - 000.000.000-00
VALDENISE DOS SANTOS MENEZES - 836.229.937-15
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12. Assembléia e administração / 12.9 - Relações familiares

Nome

CPF

12.11 - Acordos /Seguros de administradores CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

417.942.901-25 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

06.164.253/0001-87 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Presidente do Conselho de Administração
Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A., GAC Inc., GOL Finance, Gol Finance LuxCo S.A. e Smiles Fidelidade S.A.
Pessoa relacionada

JOAQUIM CONSTANTINO NETO

084.864.028-40 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

06.164.253/0001-87

Membro Efetivo do Conselho de Administração
Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A. e Smiles Fidelidade S.A.
Observação

Os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Henrique Constantino, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino são únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, nosso acionista controlador
Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Investimento no Exterior. Além disso, são os únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, o MOBI Fundo de Investimento em
Ações, que integra o mesmo Grupo de Acionistas (para fins do Artigo 53 do Estatuto Social da Companhia) do acionista controlador.
Administrador do emissor ou controlada

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

417.942.901-25 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

06.164.253/0001-87 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Presidente do Conselho de Administração
Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A., GAC Inc., GOL Finance, Gol Finance LuxCo S.A. e Smiles Fidelidade S.A.
Pessoa relacionada

Ricardo Constantino

546.988.806-10 GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Membro Efetivo do Conselho de Administração
Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A. e Smiles Fidelidade S.A.
Observação

Os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Henrique Constantino, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino são únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, nosso acionista controlador
Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Investimento no Exterior. Além disso, são os únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, o MOBI Fundo de Investimento em
Ações, que integra o mesmo Grupo de Acionistas (para fins do Artigo 53 do Estatuto Social da Companhia) do acionista controlador.
Administrador do emissor ou controlada

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

417.942.901-25 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

06.164.253/0001-87 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Presidente do Conselho de Administração
Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A., GAC Inc., GOL Finance, Gol Finance LuxCo S.A. e Smiles Fidelidade S.A.
Pessoa relacionada

JOAQUIM CONSTANTINO NETO

084.864.028-40 GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59
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12. Assembléia e administração / 12.9 - Relações familiares

Nome

CPF

12.11 - Acordos /Seguros de administradores CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Membro Efetivo do Conselho de Administração
Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A. e Smiles Fidelidade S.A.
Observação

Os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Henrique Constantino, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino são únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, nosso acionista controlador
Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Investimento no Exterior. Além disso, são os únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, o MOBI Fundo de Investimento em
Ações, que integra o mesmo Grupo de Acionistas (para fins do Artigo 53 do Estatuto Social da Companhia) do acionista controlador.
Administrador do emissor ou controlada

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

417.942.901-25 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

06.164.253/0001-87 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Presidente do Conselho de Administração
Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A., GAC Inc., GOL Finance, Gol Finance LuxCo S.A. e Smiles Fidelidade S.A.
Pessoa relacionada

Henrique Constantino

443.609.911-34 Fundo de Investimento em Participações Volluto 07.672.313/0001-35
Multiestratégia Imvestimento no Exterior

Quotista
Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Administrador da Smiles Fidelidade S.A.
Observação

Os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Henrique Constantino, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino são únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, nosso acionista controlador
Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Investimento no Exterior. Além disso, são os únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, o MOBI Fundo de Investimento em
Ações, que integra o mesmo Grupo de Acionistas (para fins do Artigo 53 do Estatuto Social da Companhia) do acionista controlador.
Administrador do emissor ou controlada

JOAQUIM CONSTANTINO NETO

084.864.028-40 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

06.164.253/0001-87 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Ricardo Constantino

546.988.806-10 Fundo de Investimento em Participações Volluto 07.672.313/0001-35
Multiestratégia Imvestimento no Exterior

Membro Efetivo do Conselho de Administração
Observação
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12. Assembléia e administração / 12.9 - Relações familiares

Nome

CPF

12.11 - Acordos /Seguros de administradores CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Henrique Constantino, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino são únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, nosso acionista controlador
Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Investimento no Exterior. Além disso, são os únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, o MOBI Fundo de Investimento em
Ações, que integra o mesmo Grupo de Acionistas (para fins do Artigo 53 do Estatuto Social da Companhia) do acionista controlador.
Administrador do emissor ou controlada

JOAQUIM CONSTANTINO NETO

084.864.028-40 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

06.164.253/0001-87 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

546.988.806-10 GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Ricardo Constantino
Membro Efetivo do Conselho de Administração
Observação

Os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Henrique Constantino, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino são únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, nosso acionista controlador
Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Investimento no Exterior. Além disso, são os únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, o MOBI Fundo de Investimento em
Ações, que integra o mesmo Grupo de Acionistas (para fins do Artigo 53 do Estatuto Social da Companhia) do acionista controlador.
Administrador do emissor ou controlada

JOAQUIM CONSTANTINO NETO

084.864.028-40 Fundo de Investimento em Participações Volluto 07.672.313/0001-35 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Multiestratégia Imvestimento no Exterior

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Ricardo Constantino

546.988.806-10 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

06.164.253/0001-87

Membro Efetivo do Conselho de Administração
Observação

Os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Henrique Constantino, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino são únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, nosso acionista controlador
Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Investimento no Exterior. Além disso, são os únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, o MOBI Fundo de Investimento em
Ações, que integra o mesmo Grupo de Acionistas (para fins do Artigo 53 do Estatuto Social da Companhia) do acionista controlador.
Administrador do emissor ou controlada

Ricardo Constantino

546.988.806-10 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

06.164.253/0001-87 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Membro Efetivo do Conselho de Administração. Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A. e Smiles Fidelidade S.A.
Pessoa relacionada

JOAQUIM CONSTANTINO NETO

084.864.028-40 GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

PÁGINA: 193 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

12. Assembléia e administração / 12.9 - Relações familiares

Nome

CPF

12.11 - Acordos /Seguros de administradores CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Membro Efetivo do Conselho de Administração. Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A. e Smiles Fidelidade S.A.
Observação

Os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Henrique Constantino, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino são únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, nosso acionista controlador
Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Investimento no Exterior. Além disso, são os únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, o MOBI Fundo de Investimento em
Ações, que integra o mesmo Grupo de Acionistas (para fins do Artigo 53 do Estatuto Social da Companhia) do acionista controlador.
Administrador do emissor ou controlada

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

417.942.901-25 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

06.164.253/0001-87 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Presidente do Conselho de Administração
Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A., GAC Inc., GOL Finance e Smiles Fidelidade S.A.
Pessoa relacionada

Ricardo Constantino

546.988.806-10 Fundo de Investimento em Participações Volluto 07.672.313/0001-35
Multiestratégia Imvestimento no Exterior

Quotista
Membro efetivo de Conselho de Administração
Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A. e Smiles Fidelidade S.A.
Observação

Os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Henrique Constantino, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino são únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, nosso acionista controlador
Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Investimento no Exterior. Além disso, são os únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, o MOBI Fundo de Investimento em
Ações, que integra o mesmo Grupo de Acionistas (para fins do Artigo 53 do Estatuto Social da Companhia) do acionista controlador.
Administrador do emissor ou controlada

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

417.942.901-25 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

06.164.253/0001-87 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Presidente do Conselho de Administração
Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A., GAC Inc., GOL Finance, Gol Finance LuxCo S.A. e Smiles Fidelidade S.A.
Pessoa relacionada

JOAQUIM CONSTANTINO NETO

084.864.028-40 Fundo de Investimento em Participações Volluto 07.672.313/0001-35
Multiestratégia Imvestimento no Exterior

Quotista
Membro efetivo do Conselho de Administração.
Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A. e Smiles Fidelidade S.A.
Observação
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12. Assembléia e administração / 12.9 - Relações familiares

Nome

CPF

12.11 - Acordos /Seguros de administradores CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Henrique Constantino, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino são únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, nosso acionista controlador
Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Investimento no Exterior. Além disso, são os únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, o MOBI Fundo de Investimento em
Ações, que integra o mesmo Grupo de Acionistas (para fins do Artigo 53 do Estatuto Social da Companhia) do acionista controlador.
Administrador do emissor ou controlada

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

417.942.901-25 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

06.164.253/0001-87 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Presidente do Conselho de Administração
Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A., GAC Inc., GOL Finance, Gol Finance LuxCo S.A. e Smiles Fidelidade S.A.
Pessoa relacionada

Ricardo Constantino

546.988.806-10 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

06.164.253/0001-87

Membro Efetivo do Conselho de Administração
Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A. e Smiles Fidelidade S.A.
Observação

Os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Henrique Constantino, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino são únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, nosso acionista controlador
Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Investimento no Exterior. Além disso, são os únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, o MOBI Fundo de Investimento em
Ações, que integra o mesmo Grupo de Acionistas (para fins do Artigo 53 do Estatuto Social da Companhia) do acionista controlador.
Administrador do emissor ou controlada

Ricardo Constantino

546.988.806-10 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

06.164.253/0001-87 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Membro Efetivo do Conselho de Administração
Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A. e Smiles Fidelidade S.A.
Pessoa relacionada

JOAQUIM CONSTANTINO NETO

084.864.028-40 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

06.164.253/0001-87

Membro Efetivo do Conselho de Administração
Administrador da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., GOL Linhas Aéreas S.A. e Smiles Fidelidade S.A.
Observação

Os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Henrique Constantino, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino são únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, nosso acionista controlador
Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Investimento no Exterior. Além disso, são os únicos cotistas e controlam, em proporções iguais, o MOBI Fundo de Investimento em
Ações, que integra o mesmo Grupo de Acionistas (para fins do Artigo 53 do Estatuto Social da Companhia) do acionista controlador.
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

417.942.901-25

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2018
Administrador do Emissor

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR
Membro efetivo do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Observação

Administrador do Emissor

JOAQUIM CONSTANTINO NETO

084.864.028-40

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Observação

Administrador do Emissor

Ricardo Constantino

546.988.806-10

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Membro efetivo do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

417.942.901-25

Controle

Cargo/Função
CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

Controlador Indireto

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Pessoa Relacionada

Smiles Fidelidade S.A.

15.912.764/0001-20

O Sr. Constantino de Oliveira Junior possui relação de controle e de prestação de serviço com a sociedade controlada Smiles Fidelidade S.A., onde é acionista controlador indireto da
Companhia e membro do Conselho de Administração.
Observação

Administrador do Emissor

JOAQUIM CONSTANTINO NETO

084.864.028-40

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Pessoa Relacionada

Smiles Fidelidade S.A.

15.912.764/0001-20

Membro efetivo do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

JOAQUIM CONSTANTINO NETO

084.864.028-40

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Pessoa Relacionada

Smiles Fidelidade S.A.

15.912.764/0001-20

Membro efetivo do Conselho de Administração
Observação

O Sr. Joaquim Constantino Neto possui relação de controle e de prestação de serviço com a sociedade controlada Smiles Fidelidade S.A., onde é acionista controlador indireto da Companhia e
membro do Conselho de Administração.
Administrador do Emissor

Ricardo Constantino

546.988.806-10

Controle

Controlador Indireto

Membro efetivo do Conselho de Administração.
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Pessoa Relacionada

Smiles Fidelidade S.A.

15.912.764/0001-20

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Observação

O Sr. Ricardo Constantino possui relação de controle e de prestação de serviço com a sociedade controlada Smiles Fidelidade S.A., onde é acionista controlador indireto da Companhia e
membro do Conselho de Administração.
Administrador do Emissor

PAULO SERGIO KAKINOFF

194.344.518-41

Prestação de serviço

Controlada Direta

Diretor-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Diretor-Presidente
Observação

O Sr. Paulo Sergio Kakinoff possui relação de prestação de serviço com a GOL Linhas Aéreas S.A., controlada da Companhia, onde é Diretor-Presidente da Companhia.
Administrador do Emissor

EDUARDO JOSÉ BERNARDES NETO

165.610.978-66

Prestação de serviço

Controlada Direta

Diretores Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Diretores Vice-Presidente
Observação

O Sr. Eduardo José Bernardes Neto possui relação de prestação de serviço com a GOL Linhas Aéreas S.A., controlada da Companhia, onde é Diretor Vice-Presidente da Companhia.
Administrador do Emissor

PAULO SERGIO KAKINOFF

194.344.518-41

Subordinação

Controlada Direta

Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

417.942.901-25

Controle

Cargo/Função
Diretor
Observação

Administrador do Emissor

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

Devedor

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
Observação

O Sr. Constantino de Oliveira Junior possui relação de controle indireto e prestação de serviço com a GOL Finance S.A.
Administrador do Emissor

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

417.942.901-25

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlada Direta

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GAC Inc.

09.098.779/0001-02

Diretor
Observação

O Sr. Constantino de Oliveira Junior possui relação de controle indireto e prestação de serviço com a GAC Inc.
Administrador do Emissor

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

417.942.901-25

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
Observação
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
O Sr. Constantino de Oliveira Junior possui relação de controle indireto e prestação de serviço com a GOL Finance.
Administrador do Emissor

PAULO SERGIO KAKINOFF

194.344.518-41

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

GAC Inc.

09.098.779/0001-02

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

PAULO SERGIO KAKINOFF

194.344.518-41

Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

CELSO GUIMARÃES FERRER JUNIOR

309.459.748-33

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GAC Inc.

09.098.779/0001-02

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

CELSO GUIMARÃES FERRER JUNIOR

309.459.748-33
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

EDUARDO JOSÉ BERNARDES NETO

165.610.978-66

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

EDUARDO JOSÉ BERNARDES NETO

165.610.978-66

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GAC Inc.

09.098.779/0001-02

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

RICHARD FREEMAN LARK JR.

214.996.428-73

Diretores Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

214.996.428-73

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Cargo/Função
Diretor
Observação

Administrador do Emissor

RICHARD FREEMAN LARK JR.
Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GAC Inc.

09.098.779/0001-02

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

RICHARD FREEMAN LARK JR.

214.996.428-73

Diretores Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

CELSO GUIMARÃES FERRER JUNIOR

309.459.748-33

Diretores Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Diretores Vice-Presidente
Observação

O Sr. Celso Guimarães Ferrer Junior possui relação de prestação de serviço com a GOL Linhas Aéreas S.A., controlada da Companhia, onde é Diretor Vice-Presidente da Companhia.
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

417.942.901-25

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2017
Administrador do Emissor

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR
Membro efetivo do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Membro efetivo do Conselho de Administração
Observação

Os nossos Administradores são também os administradores das controladas
Administrador do Emissor

JOAQUIM CONSTANTINO NETO

084.864.028-40

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Membro efetivo do Conselho de Administração
Observação

Os nossos Administradores são também os administradores das controladas
Administrador do Emissor

Ricardo Constantino

546.988.806-10

Membro efetivo do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Membro efetivo do Conselho de Administração
Observação

Os nossos Administradores são também os administradores das controladas.
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

417.942.901-25

Controle

Cargo/Função
Administrador do Emissor

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

Controlador Indireto

Acionista controlador indireto.
Pessoa Relacionada

Smiles Fidelidade S.A.

05.730.375/0001-20

Acionista controlador indireto
Observação

O Sr. Constantino de Oliveira Junior possui relação de controle com a sociedade controlada Smiles Fidelidade S.A., onde é acionista controlador indireto da Companhia.
Administrador do Emissor

JOAQUIM CONSTANTINO NETO

084.864.028-40

Controle

Controlador Indireto

Acionista controlador indireto
Pessoa Relacionada

Smiles Fidelidade S.A.

05.730.375/0001-20

Acionista controlador indireto.
Observação

O Sr. Joaquim Constantino Neto possui relação de controle com a sociedade controlada Smiles Fidelidade S.A., onde é acionista controlador indireto da Companhia.
Administrador do Emissor

Ricardo Constantino

546.988.806-10

Controle

Controlador Indireto

Acionista controlador indireto.
Pessoa Relacionada

Smiles Fidelidade S.A.

05.730.375/0001-20

Acionista controlador indireto.
Observação

O Sr. Ricardo Constantino possui relação de controle com a sociedade controlada Smiles fidelidade S.A., onde é acionista controlador indireto da Companhia.
Administrador do Emissor

PAULO SERGIO KAKINOFF

194.344.518-41

Prestação de serviço

Controlada Direta
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Diretor-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Diretor-Presidente
Observação

O Sr. Paulo Sergio Kakinoff possui relação de prestação de serviço com a GOL Linhas Aéreas S.A., controlada da Companhia, onde é Diretor-Presidente da Companhia.
Administrador do Emissor

EDUARDO JOSÉ BERNARDES NETO

165.610.978-66

Prestação de serviço

Controlada Direta

Diretores Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Diretores Vice-Presidente
Observação

O Sr. Eduardo José Bernardes Neto possui relação de prestação de serviço com a GOL Linhas Aéreas S.A., controlada da Companhia, onde é Diretor Vice-Presidente da Companhia
Administrador do Emissor

PAULO SERGIO KAKINOFF

194.344.518-41

Subordinação

Controlada Direta

Controle

Devedor

Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

417.942.901-25

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Diretor
Observação

O Sr. Constantino de Oliveira Junior possui relação de controle indireto e prestação de serviço com a GOL Finance S.A.
Administrador do Emissor

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

417.942.901-25

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GAC Inc.

09.098.779/0001-02

Diretor
Observação

O Sr. Constantino de Oliveira Junior possui relação de controle indireto e prestação de serviço com a GAC Inc.
Administrador do Emissor

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

417.942.901-25

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
Observação

Sr. Constantino de Oliveira Junior possui relação de controle indireto e prestação de serviço com a GOL Finance.
Sr. Constantino de Oliveira Junior possui relação de controle indireto e prestação de serviço com a GOL Finance.
Sr. Constantino de Oliveira Junior possui relação de controle indireto e prestação de serviço com a GOL Finance.
Sr. Constantino de Oliveira Junior possui relação de controle indireto e prestação de serviço com a GOL Finance.
Administrador do Emissor

PAULO SERGIO KAKINOFF

194.344.518-41

Diretor Presidente
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Pessoa Relacionada

GAC Inc.

09.098.779/0001-02

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

PAULO SERGIO KAKINOFF

194.344.518-41

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

CELSO GUIMARÃES FERRER JUNIOR

309.459.748-33

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GAC Inc.

09.098.779/0001-02

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

CELSO GUIMARÃES FERRER JUNIOR

309.459.748-33

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

165.610.978-66

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Cargo/Função
Observação

Administrador do Emissor

EDUARDO JOSÉ BERNARDES NETO
Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

EDUARDO JOSÉ BERNARDES NETO

165.610.978-66

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GAC Inc.

09.098.779/0001-02

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

RICHARD FREEMAN LARK JR.

214.996.428-73

Diretores Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Diretor
Observação

Administrador do Emissor
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

214.996.428-73

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Cargo/Função
RICHARD FREEMAN LARK JR.
Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GAC Inc.

09.098.779/0001-02

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

RICHARD FREEMAN LARK JR.

214.996.428-73

Diretores Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

CELSO GUIMARÃES FERRER JUNIOR

309.459.748-33

Diretores Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Diretores Vice-Presidente
Observação

O Sr. Celso Guimarães Ferrer Junior possui relação de prestação de serviço com a GOL Linhas Aéreas S.A., controlada da Companhia, onde é Diretor Vice-Presidente da Companhia.

Exercício Social 31/12/2016
Administrador do Emissor

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

417.942.901-25

Controle

Controlador Indireto
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Membro efetivo do Conselho de Administração.
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Observação

Os nossos Administradores são também os administradores das controladas
Administrador do Emissor

JOAQUIM CONSTANTINO NETO

084.864.028-40

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Prestação de serviço

Controlada Direta

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Observação

Os nossos Administradores são também os administradores das controladas
Administrador do Emissor

Ricardo Constantino

546.988.806-10

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Membro efetivo do Conselho de Administração
Observação

Os nossos Administradores são também os administradores das controladas.
Administrador do Emissor

PAULO SERGIO KAKINOFF

194.344.518-41

Diretor-Presidente
Pessoa Relacionada
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Diretor-Presidente
Observação

O Sr. Paulo Sergio Kakinoff possui relação de prestação de serviço com a GOL Linhas Aéreas S.A., controlada da Companhia, onde é Diretor-Presidente da Companhia.
Administrador do Emissor

EDUARDO JOSÉ BERNARDES NETO

165.610.978-66

Prestação de serviço

Controlada Direta

Diretores Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Diretores Vice-Presidente
Observação

O Sr. Eduardo José Bernardes Neto possui relação de prestação de serviço com a GOL Linhas Aéreas S.A., controlada da Companhia, onde é Diretor Vice-Presidente da Companhia.
Administrador do Emissor

PAULO SERGIO KAKINOFF

194.344.518-41

Subordinação

Controlada Direta

417.942.901-25

Controle

Devedor

Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Finance LuxCo S.A.
Diretor
Observação

Administrador do Emissor

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GOL Finance LuxCo S.A.
Diretor
Observação
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
O Sr. Constantino de Oliveira Junior possui relação de controle indireto e prestação de serviço com a GOL LuxCo S.A.
Administrador do Emissor

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

417.942.901-25

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlada Direta

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GAC Inc.

09.098.779/0001-02

Diretor
Observação

O Sr. Constantino de Oliveira Junior possui relação de controle indireto e prestação de serviço com a GAC Inc.
Administrador do Emissor

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

417.942.901-25

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
Observação

O Sr. Constantino de Oliveira Junior possui relação de controle indireto e prestação de serviço com a GOL Finance.
Administrador do Emissor

PAULO SERGIO KAKINOFF

194.344.518-41

Prestação de serviço

Controlada Direta

Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

GAC Inc.

09.098.779/0001-02

Diretor
Observação

Administrador do Emissor
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

194.344.518-41

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Cargo/Função
PAULO SERGIO KAKINOFF
Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

CELSO GUIMARÃES FERRER JUNIOR

309.459.748-33

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GAC Inc.

09.098.779/0001-02

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

CELSO GUIMARÃES FERRER JUNIOR

309.459.748-33

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

EDUARDO JOSÉ BERNARDES NETO

165.610.978-66

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

EDUARDO JOSÉ BERNARDES NETO

165.610.978-66

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GAC Inc.

09.098.779/0001-02

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

RICHARD FREEMAN LARK JR.

214.996.428-73

Diretores Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

RICHARD FREEMAN LARK JR.

214.996.428-73

Diretor Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GAC Inc.

09.098.779/0001-02

Diretor
Observação
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

214.996.428-73

Prestação de serviço

Controlada Direta

214.996.428-73

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Cargo/Função

Administrador do Emissor

RICHARD FREEMAN LARK JR.
Diretores Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Finance LuxCo S.A.
Diretor
Observação

Administrador do Emissor

RICHARD FREEMAN LARK JR.
Diretores Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Finance

12.255.721/0001-21

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

CELSO GUIMARÃES FERRER JUNIOR

309.459.748-33

Diretores Vice-Presidente
Pessoa Relacionada

GOL Linhas Aéreas S.A.

07.575.651/0001-59

Diretores Vice-Presidente
Observação

O Sr. Celso Guimarães Ferrer Junior possui relação de prestação de serviço com a GOL Linhas Aéreas S.A., controlada da Companhia, onde é Diretor Vice-Presidente da Companhia.
Administrador do Emissor

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

417.942.901-25

Controle

Controlador Indireto
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Membro efetivo do Conselho de Administração.
Pessoa Relacionada

Smiles Fidelidade S.A.

05.730.375/0001-20

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Observação

O Sr. Constantino de Oliveira Junior possui relação de controle e de prestação de serviço com a sociedade controlada Smiles Fidelidade S.A., onde é acionista controlador indireto da
Companhia e membro
do Conselho de Administração.
Administrador do Emissor

JOAQUIM CONSTANTINO NETO

084.864.028-40

Controle

Controlador Indireto

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Pessoa Relacionada

Smiles Fidelidade S.A.

05.730.375/0001-20

Membro efetivo do Conselho de Administração
Observação

O Sr. Joaquim Constantino Neto possui relação de controle e de prestação de serviço com a sociedade controlada Smiles Fidelidade S.A., onde é acionista controlador indireto da Companhia e
membro do
Conselho de Administração.
Administrador do Emissor

Ricardo Constantino

546.988.806-10

Controle

Controlador Indireto

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Pessoa Relacionada

Smiles Fidelidade S.A.

05.730.375/0001-20

Membro efetivo do Conselho de Administração.
Observação

O Sr. Ricardo Constantino possui relação de controle e de prestação de serviço com a sociedade controlada Smiles Fidelidade S.A., onde é acionista controlador indireto da Companhia e
membro do
Conselho de Administração.
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Dispomos de seguro de Responsabilidade Civil para nossos Conselheiros, Diretores e/ou
Administradores – D&O (Directors & Officers) que garante amparo ao patrimônio dos segurados
quando responsabilizados, judicialmente ou administrativamente, por decisões que tenham tomado
no exercício de suas atividades profissionais e tenham causado danos materiais, corporais, morais
e/ou financeiros a terceiros.
Nossa apólice contempla: (a) a cobertura básica que consiste no reembolso (do segurado e
da Companhia) das indenizações que os segurados (Directors & Officers) forem obrigados a pagar
quando responsabilizados por danos causados a terceiros em consequência de atos ilícitos
culposos praticados no exercício de suas funções na Companhia; (b) as coberturas especiais que
abrangem: (i) reembolso de custos de defesa e honorários advocatícios em processos e/ou
procedimentos cíveis, trabalhistas, administrativos, criminais, arbitrais, regulatórios e
investigativos; (ii) custos emergenciais; (iii) gerenciamento de crise; (iv) advogados internos,
contadores, risk manager e auditores internos; (v) todas as subsidiárias da Companhia; (vi)
entidades sem fins lucrativos; e (vii) novas subsidiárias com até 30% do total dos ativos
consolidados da Companhia; e (c) as coberturas adicionais para (i) Mercado de Capitas (CVM e SEC),
que incluem a Companhia como segurada; (ii) bens de pessoas relacionadas familiar e/ou
legalmente com o segurado, tais como herdeiros, representantes legais e/ou espólio de segurado
que venha a falecer, cônjuge ou companheiro do segurado; (iii) bloqueio e indisponibilidade de
bens; (iv) danos morais; (v) inabilitação para o exercício do cargo; (vi) danos reputacionais; (vii)
responsabilidade estatutária; (viii) cobertura em excesso para conselheiros independentes; e (ix)
reclamações movidas contra o segurado pelo tomador, acionista, sócio ou outro segurado.
Nossa apólice contempla ainda cobertura por erros e omissões dos segurados, cobertura
por poluição e danos ambientais e jurisdição mundial.
O prêmio total da apólice é de USD 314.944,58.
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Não se aplica.
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a.

objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi

formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

A política de remuneração visa estimular e promover o alinhamento dos objetivos dos nossos
administradores e colaboradores, em busca constante e permanente de maior produtividade e eficiência, mantendo a
competitividade no mercado em que atuamos. Por conter informações confidenciais em temas relacionados à
remuneração, o acesso ao documento é restrito a área de Gente e Cultura da GOL.

A estratégia de remuneração enfatiza nossa determinação em atrair e reter colaboradores talentosos e
foi construída para garantir a competitividade dos níveis de remuneração praticados, de forma economicamente viável.
O pacote de remuneração inclui salários competitivos, programas de participação nos resultados, programa de bônus e
incentivo de longo prazo para os níveis executivos.

Possuímos um Comitê de Governança Corporativa e Pessoas, que é responsável pela coordenação,
implementação e revisão periódica das melhores práticas da governança corporativa, por monitorar e manter nosso
Conselho de Administração informado sobre as melhores práticas de mercado e acerca da regulamentação aplicável a
tais práticas, além de eventuais alterações.

Nossos programas anuais de participação nos resultados são negociados entre a Companhia e sindicatos
da categoria, em benefício tanto dos colaboradores sindicalizados, como dos colaboradores não sindicalizados. No
contexto dos referidos programas, uma parcela do montante dos resultados sujeito à distribuição está relacionada ao
cumprimento de nossas metas corporativas e, para os níveis de Coordenação e acima, consideramos também as metas
individuais.

O Programa de Incentivo de Longo Prazo é composto pelo Plano de Opção de Compra de Ações e Plano
de Ações Restritas, e abrange todo o nível executivo da Companhia.

Especificamente com relação à remuneração dos administradores, de acordo com a Lei das Sociedades
por Ações, é responsabilidade dos acionistas fixar anualmente, em Assembleia Geral, o montante global ou individual
da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Nosso Estatuto Social determina que cabe
à Assembleia Geral fixar a remuneração global anual dos administradores e ao Conselho de Administração, realizar a
distribuição dos valores aos seus membros e aos membros da Diretoria.

b.

Composição da remuneração

(i) Elementos da remuneração e os objetivos de cada um:

1
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Conselho de Administração: Os Conselheiros Independentes, Conselheiros Acionistas e o Presidente do
Conselho recebem uma remuneração fixa mensal. Além disso, concedemos um pacote de passagens aéreas em trechos
operados pela GOL. Não há programa de remuneração variável para este nível.

Comitês: Possuímos cinco Comitês de Gestão, sendo quatro deles de funcionamento permanente, que
assessoram e apoiam nosso Conselho de Administração. Possuímos também um Subcomitê de Políticas Contábeis,
Tributárias e Demonstrações Financeiras, que é subordinado ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho de
Administração da Companhia. Os membros dos Comitês e do Subcomitê fazem jus a uma remuneração por reunião
realizada. Os membros do Conselho de Administração que participam de nossos Comitês fazem jus a uma remuneração
adicional, por participação.

Conselho Fiscal: Os Conselheiros Fiscais recebem uma remuneração fixa mensal. Além disso, concedemos
um pacote de passagens aéreas em trechos operados pela GOL. Não há programa de remuneração variável para este
nível. Este órgão foi instalado em abril/2018.

Diretoria Estatutária: A política de remuneração da Diretoria é composta de:


Salário base mensal, composto por treze remunerações mensais ao ano;



Pacote de benefícios que inclui seguro de vida, refeições, assistência médica, check-up médico,

concessão de veículo a cada 36 meses, Vale-Combustível, passagens aéreas em trechos por nós operados, e descontos
na compra de milhas do programa Smiles;


Remuneração variável de curto prazo constituída de acordo com o atingimento dos resultados

globais (EBIT), metas corporativas e individuais, paga anualmente por meio do Programa de Participação nos Lucros e
Resultados, nos termos da Lei n.º 10.101, de 19 de dezembro de 2000 (“PPR”), ou bônus de acordo com a deliberação
prévia da Administração.


Programa de Incentivo de longo prazo concedido anualmente por meio do Plano de Opções de

Compra de Ações e do Plano de Ações Restritas da Companhia, aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária na data
de 19 de outubro de 2012, (“Plano de Opções” e “Plano de Ações Restritas”), cuja distribuição é atribuída em função de
indicadores de nossos resultados corporativos, nível de cargo e avaliação de desempenho individual.

Nossa remuneração variável de curto prazo define alvos de múltiplos salariais mensais atribuídos em
função de indicadores de resultados individuais dos Diretores da Companhia e resultados corporativos, sendo paga por
meio de PPR e/ou de Bônus, conforme definição da administração.

A remuneração fixa dos Diretores Estatutários e não Estatutários é definida utilizando-se como referência
a mediana salarial de mercado obtida mediante pesquisa anual efetuada por consultoria especializada, respeitando a
valorização salarial progressiva para os casos de aproveitamento interno (promoções) e novas propostas de contratação
externas.

2
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A remuneração variável de curto e longo prazo, respectivamente o PPR, Bônus e o Plano de Ações visam
incentivar os administradores e colaboradores a contribuir substancialmente para o nosso sucesso.

Diretoria Não Estatutária: A política de remuneração dos diretores não estatutários é composta de:


Salário base mensal, composto por treze remunerações mensais ao ano;



Pacote de benefícios que inclui seguro de vida, refeições, assistência médica, check-up médico e
descontos de passagens aéreas em trechos por nós operados, descontos na compra de milhas do
programa Smiles;



Remuneração variável de curto prazo constituída de acordo com o atingimento dos resultados
global (EBIT), metas corporativas e individuais, paga anualmente por meio do Programa de
Participação nos Lucros e Resultados, nos termos da Lei n.º 10.101, de 19 de dezembro de 2000
(“PPR”), ou bônus, conforme deliberação da Administração.



Programa de Incentivo de longo prazo concedido anualmente por meio do Plano de Opções de
Compra de Ações e do Plano de Ações Restritas da Companhia, aprovados pela Assembleia Geral
Extraordinária na data de 19 de outubro de 2012, (“Plano de Opções” e “Plano de Ações Restritas”),
cuja distribuição é atribuída em função de indicadores de nossos resultados corporativos, nível de
cargo e avaliação de desempenho individual.

Nossa remuneração variável de curto prazo define potenciais de múltiplos de salário mensal, atribuídos
em função de indicadores de resultados individuais dos Diretores da Companhia e resultados corporativos, sendo paga
por meio de PPR e/ou de Bônus, conforme definição da administração. Nosso Conselho de Administração poderá, em
casos excepcionais e justificados, converter o valor a ser pago em um número equivalente de ações hipotéticas, com
base na cotação da ação na data de definição do valor a ser pago, sendo efetivamente pago o valor equivalente à
cotação de tais ações na data do pagamento do PPR ou Bônus. Esta opção permite acentuar o alinhamento entre os
nossos interesses e dos nossos Diretores.

(ii) Proporção de cada elemento na remuneração total:

3

PÁGINA: 221 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

13. Remuneração dos administradores / 13.1 - Política/prática de remuneração

As proporções médias de cada elemento da remuneração no ano de 2018 encontram-se na tabela abaixo,
considerando nossa política de remuneração em vigor.

2018

Salário e
Prólabore

Benefícios

Honorários e
Participação
em Comitês

Remuneração
Variável de curto
prazo (PPR)

Remuneração
baseada em
ações

Encargos

Total

Conselho de
Administração

0,00%

9,93%

85,82%

0,00%

0,00%

4,25%

100,00%

Conselho Fiscal

0,00%

3,94%

80,05%

0,00%

0,00%

16,01%

100,00%

Comitês

0,00%

9,13%

82,23%

0,00%

0,00%

8,64%

100,00%

Diretoria
Estatutária

28,08%

6,27%

0,00%

27,40%

22,83%

15,42%

100,00%

Diretoria não
Estatutária

39,38%

8,42%

0,00%

20,54%

17,78%

13,88%

100,00%

(iii) Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração:

A remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária é reavaliada
anualmente e submetida à aprovação da Assembleia Geral.

No caso dos Diretores Estatutários e Não Estatutários, a remuneração fixa mensal é corrigida em função de
acordo coletivo definido com o Sindicato e, eventualmente, poderá ocorrer aumento no âmbito de política salarial,
definida por nós, por mérito.

No que tange às políticas de remuneração variável de curto prazo, o cálculo da remuneração para 2018 foi
baseado no cumprimento de metas financeiras e operacionais. Para o exercício de 2019, o pagamento de remuneração
variável de curto prazo também está sujeito ao cumprimento de metas financeiras e operacionais estabelecidas pela
administração da Companhia.

No que concerne à remuneração de longo prazo, o Plano de Opções e o Plano de Ações Restritas são
administrados pelo Comitê de Governança Corporativa e Pessoas e pelo Conselho de Administração, conforme
diretrizes do Plano.

O Comitê de Governança Corporativa e Pessoas determina anualmente o preço de exercício da opção de
compra de ações a cada outorga, observando a metodologia de cálculo disposta pelo Plano de Opções vigente. O Plano
atual determina que o preço deve ser: (a) igual ao preço médio ponderado por volume das ações da mesma espécie
registrado nos 60 (sessenta) pregões anteriores à data de outorga, ou (b) fixado pelo Conselho de Administração, tendo
por referência a nossa perspectiva de rentabilidade, o valor do patrimônio líquido por ação, ou o Valor de Mercado,
admitido o ágio ou deságio em função das condições de mercado.

A descrição contida no presente formulário refere-se aos nossos Planos de Opções e de Ações Restritas
vigentes.
4
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De maneira geral, para garantir as melhores práticas de mercado, realizamos anualmente pesquisas salariais
conduzidas por consultorias especializadas a fim de manter nossa estratégia de remuneração alinhada com os nossos
objetivos e de nossos colaboradores, mantendo-nos competitivos.

No que se refere aos benefícios, realizamos uma constante revisão das práticas de mercado e periodicamente,
conforme adequado, efetuamos ajustes para alinhar a competitividade.

(iv) razões que justificam a composição da remuneração:

Nossa estratégia de remuneração visa compor elementos de curto, médio e longo prazo, que garantam
alinhamento com os nossos objetivos, de nossos colaboradores e administradores, mantendo-a competitiva frente ao
mercado, atraente para reter os melhores executivos e remunerar os colaboradores conforme as responsabilidades
atribuídas aos respectivos cargos. Dessa forma, nossa estratégia de remuneração visa posicionar a remuneração fixa
dos nossos executivos em 90% (noventa por cento) da mediana salarial de mercado, o diferencial se dá por meio da
remuneração variável de curto e longo prazo, as quais estão atreladas ao nosso desempenho corporativo e individual,
que podem alavancar ainda mais os ganhos.

c.

principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada

elemento da remuneração

Para a parcela fixa da remuneração são consideradas pesquisas salariais conduzidas por consultorias
especializadas e indicadores de desempenho individuais e coletivos, atrelados ao nível da responsabilidade da função
exercida. Adicionalmente, é considerada a qualificação profissional para o exercício da função.

Para os programas de remuneração variável, os indicadores de desempenho são levados em consideração,
tais como avaliações de desempenho individuais e o atingimento de metas corporativas. Utilizamos um conjunto de
indicadores financeiros e operacionais para determinação da remuneração variável, que foram: EBIT, CASK Ex-Fuel,
Segurança Operacional (NODSO), índice de Satisfação do Cliente e Avaliação de Desempenho Individual.

d.

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

A remuneração variável de curto prazo é condicionada e determinada com base no atingimento de um
conjunto de indicadores corporativos, EBIT, CASK Ex-Fuel, Segurança Operacional (NODSO), índice de Satisfação do
Cliente e outros indicadores individuais estabelecidos para o exercício. Dessa forma, o valor global da remuneração
variável de curto prazo é estruturado e afetado pelo alcance destes indicadores.

O plano de incentivo de longo prazo, consistente no Plano de Opções de Ações e Ações Restritas e é atrelado
à valorização das ações, a nossa perspectiva de rentabilidade, o valor do patrimônio líquido por ação, ou o valor de
mercado das ações, admitido o ágio ou deságio em função das condições de mercado no longo prazo.
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e.

como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da Companhia de curto, médio e

longo prazo

Visamos manter a remuneração dos nossos profissionais sempre competitiva frente ao mercado de
comparação, a fim de atrair e reter talentos que permitam atingir seus objetivos estratégicos de curto, médio e longo
prazo. Nesse sentido, nossa estratégia de remuneração reflete mecanismos que estimulem a permanência dos nossos
profissionais na organização.

De acordo com essa estratégia de remuneração, há um equilíbrio entre remuneração de curto prazo, com
base em indicadores de desempenho em bases anuais, e de médio e longo prazo (Plano de Opções de Ações e de Ações
Restritas) alinhados com os nossos interesses de médio e longo prazo.

Estimulamos, dessa forma, os colaboradores a atingir e superar as metas anuais que estão vinculadas à
remuneração variável de curto prazo e a tomar medidas de médio e longo prazo que possam nos gerar valor e que
serão, consequentemente, refletidas na valorização das nossas ações no mercado, estando, portanto, associadas aos
Planos de Opções de Ações e Ações Restritas.

f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos

A nossa diretoria estatutária e não estatutária possui um pacote de remuneração compreendida em:
remuneração fixa anual, remuneração variável de curto prazo e remuneração baseada em ações. A remuneração é
suportada pela Companhia e sua controlada GOL Linhas Aéreas S.A.. Nenhum outro órgão da Administração da
Companhia recebe remuneração suportada por controladas ou controladores diretos ou indiretos.

g.

existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento

societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia.

Não existem quaisquer remunerações ou benefícios vinculados à ocorrência de qualquer evento societário
nos envolvendo, tais como alienação do controle societário, e/ou à efetivação de parcerias estratégicas.

Com relação ao Plano de Opções de Ações e ao Plano de Ações Restritas, nas hipóteses de ocorrência de
incorporação, fusão, cisão ou reorganização da Companhia, na qual não sejamos a companhia remanescente, ou a
venda de substancialmente todos os nossos ativos, ou ainda em caso de transferência de controle, o Plano terminará e
qualquer opção até então outorgada ou ação restrita a ser concedida extinguir-se-á, exceto se previsto diversamente
nos documentos deliberativos da reorganização.

h.

práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração

individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:

i.

os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma participam

6

PÁGINA: 224 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

13. Remuneração dos administradores / 13.1 - Política/prática de remuneração

A Diretoria Executiva de Gente e Cultura elabora as propostas de remuneração individual com base em
pesquisas de mercado e submete para apreciação do Comitê de Governança Corporativa e Pessoas, que é o órgão
responsável por aprovar e direcionar ao Conselho de Administração.

ii.

critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a utilização de
estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a
abrangência desses estudos

A remuneração individual é definida com base em pesquisas de mercado, conduzidas por consultorias
especializadas, os dados são obtidos através de um conjunto de empresas com estrutura organizacional e porte similar
ao da GOL. A mediana de mercado é utilizada como comparativo para a elaboração das propostas.

iii.

com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de
remuneração do emissor

A avaliação e revisão da remuneração são efetuadas anualmente, com base no resultado das pesquisas de
mercado, pelo Comitê de Governança Corporativa e Pessoas, e posteriormente apreciadas pelos membros do Conselho
de Administração em reuniões específicas para o tema.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,00

5,00

3,00

17,00

Nº de membros remunerados

6,00

5,00

3,00

14,00

3.376.341,23

6.035.012,30

415.800,00

9.827.153,53

Benefícios direto e indireto

549.504,00

1.084.914,06

68.688,00

1.703.106,06

Participações em comitês

690.236,63

0,00

0,00

690.236,63

Outros

229.593,27

19.509.160,49

83.160,00

19.821.913,76

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

9.586.973,39

0,00

9.586.973,39

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

3.509.736,71

0,00

3.509.736,71

4.845.675,13

26.629.086,84

567.648,00

45.139.120,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,00

5,00

3,00

17,00

Nº de membros remunerados

6,00

5,00

3,00

14,00

2.964.563,08

6.405.338,75

264.621,03

9.634.522,86

Benefícios direto e indireto

343.122,00

1.430.539,50

13.038,00

1.786.699,50

Participações em comitês

776.082,96

0,00

0,00

776.082,96

Outros

220.260,26

3.518.157,32

52.924,21

3.791.341,79

Bônus

0,00

6.251.774,02

0,00

6.251.774,02

Participação de resultados

0,00

6.251.774,02

0,00

6.251.774,02

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

22.813.551,94

330.583,24

27.448.163,47

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Conselho Fiscal instalado em abril de
2018.

4.304.028,30
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,00

5,00

14,00

Nº de membros remunerados

6,00

5,00

11,00

1.743.406,71

6.373.289,48

8.116.696,19

Benefícios direto e indireto

215.806,40

124.582,86

340.389,26

Participações em comitês

294.562,70

0,00

294.562,70

Outros

147.683,18

1.387.977,91

1.535.661,09

Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

5.199.473,89

5.199.473,89

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

5.392.750,00

5.392.750,00

2.401.458,99

18.478.074,14

20.879.533,14

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,00

5,00

14,00

Nº de membros remunerados

5,00

5,00

10,00

Salário ou pró-labore

0,00

6.399.910,62

6.399.910,62

Benefícios direto e indireto

0,00

116.418,01

116.418,01

1.525.000,00

0,00

1.525.000,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

854.532,42

854.532,42

Participação de resultados

0,00

2.302.954,91

2.302.954,91

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

4.991.011,49

4.991.011,49

14.664.827,45

16.189.827,45

Remuneração fixa anual

Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Nos anos de 2015 e 2016 não eram
concedidas passagens aéreas, na
forma de benefício, aos
Conselheiros.

1.525.000,00
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2016

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

9

5

N/A

14

N/A

854.532,42

N/A

854.532,42

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

854.532,42

N/A

854.532,42

N/A

2.302.954,91

N/A

2.302.954,91

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5.612.104,07

N/A

5.612.104,07

N/A

5.612.104,07

N/A

5.612.104,07

N/A

2.302.954,91

N/A

2.302.954,91

Número de membros
Bônus (em R$)
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
resultado
Participação no resultado (em R$)
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração**
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
resultado

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

9

5

N/A

14

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5.199.473,89

N/A

5.199.473,89

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.193.411,68

N/A

6.193.411,68

N/A

6.193.411,68

N/A

6.193.411,68

N/A

5.199.473,89

N/A

5.199.473,89

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

9

5

3

17

Bônus (em R$)

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

2017
Número de membros
Bônus (em R$)
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
resultado
Participação no resultado (em R$)
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração**
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
resultado

2018
Número de membros
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Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
resultado
Participação no resultado (em R$)
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração**
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
resultado
2019
Número de membros

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.251.774,02

N/A
N/A

N/A

N/A

10.229.830,49
6.251.774,02

N/A
Conselho de
Administração

N/A
N/A

12.787.288,11

N/A

N/A
6.251.774,02

Diretoria Estatutária

N/A
12.787.288,11

N/A
N/A

10.229.830,49
6.251.774,02

N/A
Conselho
Fiscal

Total

9

5

3

17

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor efetivamente reconhecido no resultado

N/A

N/A

N/A

N/A

Participação no resultado (em R$)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

11.983.716,73

N/A

11.983.716,73

N/A

9.586.973,39

N/A

9.586.973,39

N/A

N/A

N/A

N/A

Bônus (em R$)
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas estabelecidas fossem atingidas

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração**
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado

** A remuneração variável está condicionada ao atingimento das metas estabelecidas, que pode representar um
acréscimo de no máximo 25% do Valor Previsto, caso todas as metas sejam alcançadas. Caso não haja a superação das
metas individuais, o pagamento máximo de remuneração variável não se aplica.
Conselho de Administração: Os Conselheiros Independentes, Conselheiros Acionistas e o Presidente do Conselho
recebem uma remuneração fixa mensal. Além disso, concedemos um pacote de passagens aéreas em trechos operados
pela GOL. Não há programa de remuneração variável para este nível.
Conselho Fiscal: Conselheiros Fiscais recebem uma remuneração fixa mensal. Além disso, concedemos um pacote de
passagens aéreas em trechos operados pela GOL. Não há programa de remuneração variável para este nível. Conselho
Fiscal instalado em abril de 2018.
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a.

termos e condições gerais

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de outubro de 2012, nossos acionistas aprovaram o
Plano de Opção de Compra de Ações – Plano de Incentivo de Longo Prazo, bem como o Plano de Ações Restritas – Plano
de Incentivo de Longo Prazo. Os Planos são administrados por nosso Comitê de Governança Corporativa e Pessoas e
pelo Conselho de Administração e estabelecem as condições gerais de outorga de opções de compra de ações e de
concessão de prêmios de nossa emissão aos indivíduos selecionados, a critério do Comitê, que estiverem exercendo os
cargos de vice-presidente, diretor, ou, no caso do Plano de Ações Restritas, outros empregados de nível gerencial,
nossos ou de nossas controladas, nos termos disciplinados nestes Planos. O Plano de Opção de Compra de Ações e o
Plano de Ações Restritas são válidos por 10 (dez) anos, contados da data da Outorga das Opções de Compra de Ações
ou Ações Restritas aos Beneficiários.

A outorga de opções de compra de ações e a concessão de prêmios aos Participantes selecionados pelo
Comitê mencionado acima é efetuada anualmente, seguindo critérios de performance, atrelados ao Ciclo de Gestão,
estabelecendo o número máximo total de opções e prêmios a serem concedidos aos beneficiários para cada exercício,
observando o que determina o Plano de Opções de Compra de Ações e Ações Restritas, e eventuais penalidades e
restrições adicionais às previstas nos referidos Planos. O Comitê de Governança Corporativa e Pessoas possui amplos
poderes para tomar as medidas necessárias e adequadas à administração dos Planos. As deliberações do Comitê são
definitivas e têm força vinculante relativamente às matérias relacionadas com os Planos, exceto com relação a
determinadas matérias que estão sujeitas à ratificação do Conselho de Administração, tais como: o número total de
opções e ações a serem outorgadas e concedidas em cada ano-calendário.

Nos termos dos Planos, o Comitê de Governança Corporativa e Pessoas poderá conceder tratamento
diferenciado a determinados participantes, em casos justificados e sujeitos à ratificação do Conselho de Administração,
e desde que não sejam afetados os princípios básicos dos Planos. O Comitê poderá também incluir novos participantes
em planos já aprovados e ainda vigentes, outorgando-lhes opções ou concedendo-lhes ações que entender adequadas,
respeitando os limites anuais estabelecidos pelo Conselho de Administração e as demais condições previstas nos
Planos.

No exercício de sua competência, determinadas decisões do Comitê estão sujeitas à ratificação do Conselho
de Administração, aos limites estabelecidos na Lei, na regulamentação aplicável, nos Planos e nas diretrizes fixadas por
nossos acionistas reunidos em assembleia geral. Os casos omissos são regulados pelo Conselho, sendo consultada a
Assembleia Geral dos Acionistas, quando conveniente.

b.

Principais objetivos do Plano

O Plano de Opção de Compra de Ações e o Plano de Ações Restritas têm por objetivo permitir que os
executivos eleitos como Beneficiários (“Pessoas Elegíveis”) adquiram ou recebam Ações com vistas a: (a) estimular a
expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia; (b) alinhar os interesses dos acionistas da
Companhia aos das Pessoas Elegíveis; e (c) possibilitar à Companhia ou outras sociedades sob seu controle atrair e
manter a ela(s) vinculados as Pessoas Elegíveis.

1
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c.

forma como o plano contribui para esses objetivos

O Plano de Opção de Compra de Ações consiste na outorga de Opções de compra de Ações, respeitadas as
regras preestabelecidas neste Plano, em relação ao preço do exercício das Opções e aos prazos deste exercício. Para
contribuir com os seus objetivos, este Plano determina: (i) prazos de carência para o exercício das Opções; e (ii) que,
caso os Beneficiários se desliguem da Companhia ou de sociedade sob o seu controle, conforme o aplicável, por
qualquer motivo, restarão automaticamente extintas de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou
indenização, todas as Opções que lhe tenham sido concedidas, mas que ainda não sejam exercíveis no dia do
desligamento. Ainda, os ganhos dos Beneficiários deste Plano, por meio do exercício das Opções, estão diretamente
relacionados: (i) à valorização das ações de emissão da Companhia e de titularidade dos Beneficiários, após a outorga
das Opções; e (ii) à permanência dos Beneficiários em seus cargos, sendo que ambas as situações estimulam o
Beneficiário a atuar de modo a buscar a expansão e o êxito da Companhia.

Com o intuito de contribuir com os seus objetivos, o Plano de Ações Restritas determina que a transferência
das Ações Restritas deve respeitar o Prazo de Carência de 03 (três) anos contados da Data da Concessão. Ainda, em
relação aos desligamentos dos Beneficiários da Companhia ou de sociedade sob seu controle, conforme o caso, na
hipótese do desligamento ocorrer por interesse da Companhia, por qualquer razão exceto justa causa, o Beneficiário
titular de Prêmios cujo Prazo de Carência não tenha se esgotado no dia do desligamento terá o direito de receber uma
quantidade de Ações Restritas proporcional ao período transcorrido do Prazo de Carência, calculado em número de
meses. No caso do desligamento dos Beneficiários ocorrer por interesse do Beneficiário ou por interesse da Companhia
em decorrência de justa causa, restarão automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso
prévio ou indenização, todos os Prêmios que lhe tenham sido concedidos e cujos Prazos de Carência não tenham se
esgotado no dia do desligamento. Ainda, cabe ressaltar que o valor dos ganhos dos Beneficiários do Plano de Ações
Restritas está diretamente relacionado à: (i) valorização das ações da Companhia após a transferência das Ações
Restritas. Como não há contrapartida financeira pelo beneficiário, o benefício financeiro final realizado é o valor das
ações conforme cotação em bolsa no momento da transferência; e (ii) permanência em seu cargo, sendo que ambas as
situações estimulam o Beneficiário a atuar de modo a buscar a expansão e o êxito da Companhia.

d.

como o plano se insere na política de remuneração da Companhia

O Plano de Opção de Compra de Ações e o Plano de Ações Restritas da Companhia contribuem de forma
considerável na composição do total da remuneração dos administradores da Companhia e, nesse sentido, atrelam
fortemente o desempenho individual com os objetivos da Companhia, uma vez que os administradores têm um
incentivo adicional para implementar ações de médio e longo prazo que gerem valor agregado para nós e que serão
refletidas na valorização de suas ações no mercado, além de serem instrumentos de forte poder de atração e retenção
dos talentos.

As opções outorgadas sob a vigência do plano anterior continuarão em vigor e serão regidas pelo plano em
vigor no momento de sua outorga.
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e.

como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio e longo

prazo

No curto prazo, tanto o Plano de Opção de Compra de Ações quanto o Plano de Ações Restritas alinham os
interesses dos Beneficiários aos da Companhia por meio do desdobramento dos objetivos individuais das metas anuais
da Companhia. Ainda, estes Planos atrelam fortemente o desempenho individual do Beneficiário com os objetivos da
Companhia, uma vez que os Beneficiários têm um incentivo adicional para implementar ações de médio e longo prazo
que gerem valor agregado para a Companhia e que serão, portanto, refletidas na valorização, no mercado, das ações de
emissão da Companhia e da titularidade do Beneficiário. Ainda, estes Planos são instrumentos de forte poder de
atração e retenção de talentos na Companhia.

f./ g.

número máximo de ações abrangidas e número máximo de opções a serem outorgadas

As Opções outorgadas segundo o Plano de Opção de Compra de Ações, somadas aos Prêmios (direitos de
receber ações preferenciais de emissão da Companhia nos termos do Plano de Ações Restritas, conforme definido
abaixo) concedidos nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo - Plano de Ações Restritas da GOL, aprovado pela
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 19 de outubro de 2012 (“Plano de Ações Restritas”),
poderão conferir direitos sobre um número de ações que não exceda, a qualquer tempo, 5% (cinco por cento) das
ações de emissão da Companhia. Caso as Opções outorgadas não sejam exercidas, as ações a que elas se referem não
voltarão a ser computadas na quantidade de ações incluídas nesse Plano.
Para o exercício de 2018, foram outorgadas 718.764 Opções de Compra de Ações, nos termos do Plano de
Incentivo de Longo Prazo - Opção de Compra de Ações (“Opções”) e foram concedidos 773.463 prêmios, que conferem
aos beneficiários o direito de receber Ações Restritas (“Prêmios de Ações Restritas”). A data de concessão das Opções e
Prêmios de Ações Restritas aos beneficiários de cada Plano, para todos os fins, foi 30 de abril de 2018 (“Data da
Concessão”), conforme aprovado pelo Comitê de Governança Corporativa e Pessoas.
Para o exercício de 2019, a data de concessão das Opções de Compra de Ações e Prêmios de Ações Restritas
aos beneficiários de cada Plano, para todos os fins, é 30 de abril de 2019 (“Data da Concessão”), conforme aprovado
pelo Comitê de Governança Corporativa e Pessoas. No caso do Plano de Ações Restritas, não há opções a serem
outorgadas, mas ações a serem concedidas, conforme termo definido abaixo.
h.

condições de aquisição de ações

No Plano de Opção de Compra de Ações, cada Opção dará direito ao Beneficiário de adquirir 01 (uma) Ação,
sujeita aos termos e condições estabelecidos no respectivo Termo de Adesão (instrumento particular celebrado entre a
Companhia e o Beneficiário, por meio do qual o Beneficiário irá aderir aos termos e condições do Plano).

O Comitê de Avaliação Interno estabelecerá, anualmente ou quando julgar conveniente e conforme
aprovação do Comitê de Governança Corporativa e Pessoas e Conselho de Administração, os critérios de outorga de
Opção para cada categoria de Beneficiário a fim de atingir os objetivos do Plano. Salvo se deliberado diversamente pelo
Comitê ou pelo Conselho de Administração, os critérios de outorga de Opção deverão estabelecer o que segue,
observados os critérios gerais fixados no Plano:
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(i)

o número máximo total de Opções a ser concedido aos Beneficiários, para cada exercício;

(ii)

os Beneficiários em favor dos quais serão outorgadas Opções nos termos do Plano;

(iii)

o cálculo do preço de exercício das Opções e as condições do seu pagamento;

(iv)

quaisquer restrições adicionais às previstas no Plano às ações subscritas mediante o

exercício das Opções; e
(v)

eventuais penalidades.

Além dos termos e condições gerais previstos no Plano e nos critérios de outorga de Opção, os termos e
condições de cada Opção concedida a cada Beneficiário serão fixados mediante a celebração de Termos de Adesão
entre a Companhia e os Beneficiários.

O Comitê, sujeito à aprovação do Conselho de Administração, poderá subordinar o exercício da Opção a
determinadas condições, bem como impor restrições à transferência das Ações adquiridas com o exercício das Opções,
podendo também reservar à Companhia opções de recompra e/ou direito de preferência em caso de alienação pelo
Beneficiário dessas mesmas Ações.

No caso do Plano de Ações Restritas, não haverá a aquisição de ações de emissão da Companhia abrangidas
pelo Plano de Ações Restritas, mas a concessão sem contrapartida destas ações.

Cada Prêmio dará direito ao Beneficiário de receber 1 (uma) Ação Restrita, sujeito aos termos e condições
estabelecidos no respectivo Termo de Adesão (instrumento particular celebrado entre a Companhia e o Beneficiário,
por meio do qual o Beneficiário adere aos termos e condições do Plano de Ações Restritas).

O Comitê de Avaliação Interno estabelecerá, anualmente ou quando julgar conveniente e conforme
aprovação do Comitê, os Critérios de Concessão do Prêmio para cada categoria de Beneficiários a fim de atingir os
objetivos deste Plano de Ações Restritas.

Salvo se deliberado diversamente pelo Comitê ou pelo Conselho de Administração, os Critérios de Concessão
do Prêmio deverão estabelecer o que segue, observados os critérios gerais fixados neste Plano de Ações Restritas:
(i)

o número máximo total de Prêmios a ser concedido aos Beneficiários, para cada exercício;

(ii)

os Beneficiários em favor dos quais serão concedidos os Prêmios nos termos do Plano de Ações

(iii)

quaisquer restrições adicionais às previstas neste Plano de Ações Restritas às Ações Restritas

Restritas;

recebidas; e
(iv)

eventuais penalidades.

O número de Prêmios a ser concedido para cada Beneficiário, em cada exercício, será definido conforme
metodologia a ser determinada pelos Comitês (que significa, em conjunto, o Comitê de Avaliação Interno e o Comitê de
Governança Corporativa e Pessoas).
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Além dos termos e condições gerais previstos nesse Plano de Ações Restritas e nos Critérios de Concessão do
Prêmio, os termos e condições de cada Prêmio concedido a cada Beneficiário serão fixados mediante a celebração de
Termos de Adesão entre a Companhia e os Beneficiários.

O Comitê de Governança Corporativa e Pessoas, sujeito à aprovação do Conselho de Administração, poderá
subordinar a concessão do Prêmio a determinadas condições, bem como impor restrições à transferência das Ações
Restritas a que fazem jus os Beneficiários, podendo também reservar à Companhia opções de recompra e/ou direito de
preferência em caso de alienação pelo Beneficiário dessas mesmas Ações Restritas.

i.

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

O preço de exercício das Opções no Plano de Opção de Compra das Ações será calculado com base no preço
médio, ponderado por volume, das ações da mesma espécie registrado nos 60 (sessenta) pregões anteriores à Data de
Outorga, que é a data em que o Conselho de Administração determinará o número de Opções a serem outorgadas aos
Beneficiários.

O preço de exercício será pago pelos titulares das Opções à vista, em dinheiro ou, excepcionalmente, em
outras condições determinadas pelo Comitê, respeitada a realização mínima prevista em lei no caso de emissão de
novas ações.
No caso do Plano de Ações Restritas da Companhia, não há preço de exercício, porém para a conversão da
quantidade de ações a cada membro elegível, na data da outorga de cada exercício, utiliza-se o valor médio ponderado
das ações da mesma espécie dos últimos 60 pregões anteriores à data de outorga, aplicado sobre a remuneração média
anual. O Plano de Ações Restritas consiste no direito do Beneficiário de exercer as Ações Restritas ao término do prazo
de carência. Utiliza-se o preço de mercado das ações na data da transferência como medida deste benefício. Para fins
da concessão do Prêmio, a Companhia não estabelecerá um preço no momento da concessão. Da mesma forma, a
Companhia não cobrará qualquer valor a título de preço no momento da liquidação do Prêmio, nos termos do Item 9 do
Plano de Ações Restritas. O objetivo do Plano de Ações Restritas é conferir ao Beneficiário o efeito econômico da
titularidade das Ações Restritas durante o prazo de carência.
j.

critérios para fixação do prazo de exercício

Em relação ao Plano de Opção de Compra de Ações, sem prejuízo dos demais termos e condições
estabelecidos nos respectivos Termos de Adesão, as Opções se tornarão exercíveis pelo período compreendido entre a
Data de Outorga e as datas especificadas abaixo, conforme segue:
(i)

20% (vinte por cento) das Opções poderão ser exercidas após o 1º aniversário da Data de Outorga;

(ii)

30% (trinta por cento) das Opções poderão ser exercidas após o 2º aniversário da Data de Outorga;

(iii)

50% (cinquenta por cento) das Opções poderão ser exercidas após o 3º aniversário da Data de

e

Outorga.
O exercício da totalidade das Opções concedidas somente será permitido após o decurso de um prazo mínimo
de 03 (três) anos a contar da Data da Outorga.
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O Plano de Opção de Compra de Ações entrou em vigor mediante aprovação pela Assembleia Geral da
Companhia e permanecerá em vigor pelo prazo de 10 (dez) anos a contar dessa aprovação.

No caso do Plano de Ações Restritas, não há prazo para o exercício de opções, mas prazo para a realização da
entrega das Ações Restritas. Sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos respectivos Termos de
Adesão, a transferência da totalidade das Ações Restritas oriundas dos Prêmios concedidos somente será permitida
após o decurso de um prazo mínimo de 03 (três) anos a contar da Data de Concessão.

O Plano de Ações Restritas entrou em vigor mediante aprovação pela Assembleia Geral da Companhia, datada
de 19 de outubro de 2012, permanecerá em vigor pelo prazo de 10 (dez) anos a contar dessa data.

k.

forma de liquidação

No Plano de Opção de Compra de Ações, as Opções serão liquidadas mediante a entrega de Ações pela
Companhia aos Beneficiários ou compulsoriamente após 10 (dez) anos, caso não sejam exercidas pelo beneficiário. Com
o propósito de satisfazer o exercício das Opções nos termos do Plano, a Companhia poderá, a critério do Conselho de
Administração, emitir novas ações dentro do limite do capital autorizado ou alienar ações mantidas em tesouraria.

Em relação ao Plano de Ações Restritas, não há liquidação das opções, mas liquidação dos Prêmios. Os
Prêmios serão liquidados mediante a entrega de Ações Restritas pela Companhia aos Beneficiários. A Companhia
poderá, a critério do Conselho de Administração, transferir aos Beneficiários as ações preferenciais de emissão da
Companhia mantidas em tesouraria.

l.

restrições à transferência das ações

Em relação ao Plano de Opção de Compra de Ações, o Comitê poderá estabelecer restrições à transferência
das Ações, bem como estabelecer direito de preferência, preço e condições para sua recompra, incluindo aquelas ações
que venham a ser adquiridas em virtude de bonificação, desmembramento, subscrição ou qualquer outra forma de
aquisição, desde que tais direitos do titular tenham sido originados deste Plano.

Quanto ao Plano de Ações Restritas, o Comitê poderá estabelecer restrições à transferência das Ações
Restritas, bem como estabelecer direito de preferência, preço e condições para sua recompra, incluindo aquelas ações
que venham a ser adquiridas em virtude de bonificação, desmembramento, subscrição ou qualquer outra forma de
aquisição, desde que tais direitos do titular tenham sido originados do Plano de Ações Restritas. Todas as transferências
de ações restritas determinadas pelo presente Plano pressupõem a respectiva concordância dos Beneficiários

m.

critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do

plano

Tanto no Plano de Opção de Compra de Ações quanto no Plano de Ações Restritas, caberá exclusivamente à
Assembleia Geral da Companhia modificar estes Planos, bem como criar novos planos de desempenho ou incentivos
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lastreados na outorga de opções ou na concessão de prêmios de emissão da Companhia. Ainda, qualquer alteração
legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações, às companhias abertas, na legislação
trabalhista e/ou aos efeitos fiscais de um plano de opções de compra ou de um plano de incentivo lastreado na
concessão de prêmios, poderá levar à revisão integral desses Planos, revisão que será submetida à Assembleia.

O Plano de Opção de Compra de Ações e o Plano de Ações Restritas poderão ser extintos, a qualquer tempo,
por decisão da Assembleia Geral ou na ocorrência dos seguintes eventos:

(i)

reorganização da Companhia, conforme definido abaixo;

(ii)

dissolução ou liquidação da Companhia;

(iii)

cancelamento de seu registro de companhia aberta;

(iv)

término do seu prazo de vigência; ou

(v)

deliberação dos acionistas no sentido de extinguir o Plano.

Considera-se reorganização da Companhia como: a incorporação, fusão, cisão ou reorganização da GOL, na
qual a companhia remanescente não seja a GOL ou uma sociedade do grupo GOL, ou a venda substancial de todos os
ativos da Companhia, ou a transferência do controle da Companhia.

Não há previsão para a suspensão do Plano de Opção de Compra de Ações ou do Plano de Ações Restritas.

n.

efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos previstos no plano

de remuneração baseado em opções e ações

Nenhuma disposição do Plano confere direitos aos beneficiários relativos à garantia de permanência como o
empregado ou prestador de serviços, bem como de nossas controladas ou interferirá de qualquer modo nosso direito
ou de nossas controladas, sujeito às condições legais e àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de
serviços, conforme o caso, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento profissional com o Participante. Nenhuma
disposição do Plano confere, ainda, a qualquer titular de uma opção, direitos concernentes à sua permanência até o
término do seu mandato como Diretor ou membro da administração, ou interferirá de qualquer modo no nosso direito
ou de nossas controladas de destituí-lo, nem assegurará o direito à sua reeleição para o cargo.

Com relação ao Plano de Opções, em caso de desligamento por iniciativa nossa, de nossa controlada ou do
Participante, por qualquer razão, exceto por justa causa, restarão automaticamente extintas, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou indenização, todas as opções e ações que lhe tenham sido concedidas e que
ainda não sejam exercíveis. Não obstante, caberá ao titular das opções o direito de exercer as opções já exercíveis na
data do desligamento no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contados da data do desligamento, e mediante
pagamento à vista. Além disto, caso as ações subscritas ou adquiridas por força do Plano não estejam inteiramente
integralizadas ou pagas, o participante terá o prazo de 90 (noventa) dias contados do desligamento para efetuar o
pagamento integral ou terá a quantidade de ações reduzida proporcionalmente ao valor efetivamente contribuído ou
pago.
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Com relação ao Plano de Ações Restritas, em caso do desligamento dos beneficiários por interesse da
Companhia, exceto por justa causa, o beneficiário terá o direito de rever uma quantidade de ações restritas
proporcional ao período transferido do prazo de carência.

No caso do desligamento do titular de opções, ações ou de sua controlada ocorrer em decorrência de justa
causa, restarão automaticamente extintas de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização, todas
as opções que lhe tenham sido concedidas, mas ainda não sejam exercíveis. Não obstante, caberá ao titular das opções
o direito de exercer as opções já exercíveis na data do desligamento, e mediante pagamento à vista. Nenhuma
disposição do Plano de Opção de Compra de Ações ou do Plano de Ações Restritas conferirá direitos aos Beneficiários
relativos à garantia de permanência como administrador ou empregado da Companhia ou de sociedades sob o seu
controle ou interferirá de qualquer modo com o direito da Companhia ou de sociedades sob o seu controle, sujeito às
condições legais e àquelas do contrato de trabalho, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com os
Beneficiários. Nenhuma disposição dos referidos Planos conferirá, ainda, aos Beneficiários, direitos concernentes à sua
permanência até o término do seu mandato como Vice-Presidente, Diretor ou membro da administração, ou interferirá
de qualquer modo com o direito da Companhia ou de sociedades sob o seu controle em destituí-los, nem assegurará o
direito à sua reeleição para o cargo.

No caso do Desligamento dos Beneficiários no Plano de Opções e/ou no Plano de Ações Restritas ocorrer por
interesse dos Beneficiários ou em decorrência de justa causa, restarão automaticamente extintos de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou indenização, todas as Opções e Prêmios que lhe tenham sido concedidos e que
estejam dentro do Prazo de Carência.
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Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Número de membros

N/A

5

Número de membros remunerados

N/A

5

2019

Em relação a cada outorga de opções/ações

2016

Outorgas

N/A

12º outorga

Data de outorga

N/A

30/06/2016

2016
12º outorga AR (d)
30/06/2016

2017

08/08/2017

2017
13º outorga AR (d)
08/08/2017

24/05/2018

2018
14º outorga AR (d)
24/05/2018

Quantidade de opções/ações outorgadas

N/A

3.139.970

1.052.453

377.992

351.239

295.723

183.297

Prazo para que as opções/ações se tornem
exercíveis

N/A

20% no 1° ano /
30% no 2° ano /
50% no 3° ano

Transferência
de 100% no 3°
ano

20% no 1° ano /
30% no 2° ano /
50% no 3° ano

Transferência
de 100% no 3°
ano

20% no 1° ano /
30% no 2° ano /
50% no 3° ano

Transferência
de 100% no 3°
ano

Prazo máximo para exercício das opções

N/A

46203

N/A (c)

08/08/2027

N/A (c)

24/05/2028

N/A (c)

Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício de cada um
dos seguintes grupos de opções
Em aberto no início do exercício social

N/A

N/A

30/06/2019

N/A

08/08/2020

N/A

24/05/2020

N/A

R$2,62

N/A (e)

R$8,44

N/A (e)

R$12,68

N/A (e)

Perdidas durante o exercício social (b)

N/A

R$2,62

N/A (f)

R$8,44

N/A (f)

R$12,68

N/A (f)

Exercidas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Expiradas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor justo das opções na data de outorga
Diluição potencial em caso de exercício de todas
as opções outorgadas (a)

N/A

R$1,24

N/A (c)

R$7,91

N/A (c)

R$7,91

N/A (c)

N/A

0,90%

0,30%

0,11%

0,10%

0,08%

0,05%

13º outorga

2018
14º outorga
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Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Número de membros

N/A

5

Número de membros remunerados

N/A

2018

Em relação a cada outorga de opções/ações

5
2015

2015
11º outorga AR (d)
30/04/2015

2016

13º outorga

30/06/2016

2016
12º outorga AR (d)
30/06/2016

12º outorga

299.734

2017

14º outorga

08/08/2017

2017
13º outorga AR (d)
08/08/2017

3.139.970

1.052.453

Transferência
de 100% no 3°
ano

20% no 1° ano /
30% no 2° ano /
50% no 3° ano

2018

24/05/2018

2018
14º outorga AR (d)
24/05/2018

377.992

351.239

295.723

183.297

Transferência
de 100% no 3°
ano

20% no 1° ano /
30% no 2° ano /
50% no 3° ano

Transferência
de 100% no 3°
ano

20% no 1° ano /
30% no 2° ano /
50% no 3° ano

Transferência
de 100% no 3°
ano

Outorgas

N/A

11º outorga

Data de outorga

N/A

11/08/2015

Quantidade de opções/ações outorgadas

N/A

Prazo para que as opções/ações se tornem
exercíveis

N/A

847.243
20% no 1° ano
/ 30% no 2°
ano / 50% no
3° ano

Prazo máximo para exercício das opções

N/A

11/08/2025

N/A (c)

46203

N/A (c)

08/08/2027

N/A (c)

24/05/2028

N/A (c)

Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício de cada um
dos seguintes grupos de opções
Em aberto no início do exercício social

N/A

N/A

30/04/2018

N/A

30/06/2019

N/A

08/08/2020

N/A

24/05/2020

N/A

R$9,35

N/A (e)

R$2,62

N/A (e)

R$8,44

N/A (e)

R$12,68

N/A (e)

Perdidas durante o exercício social (b)

N/A

R$9,35

N/A (f)

R$2,62

N/A (f)

R$8,44

N/A (f)

R$12,68

N/A (f)

Exercidas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Expiradas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor justo das opções na data de outorga
Diluição potencial em caso de exercício de todas
as opções outorgadas (a)

N/A

R$3,37

N/A (c)

R$1,24

N/A (c)

R$7,91

N/A (c)

R$7,91

N/A (c)

N/A

0,24%

0,09%

0,90%

0,30%

0,11%

0,10%

0,08%

0,05%
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Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Número de membros

N/A

5

Número de membros remunerados

N/A

2017

Em relação a cada outorga de opções/ações

5
2014

Outorgas

N/A

10º outorga

Data de outorga

N/A

12/08/2014

2014
10º outorga AR (d)
12/08/2014

2015

11/08/2015

2015
11º outorga AR (d)
30/04/2015

30/06/2016

2016
12º outorga AR (d)
30/06/2016

08/08/2017

2017
13º outorga AR (d)
08/08/2017

Quantidade de opções/ações outorgadas

N/A

350.795

245.975

847.243

299.734

3.139.970

1.052.453

377.992

351.239

Prazo para que as opções/ações se tornem
exercíveis

N/A

20% no 1° ano /
30% no 2° ano /
50% no 3° ano

Transferência
de 100% no 3°
Ano

20% no 1° ano /
30% no 2° ano /
50% no 3° ano

Transferência
de 100% no 3°
Ano

20% no 1° ano /
30% no 2° ano /
50% no 3° ano

Transferência
de 100% no 3°
Ano

20% no 1° ano /
30% no 2° ano /
50% no 3° ano

Transferência
de 100% no 3°
Ano

Prazo máximo para exercício das opções

N/A

12/08/2024

N/A (c)

11/08/2025

N/A (c)

30/06/2026

N/A (c)

08/08/2027

N/A (c)

Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício de cada um
dos seguintes grupos de opções
Em aberto no início do exercício social

N/A

N/A

11/08/2017

N/A

30/04/2018

N/A

30/06/2019

N/A

08/08/2020

N/A

R$11,31

N/A (e)

R$9,35

N/A (e)

R$2,62

N/A (e)

R$8,44

N/A (e)

Perdidas durante o exercício social (b)

N/A

R$11,31

N/A (f)

R$9,35

N/A (f)

R$2,62

N/A (f)

R$8,44

N/A (f)

Exercidas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Expiradas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor justo das opções na data de outorga
Diluição potencial em caso de exercício de todas
as opções outorgadas (a)

N/A

R$7,98

N/A (c)

R$3,37

N/A (c)

R$1,24

N/A (c)

R$7,91

N/A (c)

N/A

0,10%

0,07%

0,24%

0,09%

0,90%

0,30%

0,11%

0,10%

11º outorga

2016
12º outorga

2017
13º outorga
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Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Número de membros

N/A

5

Número de membros remunerados

N/A

2016

Em relação a cada outorga de opções/ações

5
2013

2013
9º outorga - AR
9º outorga
(d)
13/05/2013
13/05/2013

2014

Outorgas

N/A

Data de outorga

N/A

12/08/2014

2014
10º outorga AR (d)
12/08/2014

11/08/2015

2015
11º outorga AR (d)
30/04/2015

30/06/2016

2016
12º outorga AR (d)
30/06/2016

Quantidade de opções/ações outorgadas

N/A

317.530

166.806

350.795

245.975

847.243

299.734

3.139.970

1.052.453

Prazo para que as opções/ações se tornem
exercíveis

N/A

20% no 1° ano /
30% no 2° ano /
50% no 3° ano

Transferência
de 100% no 3°
Ano

20% no 1° ano /
30% no 2° ano /
50% no 3° ano

Transferência
de 100% no 3°
Ano

20% no 1° ano /
30% no 2° ano /
50% no 3° ano

Transferência
de 100% no 3°
Ano

20% no 1° ano /
30% no 2° ano /
50% no 3° ano

Transferência
de 100% no 3°
Ano

Prazo máximo para exercício das opções

N/A

13/05/2023

N/A (c)

12/08/2024

N/A (c)

11/08/2025

N/A (c)

30/06/2026

N/A (c)

Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício de cada um
dos seguintes grupos de opções
Em aberto no início do exercício social

N/A

N/A

13/05/2016

N/A

11/08/2017

N/A

30/04/2018

N/A

30/06/2019

N/A

R$12,76

N/A (e)

R$11,31

N/A (e)

R$9,35

N/A (e)

R$2,62

N/A (e)

Perdidas durante o exercício social (b)

N/A

R$12,76

N/A (f)

R$11,31

N/A (f)

R$9,35

N/A (f)

R$2,62

N/A (f)

Exercidas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A (f)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Expiradas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor justo das opções na data de outorga
Diluição potencial em caso de exercício de todas
as opções outorgadas (a)

N/A

R$6,54

N/A (c)

R$7,98

N/A (c)

R$3,37

N/A (c)

R$1,24

N/A (c)

N/A

0,09%

0,05%

0,10%

0,07%

0,24%

0,09%

0,90%

0,30%

10º outorga

2015
11º outorga

2016
12º outorga

Nota (a): para os cálculos relativos à diluição potencial constante da tabela acima, consideramos a base acionária da Companhia em 31 de dezembro de 2018, líquida das ações mantidas em
tesouraria.
Nota (b): referem-se às opções canceladas em virtude do desligamento do participante da Companhia.
Nota (c): as ações são integralmente transferidas para o beneficiário no momento em que se completa o prazo de carência de 3 anos.
Nota (d): plano de Ações Restritas.
Nota (e): a Companhia não estabeleceu preço no momento da concessão dos prêmios.
Nota (f): no plano de Ações Restritas não há preço de exercício, são concedidos prêmios que consistem no direito do beneficiário de receber Ações Restritas no término do prazo de carência.
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13. Remuneração dos administradores / 13.6 - Opções em aberto

2018
Número de membros

Conselho de
Administração

Diretoria estatutária

N/A

5

N/A

12° outorga - SOP

12° outorga - AR
(a)

N/A

121.889

89.864

Data em que se tornarão exercíveis

N/A

121.889 opções
em 30/06/2019

não há (b)

Prazo máximo para exercício

N/A

30/06/2026

não há

Prazo de restrição à transferência das ações

N/A

não há

Preço médio ponderado do exercício

N/A

R$2,62

Valor justo das opções no último dia do exercício social

N/A

Outorgas

13° outorga - SOP

13° outorga AR (a)

75.017

118.347

14° outorga - SOP

14° outorga - AR
(a)

Opções ainda não exercíveis
Quantidade

40.570 opções em
08/08/2019
34.446 opções em
08/08/2020

não há (b)

156.147
47.307 opções em
24/05/2019
72.450 opções em
24/05/2019
36.390 opções em
24/05/2019
24/05/2028

114.329

não há (b

08/08/2027

não há

não há

30/09/2019

não há

08/08/2020

não há

24/05/2021

N/A (c)

R$8,44

N/A (c)

R$20,18

N/A (c)

R$319.348,10

N/A

R$633.140,15

N/A

R$3.151.123,21

N/A
68.968

Opções exercíveis
Quantidade

N/A

3.018.082

962.589

302.975

232.892

139.576

Prazo máximo para exercício

N/A

30/06/2026

não há

08/08/2027

não há

24/05/2028

não há

Prazo de restrição à transferência das ações

N/A

não há

30/09/2026

não há

08/08/2027

não há

24/05/2028

Preço médio ponderado do exercício

N/A

R$2,62

N/A (c)

R$8,44

N/A (c)

R$20,18

N/A (c)

Valor justo das opções no último dia do exercício social

N/A

R$7.907.374,22

N/A

R$2.557.112,33

N/A

R$2.816.714,80

N/A

Valor justo do total das opções no último dia do exercício social

N/A

R$8.226.722,32

N/A

R$3.190.252,48

N/A

R$5.967.838,00

N/A

Nota (a): Plano de ações restritas
Nota (b): As ações são integralmente transferidas para o beneficiário no momento em que se completa o prazo de carência de 3 anos.
Nota (c): Não há preço de exercício para os planos de ações restritas
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13. Remuneração dos administradores / 13.7 - Opções exercidas e ações entregues

2018
Número de membros

Conselho de
administração

Diretoria Estatutária

N/A

5

Número de membros remunerados

5
N/A

12º outorga

12º outorga - AR

13º outorga

13º outorga AR

14º outorga

14º outorga AR

Número de ações

N/A

30.000

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Preço médio ponderado do exercício

N/A

R$2,62

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de
mercado das ações relativas às opções exercidas

N/A

R$659.100

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Número de ações

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Preço médio ponderado de aquisição

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de
mercado das ações adquiridas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Outorgas
Opções exercidas

Ações entregues

1
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13. Remuneração dos administradores / 13.7 - Opções exercidas e ações entregues

2017
Número de membros

Conselho de
administração

Diretoria Estatutária

N/A

5

Número de membros remunerados

5
N/A

11º outorga

11º outorga - AR

12º outorga

12º outorga AR

13º outorga

13º outorga AR

Número de ações

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Preço médio ponderado do exercício

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de
mercado das ações relativas às opções exercidas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Número de ações

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Preço médio ponderado de aquisição

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de
mercado das ações adquiridas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Outorgas
Opções exercidas

Ações entregues

2
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2016
Número de membros

Conselho de
administração

Diretoria Estatutária

N/A

5

Número de membros remunerados

5
N/A

10º outorga

10º outorga - AR

11º outorga

11º outorga AR

12º outorga

12º outorga AR

Número de ações

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Preço médio ponderado do exercício

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de
mercado das ações relativas às opções exercidas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Número de ações

N/A

N/A

35.349

N/A

N/A

N/A

N/A

Preço médio ponderado de aquisição (*)

N/A

N/A

6,60

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de
mercado das ações adquiridas

N/A

N/A

R$8.837

N/A

N/A

N/A

N/A

Outorgas
Opções exercidas

Ações entregues

(*) Refere-se ao valor de mercado na data da transferência.
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a.

modelo de precificação

O valor justo das opções de compra de ações foi estimado na data de concessão das opções utilizando o modelo de
precificação de opções Black-Scholes. O modelo de Black-Scholes é um modelo econométrico usualmente utilizado
para avaliação deste tipo de ativo, e calcula o valor justo de uma opção baseado em determinadas premissas tais
como a probabilidade de distribuição do ativo objeto, o preço de exercício da opção, a taxa de juros livre de risco,
os dividendos esperados para o ativo objeto e o prazo de vencimento da opção.

No caso do Plano de Ações Restritas da Companhia, não há preço de exercício, porém, para a conversão da
quantidade de ações a cada membro elegível, na data da outorga de cada exercício, utiliza-se o valor médio,
ponderado por volume, das ações da mesma espécie dos últimos 60 pregões anteriores à data de outorga. O Plano
de Ações Restritas consiste no direito do Beneficiário de exercer as Ações Restritas ao término do prazo de
carência. Utiliza-se o preço de mercado das ações na data da transferência como medida deste benefício. Para fins
da concessão do Prêmio, a Companhia não estabelecerá um preço no momento da concessão. Da mesma forma, a
Companhia não cobrará qualquer valor a título de preço no momento da liquidação do Prêmio, nos termos do Item
9 do Plano de Ações Restritas. O objetivo do Plano de Ações Restritas é conferir ao Beneficiário o efeito econômico
da titularidade das Ações Restritas durante o prazo de carência.

b.

dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações,

preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de
risco

As premissas utilizadas no modelo de precificação de opções Black-Scholes para a determinação do valor justo
estão relacionadas a seguir:
Premissas do modelo
Data do cálculo

Preço da ação

Preço de exercício

Volatilidade esperada
Prazo de duração da opção

Dividendos esperados

Taxa de juros livre de risco

Premissas utilizadas
Em conformidade com o CPC 10 R1 – Pagamento Baseado em Ações, as opções
de compra de ações foram mensuradas na data da outorga do respectivo
plano.
Foi determinado utilizando-se como base o preço da ação objeto da opção na
data da outorga do respectivo plano.
O preço de exercício das opções é determinado pelo preço médio das ações
negociadas em Bolsa pela Companhia, ponderado por volume e registrado nos
60 (sessenta) pregões anteriores à data da outorga do respectivo plano.
A volatilidade esperada se baseia na volatilidade histórica de 252 dias úteis das
ações da Companhia negociadas em bolsa.
Para todos os planos outorgados pela Companhia, o prazo de duração é de 10
(dez) anos a partir da data da outorga.
A taxa de distribuição dos dividendos (ou o dividend yield) representa a razão
entre o dividendo por ação pago em determinado período e o preço da ação
no mercado determinado na data da precificação da opção.
As taxas livres de risco foram obtidas junto ao Banco Central do Brasil e se
referem às taxas efetivas do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
vigentes nas respectivas datas de outorga dos planos.

1
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13. Remuneração dos administradores / 13.8 - Precificação das ações/opções

Além das citadas acima, foram também assumidas as premissas associadas ao modelo de precificação
onde se tem que os retornos associados à ação são normalmente distribuídos, a inexistência de arbitragem no
mercado e que a volatilidade é constante ao longo do tempo.

Considerando as premissas acima e as datas de outorga das opções, seguem as informações:

2
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9º outorga

9º outorga AR

10º outorga

10º outorga AR

11º outorga

11º outorga AR

12º outorga

12º outorga AR

13º outorga

13º outorga AR

14º outorga

14º outorga AR

13/05/2013

13/05/2013

12/08/2014

12/08/2014

11/08/2015

11/08/2015

30/09/2016

30/09/2016

08/08/2017

08/08/2017

24/05/2018

24/05/2018

Preço de exercício da opção

12,76

N/A (*)

11,31

N/A (*)

9,35

N/A (*)

2,62

N/A (*)

8,44

N/A (*)

20,18

N/A (*)

Preço médio ponderado da
ação no mercado

12,76

N/A (*)

11,31

N/A (*)

9,35

N/A (*)

2,62

N/A (*)

8,44

N/A (*)

20,18

N/A (*)

6,54

12,76

7,98

11,31

3,37

9,35

1,24

2,62

7,91

8,44

12,68

12,68

46,91%

46,91%

52,66%

52,66%

55,57%

55,57%

98,20%

98,20%

80,62%

80,62%

55,58%

55,58%

0,02

(*)

0,0327

(*)

0,0506

(*)

6,59%

(*)

1,17%

(*)

0,60%

(*)

Taxa de retorno livre de risco

7,50%

7,50%

11,00%

11,00%

13,25%

13,25%

14,25%

14,25%

11,25%

11,25%

6,50%

6,50%

Duração da opção (em anos)

10

N/A (*)

10

N/A (*)

10

N/A (*)

10

N/A (*)

10

N/A (*)

10

N/A (*)

Dados e Premissas
Data da Outorga

Valor justo da opção na data da
concessão
Volatilidade estimada do preço
da ação
Dividendo esperado

(*) As ações são integralmente transferidas para o beneficiário no momento em que se completa o prazo de carência de 3 anos.
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13. Remuneração dos administradores / 13.8 - Precificação das ações/opções

c.

método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado

Para todos os planos outorgados até o ano de 2009, as opções se tornam exercíveis respeitando o prazo de carência (vesting
period) estipulado pelo plano à taxa de 20% ao ano e podem ser exercidas em até 10 (dez) anos após a data da outorga.

Em função de alterações promovidas nesse Plano de Opção de Compra de Ações, aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária realizada em 30 de abril de 2010, para as opções outorgadas a partir do ano de 2010, ficaram integralmente disponíveis
para o exercício após o terceiro aniversário da concessão das opções, conforme o seguinte cronograma:

(a) Até 20% (vinte por cento) do total de opções concedidas poderão ser exercidas a partir do primeiro aniversário da concessão
das opções;
(b) Adicionalmente, até 30% (trinta por cento) a partir do segundo aniversário da concessão das opções; e
(c) 50% (cinquenta por cento) remanescentes poderão ser exercidas a partir do terceiro aniversário.

Tais planos não possuem cláusula que permitem o exercício antecipado das opções outorgadas. Em conformidade com o CPC 10
R1, incorporamos os efeitos das despesas com os planos de ação, considerando o valor justo da opção calculado conforme metodologia
exposta acima, respeitando os prazos de carência para cada plano de forma que as despesas respeitem a obtenção dos direitos (vesting
period) no âmbito do plano.

Em 19 de outubro de 2012 foi aprovado o novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. Em relação a este Plano
atual e vigente, sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos respectivos Termos de Adesão, as Opções se tornarão
exercíveis pelo período compreendido entre a Data de Outorga e as datas especificadas abaixo, conforme segue:
(i)

20% (vinte por cento) das Opções poderão ser exercidas após o 1º aniversário da Data de Outorga;

(ii)

30% (trinta por cento) das Opções poderão ser exercidas após o 2º aniversário da Data de Outorga; e

(iii)

50% (cinquenta por cento) das Opções poderão ser exercidas após o 3º aniversário da Data de Outorga.

O exercício da totalidade das Opções concedidas somente será permitido após o decurso de um prazo mínimo de 3 (três) anos a
contar da Data da Outorga.

O Beneficiário que desejar exercer a sua Opção deverá comunicar à Companhia a sua intenção de fazê-lo, por meio de carta por
escrito endereçada à Diretoria de Gente e Cultura da Companhia, indicando a quantidade de Opções que deseja exercer.

As Opções não exercidas nos prazos e condições estipulados serão consideradas automaticamente extintas, sem direito à
indenização, observado o prazo máximo de vigência das Opções.

O Conselho de Administração poderá determinar a suspensão do direito ao exercício das Opções, sempre que verificadas
situações que, nos termos da lei ou regulamentação em vigor, restrinjam ou impeçam a negociação de Ações por parte dos Beneficiários.

d.

forma de determinação da volatilidade esperada

A volatilidade esperada se baseia na volatilidade histórica de 252 dias úteis das ações da Companhia negociadas em bolsa.

e.

se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo

Todas as características relevantes para a mensuração do valor justo foram descritas nas letras acima.
4
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13. Remuneração dos administradores / 13.9 - Participações detidas por órgão

Ações emitidas pela GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Conselho de Administração*

Ações ordinárias
2.863.682.710

Ações preferenciais
132.948.716

Diretoria

-

764.282

*As ações da Emissora que são indiretamente detidas pelos membros do conselho de administração (Constantino de Oliveira
Junior, Ricardo Constantino e Joaquim Constantino Neto), por meio do Fundo de Investimento e Participações Volluto Multiestratégia
Investimento no Exterior e por meio do MOBI Fundo de Investimento em Ações, com base em 31 de Dezembro e 2018, estão classificadas
também na rubrica referente ao Conselho de Administração.

Número total de cotas detidas pelos membros do conselho de administração, emitidas pelo acionista controlador Fundo de
Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Investimento no Exterior.
Cotistas

Cotas

Ricardo Constantino

748.658.982

Joaquim Constantino Neto

748.658.982

Constantino de Oliveira Junior

748.658.982

Total

2.994.635.926

Número total de cotas detidas pelos membros do conselho de administração emitidas pelo acionista controlador MOBI Fundo
de Investimento em Ações.
Cotistas

Cotas

Ricardo Constantino

149.700.730,29

Joaquim Constantino Neto

149.700.730,28

Constantino de Oliveira Junior

149.700.730,29

Total

598.802.921,15

1
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13. Remuneração dos administradores / 13.10 - Planos de previdência

Não há.

1

PÁGINA: 253 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

13. Remuneração dos administradores / 13.11 - Remuneração máx, mín e média
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2018

31/12/2017

Conselho de Administração
31/12/2016

31/12/2018

31/12/2017

Conselho Fiscal

31/12/2016

31/12/2018

Nº de membros

5,00

5,00

5,00

9,00

9,00

9.00

3,00

Nº de membros
remunerados

5,00

5,00

5,00

8,00

6,00

5,00

3,00

Valor da maior
remuneração

9.964.725,94

8.139.780,34

6.676.601,38

1.152.396,00

392.000,00

600.000,00

114.186,00

Valor da menor
remuneração

1.499.391,44

1.238.979,86

1.861.435,73

46.428,00

200.000,00

240.000,00

106.981,24

Valor médio da
remuneração

4.473.370,39

3.695.614,83

2.932.965,49

472.157,57

291.139,92

305.000,00

110.194,41

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2017

Para os anos de 2016 e 2017 não havia conselho fiscal instalado.

31/12/2016

O valor da menor remuneração foi apurado com a exclusão de membros do órgão por terem exercido o cargo em menos de 12 meses. Para os anos de 2016 e 2017 não havia conselho fiscal
instalado.

Conselho de Administração
31/12/2017

Para os anos de 2016 e 2017 não havia conselho fiscal instalado.

31/12/2016

Para os anos de 2016 e 2017 não havia conselho fiscal instalado.

Conselho Fiscal
31/12/2018

Para os anos de 2016 e 2017 não havia conselho fiscal instalado.

PÁGINA: 254 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

13. Remuneração dos administradores / 13.12 - Mecanismos remuneração/indenização

Dispomos de seguro de Responsabilidade Civil para Administradores - D&O (Directors & Officers) que garante cobertura aos
segurados no caso de reclamações de terceiros, relacionados aos atos de gestão praticados no exercício das atribuições da administração
da sociedade. O prêmio atual do nosso seguro de responsabilidade civil dos Administradores (D&O) é USD 314.944,58. Capital assegurado
de USD 50.000.000,00.

A política atual da Companhia é de que não há qualquer mecanismo de remuneração ou indenização para administradores em
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.
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13. Remuneração dos administradores / 13.13 - Percentual partes relacionadas na rem.

2018
Conselho de Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

5,3%

34,8%

0,5%

2017
Conselho de Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

4,4%

39,2%

N/A

2016
Conselho de Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

4,0%

41,0%

N/A
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13. Remuneração dos administradores / 13.14 - Remuneração - outras funções

Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

-

-

-

-

Serviços de Consultoria

1.547.575,98

-

-

1.547.575,98

Serviços de Assessoria

-

-

-

-

Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

-

-

-

-

Serviços de Consultoria

2.705.512,25

-

-

2.705.512,25

Serviços de Assessoria

-

-

-

-

Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Total

Comissões

-

-

-

-

Serviços de Consultoria

-

-

-

-

Serviços de Assessoria

-

-

-

-

2018
Comissões

2017
Comissões

2016
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13. Remuneração dos administradores / 13.15 - Rem. reconhecida - controlador/controlada

Exercício social 2018 – remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor
2018

Conselho de
Administração

Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum

Conselho
Fiscal

Diretoria
-

Total

-

-

-

-

15.659.718,15

15.659.718,15
-

Exercício social 2018 – demais remunerações recebidas, especificando a que títulos foram atribuídas
2018

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria

Total

Controladores diretos e indiretos

-

-

-

-

Controladas do emissor

-

-

-

-

Sociedades sob controle comum

-

-

-

-

Exercício social 2017 – remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor
2017

Conselho de
Administração

Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum

Conselho
Fiscal

Diretoria
-

-

Total
-

11.971.631,01
-

11.971.631,01
-

Exercício social 2017 – demais remunerações recebidas, especificando a que títulos foram atribuídas
2017

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria

Total

Controladores diretos e indiretos

-

-

-

-

Controladas do emissor

-

-

-

-

Sociedades sob controle comum

-

-

-

-

Exercício social 2016 – remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor
2016

Conselho de
Administração

Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum

Conselho
Fiscal

Diretoria
-

-

Total
-

22.121.622,53
-

22.121.622,53
-

Exercício social 2016 – demais remunerações recebidas, especificando a que títulos foram atribuídas
2016

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria

Total

Controladores diretos e indiretos

-

-

-

-

Controladas do emissor

-

-

-

-

Sociedades sob controle comum

-

-

-

-
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13. Remuneração dos administradores / 13.16 - Outras inf. relev. - Remuneração

Não há.
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14. Recursos humanos / 14.1 - Descrição dos recursos humanos

a. número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)
Possuíamos 15.264 empregados em nosso quadro em 31 de dezembro de 2018.
A evolução do quadro de nossos empregados em 2016, 2017 e 2018 está descrita abaixo:

Setor

Diretoria executiva
Demais colaboradores
Estagiários e aprendizes
Total

2016

2017

2018

22

27

30

14.861

14.646

14.741

378

467

493

15.261

15.140

15.264

A tabela abaixo demonstra o número de empregados em 2016, 2017 e 2018 divididos por localização geográfica:

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016
Atividade

Brasil

Resto do mundo

Total

Aeroportos

4485

234

4.719

Tripulação Comercial

2970

0

2.970

Tripulação técnica

1563

0

1.563

Manutenção

2063

43

2.106

Operações

245

0

245

Atendimento ao cliente

1404

1

1.405

Administrativo

2187

66

2.253

Total

14.917

344

15.261

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
Atividade

Brasil

Resto do mundo

Total

Aeroportos

4.435

224

4.659

Tripulação Comercial

2.833

0

2.833

Tripulação técnica

1.514

0

1.514

Manutenção

2.099

42

2.141

Operações

211

28

239

Atendimento ao cliente

1.529

11

1.540

Administrativo

2.188

26

2.214

Total

14.810

331

15.140
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14. Recursos humanos / 14.1 - Descrição dos recursos humanos

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018

b.

Atividade

Brasil

Resto do mundo

Total

Aeroportos

4.310

228

4.538

Tripulação Comercial

2.945

0

2.945

Tripulação técnica

1.547

0

1.547

Manutenção

2.017

42

2.059

Operações

200

26

226

Atendimento ao cliente

1.353

10

1.363

Administrativo

2.550

36

2.586

Total

14.922

342

15.264

número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização

geográfica)
Não possuímos empregados terceirizados.

c.

índice de rotatividade

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o nosso índice de rotatividade era de 11,31 %.
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14. Recursos humanos / 14.2 - Alterações relevantes-Rec. humanos

Comparado a 2017, em 2018 tivemos um aumento no quadro da Diretoria Executiva em aproximadamente 11%, em
decorrência da transformação de três gerencias sêniores em diretorias. Já o aumento no quadro de Estagiários e Aprendizes
em aproximadamente 6% se deve ao compromisso da GOL na formação de jovens talentos. O quadro total de colaboradores
teve um pequeno aumento de aproximadamente 1% devido ao aumento das operações como novas bases e rotas
internacionais.
Em 1 de março de 2019 tivemos uma reestruturação organizacional. Essa reorganização visa fortalecer ainda mais a
companhia, com ganhos expressivos em eficiência e reforçar a nossa competitividade no setor.
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14. Recursos humanos / 14.3 - Política remuneração dos empregados

a.

Política de salários e remuneração variável

A estratégia de remuneração da GOL tem por objetivo atrair e reter colaboradores talentosos e altamente motivados
e é voltada para aliar os interesses dos nossos acionistas. Nosso pacote de remuneração inclui salários competitivos,
benefícios alinhados com o mercado e participação no programa de resultados.
Com o propósito de motivar nossos colaboradores e alinhar seus interesses com os resultados operacionais,
proporcionamos um programa anual de participação nos lucros e resultados, onde as diretrizes e definições de elegibilidades
são previamente aprovadas em assembleias dos colaboradores. De acordo com a legislação brasileira, as empresas podem
oferecer aos seus funcionários programas de participação nos resultados, que definem mecanismos para a distribuição de uma
parcela dos resultados, com base no alcance de metas pré-estabelecidas pela empresa. Os programas anuais de participação
nos resultados são negociados com uma comissão formada por nossos colaboradores e aprovado pelos sindicatos da
categoria, em benefício tanto dos colaboradores sindicalizados como dos não sindicalizados. No contexto do programa de
participação nos resultados, uma parcela do montante sujeito à distribuição esta relacionada ao cumprimento de metas de
lucro e uma parcela do montante sujeito à distribuição relacionada ao cumprimento de metas operacionais estabelecidas para
toda a organização. Também adotamos um plano de incentivos de longo prazo – ILP (Ações restritas e opções de ações) para
nossos executivos com direitos totais adquiridos ao longo de um período de 3 anos.

b.

Política de benefícios

Visando reter e reconhecer nossos colaboradores, oferecemos parcerias com diversas instituições, com destaque para
as parcerias educacionais nos cursos de Pós Graduação e MBA, com descontos exclusivos para colaboradores, estimulando o
desenvolvimento contínuo.
Proporcionamos o Benefício Viagem, que consiste na concessão de passagens aéreas nas modalidades stand by e
assento confirmado com preços especiais para colaborador e seus beneficiários.

Além disso, oferecemos o benefício de

compras de passagens aéreas de empresas parceiras para diversos lugares do mundo a valores diferenciados para nossos
colaboradores. Hoje, possuímos acordo com mais de 90 companhias aéreas para viagens particulares.
Visando o conforto e conveniência durante as viagens realizadas a passeio, nossos colaboradores e seus
acompanhantes podem contar ainda com as comodidades oferecidas das salas VIP’s nos espaços doméstico e internacional do
aeroporto de Guarulhos (GRU) e do Galeão (GIG), a um valor acessível.
Celebramos contratos com companhias seguradoras de assistência médica e odontológica com o intuito de oferecer
as melhores condições e promover o acesso à saúde e bem-estar aos nossos colaboradores através de valores acessíveis.
Oferecemos também o Centro de Saúde GOL para os colaboradores que aderirem ao plano de saúde, localizado na Sede
Congonhas, com a possibilidade de agendar consultas com Clínico Geral, Nutricionista, Ginecologista, Ortopedista,
Acupunturista e Dentista, sem cobrança de coparticipação nas consultas. Também é possível fazer realizar coleta de exames
laboratoriais.
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14. Recursos humanos / 14.3 - Política remuneração dos empregados

c.

Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-

administradores
Em Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de Abril de 2019, nossos acionistas aprovaram o Plano de Opção de
Compra de Ações – Plano de Incentivo de Longo Prazo, bem como o Plano de Ações Restritas – Plano de Incentivo de Longo
Prazo, que estabelece as seguintes condições para os empregados não administradores:

I.
II.

Grupos de beneficiários: Gerentes, Gerentes Executivos e Diretores não estatutários.
Condições para exercício:

Ações Restritas: Vesting de 36 meses
Opções de ações: Vesting de 20% no primeiro ano, 30% no segundo ano e 50% no terceiro ano
III.


Preços de exercício:
Ações restritas: o preço de exercício será o valor de mercado das ações, conforme cotação em bolsa de

valores no momento da transferência, de acordo com o disposto no item 13.4 deste formulário.


Opção de Compra de Ações: o preço de exercício 2018 foi de R$ 20,18, conforme descrito no item 13.4

deste formulário.
IV.

Prazos de exercício: 10 anos

Quantidade de ações comprometidas pelo plano: Foram concedidas 718.764 opções de ações e outorgadas 773.463 ações
restritas nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo - Opção de Compra de Ações e Ações Restritas para o exercício de
2018. Desse total, 395.261 opções de ações e 553.598 ações restritas referem-se a empregados não administradores.
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14. Recursos humanos / 14.4 - Relações emissor / sindicatos

O Sindicato Nacional dos Aeronautas representa toda a categoria (pilotos e comissários) em território nacional, e mais
10 (dez) sindicatos representam os demais colaboradores Aeroviários das companhias aéreas que atuam em solo.
Aproximadamente 29% de nossos funcionários são sindicalizados.
As negociações relativas ao reajuste salarial em decorrência da variação dos índices de inflação são conduzidas
anualmente entre os sindicatos dos empregados e as companhias aéreas, representadas pelo SNEA (Sindicato Nacional das
Empresas Aéreas), por meio da celebração de convenções coletivas de trabalho com o Sindicato Nacional dos Aeronautas e os
demais Sindicatos dos Aeroviários, cuja data-base está concentrada no mês de dezembro.
A negociação coletiva transcorreu durante os meses de Outubro e Novembro e a proposta apresentada
conjuntamente pelos Sindicatos representativos dos empregados e o SNEA (Sindicato Nacional das Empresas Aéreas), foi
aprovada durante assembleias itinerantes realizadas nas bases espalhadas pelo Brasil, entre os meses de novembro e
dezembro de 2018.
Entre as principais propostas do setor, consta a reposição integral da inflação de 3,56%, correspondente ao INPC
(Índice Nacional de Preço do Consumidor) do período, reajustado integralmente no mês de dezembro de 2018. Já os vales
alimentação e refeição, seguro de vida e diárias nacionais foram reajustadas em 3,56%. No caso do vale alimentação, o teto
de R$ 4.884,94 foi reajustado nos mesmos moldes dos salários, ou seja, passou a vigorar sobre salários de até R$ 5.058,84.
O Sindicato Nacional dos Aeronautas representa toda a categoria (pilotos e comissários) em território nacional, e mais
10 (dez) sindicatos representam os demais colaboradores Aeroviários das companhias aéreas que atuam em solo.
Aproximadamente 29% de nossos funcionários são sindicalizados.
As negociações relativas ao reajuste salarial em decorrência da variação dos índices de inflação são conduzidas
anualmente entre os sindicatos dos empregados e as companhias aéreas, representadas pelo SNEA (Sindicato Nacional das
Empresas Aéreas), por meio da celebração de convenções coletivas de trabalho com o Sindicato Nacional dos Aeronautas e os
demais Sindicatos dos Aeroviários, cuja data-base está concentrada no mês de dezembro.
A negociação coletiva transcorreu durante os meses de Outubro e Novembro e a proposta apresentada
conjuntamente pelos Sindicatos representativos dos empregados e o SNEA (Sindicato Nacional das Empresas Aéreas), foi
aprovada durante assembleias itinerantes realizadas nas bases espalhadas pelo Brasil, entre os meses de novembro e
dezembro de 2018.
Entre as principais propostas do setor, consta a reposição integral da inflação de 3,56%, correspondente ao INPC
(Índice Nacional de Preço do Consumidor) do período, reajustado integralmente no mês de dezembro de 2018. Já os vales
alimentação e refeição, seguro de vida e diárias nacionais foram reajustadas em 3,56%. No caso do vale alimentação, o teto
de R$ 4.884,94 foi reajustado nos mesmos moldes dos salários, ou seja, passou a vigorar sobre salários de até R$ 5.058,84.
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14. Recursos humanos / 14.5 - Outras informações relevantes - Recursos humanos

Não existem outras informações relevantes sobre esta Seção “14”. Todas as informações estão nos
subitens anteriores.
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,058

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 30/04/2018

0

0,000

1.833.455

0,669

1.833.455

Brasileira-SP

Não

Sim

17/10/2017

134.500

0,049

134.500

Americano

Não

Não

29/03/2019

0,000

33.863.549

12,373

33.863.549

Americano

Não

Não

01/07/2020

0,000

14.401.144

5,258

14.401.144

Aller Participações S/A
07.058.533/0001-73

0

0,000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,004

Bank of America

0
Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

1,079

BLACKROCK

0
Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,459
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR
417.942.901-25

Brasileira-DF

Não

Sim

17/10/2017

175

0,001

1.848.240

0,675

1.848.415

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,059

Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Imvestimento no Exterior
07.672.313/0001-35

Brasileira-SP

Não

Sim

07/12/2018

2.863.682.150

99,996

0

0,000

2.863.682.150

Não

Sim

17/10/2017

0

0,000

140

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

91,277

Henrique Constantino
443.609.911-34

Brasileiro-DF

140

0,001

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,001
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

JOAQUIM CONSTANTINO NETO
084.864.028-40

Brasileira-DF

Não

Sim

17/10/2017

105

0,001

0

0,000

105

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,001

MOBI Fundo de Investimento em Ações
21.409.035/0001-59

Brasileira-SP

Não

Sim

20/12/2018

0

0,000

102.953.776

37,618

102.953.776

3,282

0,000

118.868.813

43,354

118.868.848

3,779

546.988.806-10

Brasileira-DF

Não

Sim

17/10/2017

105

0,001

12.200

0,004

12.305

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

35

Ricardo Constantino

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,001
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

3.137.598.387

100,000

TOTAL

2.863.682.710

100,000

273.915.677

100,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Aller Participações S/A

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

07.058.533/0001-73

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR
417.942.901-25

Brasileira-DF

Não

Sim

17/10/2017

1.438.389

99,997

0

0,000

1.438.389

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

99,997

Henrique Constantino
443.609.911-34

Brasileiro-DF

Não

Sim

17/10/2017

1

0,001

0

0,000

1

Não

Sim

17/10/2017

0

0,000

1

0,001

0

0,000

0

0,000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,001

JOAQUIM CONSTANTINO NETO
084.864.028-40

Brasileira-DF

1

0,001

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Aller Participações S/A

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

07.058.533/0001-73

Ricardo Constantino
546.988.806-10

Brasileira-DF

Não

Sim

17/10/2017

1

0,001

0

0,000

1

0,001

0

0,000

1.438.392

100,000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

1.438.392

100,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Imvestimento no Exterior

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

07.672.313/0001-35

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR
417.942.901-25

Brasileira-DF

Sim

Sim

17/10/2017

32.991

25,000

0

0,000

32.991

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

25,000

Henrique Constantino
443.609.911-34

Brasileiro-DF

Sim

Sim

17/10/2017

32.991

25,000

0

0,000

32.991

Sim

Sim

17/10/2017

0

0,000

32.991

25,000

0

0,000

0

0,000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

25,000

JOAQUIM CONSTANTINO NETO
084.864.028-40

Brasileira-DF

32.991

25,000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Imvestimento no Exterior

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

07.672.313/0001-35

Ricardo Constantino
546.988.806-10

Brasileira-DF

Sim

Sim

17/10/2017

32.991

25,000

0

0,000

32.991

25,000

0

0,000

131.964

100,000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

131.964

100,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

MOBI Fundo de Investimento em Ações

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

21.409.035/0001-59

CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR
417.942.901-25

Brasileira-DF

Não

Sim

20/12/2018

149.700.730

25,000

0

0,000

149.700.730

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

25,000

Henrique Constantino
443.609.911-34

Brasileira-DF

Não

Sim

20/12/2018

149.700.730

25,000

0

0,000

149.700.730

Não

Sim

20/12/2018

0

0,000

149.700.730

25,000

0

0,000

0

0,000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

25,000

JOAQUIM CONSTANTINO NETO
084.864.028-40

Brasileira-DF

149.700.730

25,000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

PÁGINA: 275 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

MOBI Fundo de Investimento em Ações

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

21.409.035/0001-59

Ricardo Constantino
546.988.806-10

Brasileira-DF

Não

Sim

20/12/2018

149.700.730

25,000

0

0,000

149.700.730

25,000

0

0,000

598.802.920

100,000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

598.802.920

100,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

16/04/2020

Quantidade acionistas pessoa física

90.497

Quantidade acionistas pessoa jurídica

324

Quantidade investidores institucionais

477

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias

0

0,000%

Quantidade preferenciais

136.821.090

49,957%

Total

136.821.090

4,361%
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15. Controle e grupo econômico / 15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo
econômico

(47,78% PN)
(36,78% total de ações)

Outros

25%

25%

25%

25%

Constantino de
Oliveira Jr.

Henrique
Constantino

Ricardo
Constantino

Joaquim
Constantino

(1,10% PN)
(0,85% total de ações)

Tesouraria

(0,00% PN)
(23,02% total de ações)

FIP Volluto

(37,62% PN)
(28,96% total de ações)

MOBI FIA

(0,40% PN)
(0,31% total de ações)

Diretoria

(0,73% PN)
(0,56% total de ações)

Conselho

(12,37% PN)
(9,53% total de ações)

Bank of
America

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
100%
GOL Linhas
Aéreas S.A.

100%

52.67%
0,001%

GAC Inc.

100%
GOL Finance
LuxCo S.A.

100%
GOL Finance
Cayman

Smiles
Fidelidade S.A.

*Em 31 de outubro de 2019, 50,32% do total de nossas ações preferenciais estavam em circulação

PÁGINA: 278 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

15. Controle e grupo econômico / 15.5 - Acordo de Acionistas

Não há nenhum acordo de acionistas arquivado na nossa sede social.

1
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15. Controle e grupo econômico / 15.6 - Alterações rel. particip. - controle e Adm

Não houve alterações relevantes nas participações dos membros do nosso grupo de controle nos últimos
exercícios sociais.
Para conhecimento, citamos, a título de referência, as operações que ocorreram nos três últimos exercícios
sociais envolvendo o Acionista Controlador da Companhia:
No dia 10 de julho de 2015, a Companhia, seu acionista controlador e a Delta Air Lines, Inc. celebraram
um contrato de investimento em que as Partes se comprometeram a realizar as seguintes operações (as
“Operações Estratégicas”):
• investimentos em ações emitidas pela GOL, em até US$90 milhões pelo acionista controlador da
Companhia, o Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Investimento no Exterior (“FIP
Volluto”), e em até US$56 milhões pela Delta;
• a Delta garantiu um empréstimo de até US$300 milhões obtido pela GOL com terceiros, sendo a garantia
da Delta contra garantida por ações ordinárias da Smiles S.A. detidas pela GOL. Em 31 de janeiro de 2017, a
controlada GLA celebrou um Loan Agreement com a Delta Air Lines no valor de US$50.000, com prazo de
vencimento em 31 de dezembro de 2020, com obrigação de reembolso a ser realizado pela Companhia, GLA e Gol
Finance (atual denominação da Gol LuxCo), nos termos do contrato de reembolso celebrado em 19 de agosto de
2015, com garantia fidejussória pela Companhia à controlada GAC.; e
• a prorrogação e expansão dos acordos de cooperação comercial existentes entre a GOL e a Delta. As
Operações Estratégicas têm como finalidade permitir que a GOL e a Delta continuem a se beneficiar de sua
parceria estratégica e melhorar significativamente a condição financeira e de liquidez da GOL.
No dia 04 de setembro de 2015, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o aumento de
capital mencionado acima, no valor de R$ 461.272.399,20, mediante a emissão de 64.065.611 ações
preferenciais. O Aumento de Capital teve como finalidade reforçar o caixa, a estrutura de capital e o patrimônio da
Companhia. As condições do aumento de capital foram descritas de forma detalhada no Aviso aos Acionistas
divulgado pela Companhia em 22 de julho de 2015.
Informamos que o aumento de capital mencionado acima não alterou a participação do acionista
controlador no capital votante da Companhia.
Em 11 de janeiro de 2018, o Conselho de Administração da Companhia homologou a conversão de
2.171.354.430 ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelo FIP Volluto em ações preferenciais,
passando o referido acionista a deter 130.953.776 ações preferenciais de emissão da Companhia, representando
49,25% do total das ações preferenciais. O FIP Volluto possui 23,38% do capital social econômico da Companhia.
A conversão das ações ordinárias em ações preferenciais não alterou a participação do FIP Volluto e
demais acionistas no capital econômico da Companhia e ocorreu no contexto de reorganização de seus ativos.
Em 20 de dezembro de 2018, o acionista controlador FIP Volluto, à época detentor de 2.863.682.150
ações ordinárias e 130.953.776 ações preferenciais, realizou reorganização societária envolvendo o MOBI Fundo
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de Investimento e Ações, que passou a deter a totalidade das 130.953.776 ações preferenciais, anteriormente
detidas pelo FIP Volluto, representativas de 37,48% do capital social econômico da Companhia.
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Principais operações societárias
Aquisição da VRG
Em 9 de abril de 2007, a Companhia adquiriu a VRG, atualmente designada GOL Linhas Aéreas S.A. (“GLA”)
unidade produtiva do Grupo VARIG, e que atualmente é a empresa operacional do Grupo GOL, que opera voos
domésticos e internacionais, oferecendo serviços de transporte aéreo regular e não regular entre os principais
destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A Companhia controla 100% do capital da GLA.
Aquisição da Webjet
Em 03 de outubro de 2011, adquirimos a Webjet por um preço ajustado de R$43,4 milhões e assumimos uma
dívida líquida de R$214 milhões. Os resultados da Webjet foram consolidados em nossas demonstrações financeiras a
partir de 3 de outubro de 2011. A despesa operacional da Webjet por assento-quilômetro oferecido (CASK) excombustível para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 foi de R$7,3 centavos, o que representa o menor
CASK ex-combustível na indústria da aviação doméstica brasileira. A aquisição da Webjet pela VRG, atualmente
denominada GLA, não alterou o capital social da GLA.
Em 23 de novembro de 2012, anunciamos o encerramento das atividades operacionais e a descontinuidade da
marca Webjet em função da baixa competividade da operação da Webjet, baseada em aeronaves com baixa eficiência
em termos de consumo de combustível, idade média elevada e defasagem tecnológica. Com os novos patamares de
custo do setor no Brasil desde 2011, esse modelo deixou de ser competitivo. Com isso, anunciamos a parada das
aeronaves Boeing 737-300 remanescentes dessa operação para início do processo de manutenção e devolução desses
equipamentos. Onze do total de treze aeronaves Boeing 737-300 da frota da Webjet foram devolvidas em 2013. A
Companhia reconheceu aproximadamente R$140 milhões de custos relacionados ao encerramento das atividades da
Webjet. Considerando que as despesas não são recorrentes, houve uma melhoria na eficiência operacional em 2013.
Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia não possuía contratos firmes para a venda das aeronaves
remanescentes. Diante desse cenário, a Companhia realizou a reclassificação dessas aeronaves para o ativo
imobilizado, diante dos requerimentos do CPC 31 – “Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação
Descontinuada”. Os efeitos de depreciação foram de R$2,6 milhões e os efeitos de impairment foram de R$4,1
milhões.
Investimento da Delta
Em 7 de dezembro de 2011, nosso acionista controlador e a Delta celebraram um contrato de investimentos
prevendo a venda de 8.300.455 ações preferenciais na forma de ADSs detidas pelo nosso acionista controlador à
Delta, a um preço por ação equivalente a R$22,00. Nosso acionista controlador utilizou todos os recursos obtidos com
a venda de ações preferenciais à Delta para subscrever novas ações ordinárias e preferenciais em uma oferta de
direitos emitida pela Companhia ao mesmo preço por ação pago pela empresa Delta.
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Nosso acionista controlador também concordou em nomear um representante da empresa Delta para atuar
como membro do nosso conselho de administração, desde que a Delta detenha, no mínimo, 50% das ADSs adquiridas
no investimento, dentre outras condições. A Delta concordou, durante um período de 12 meses, em não vender as
ADSs adquiridas (“lockup”) e não adquirir quaisquer outras ações da GOL, inclusive na forma de ADSs (“standstill” ou
suspensão), sem nosso consentimento.
No contexto do Investimento da Delta, celebramos um contrato comercial de longo prazo com a Delta, que
incluía dispositivos sobre exclusividade destinados a fortalecer a cooperação operacional e as sinergias entre as duas
empresas, inclusive:
(i)

Aumento no escopo do acordo de code-share (compartilhamento de voos), sujeito às aprovações

pertinentes, permitindo que a Delta utilize seu código em mais voos da GOL no Brasil, América do Sul, EUA e Caribe e
que a GOL adicione seu código nos voos da Delta entre o Brasil e os Estados Unidos, e dos Estados Unidos para outro
destino, dessa forma, aumentando o número de opções de voos aos passageiros de ambas as companhias aéreas e
expandindo nossa presença geográfica;
(ii)

Otimização dos serviços de conexão visando aumentar a atratividade dos serviços conjuntos das

companhias, facilitando as conexões de voos e carga e a movimentação de passageiros dentre os aproximadamente
380 destinos em mais de 60 países cobertos pela GOL e Delta;
(iii)

Maior conforto dos passageiros ao alinhar serviços e benefícios aos membros de ambos os programas

Smiles e SkyMiles;
(iv)

Atividades comerciais e promocionais, encorajando a equipe de vendas de ambas as companhias

aéreas a cooperarem no Brasil, nos Estados Unidos e eventualmente, em outros países;
(v)

Exploração de sinergias nos serviços aos passageiros, manutenção, áreas VIP e suporte logístico; e

(vi)

Transferência do arrendamento de duas aeronaves remanescentes Boeing 767 em nossa frota e partes

sobressalentes para a Delta.
Nesse contexto, em reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de dezembro de 2011, foi
aprovado um aumento do capital social de R$295,8 milhões, com possibilidade de homologação parcial, mediante a
emissão privada de 13.445.235 ações, sendo 6.825.470 ordinárias e 6.619.765 ações preferenciais. Esta operação
permaneceu em aberto durante o primeiro semestre de 2012, em virtude do exercício do direito de preferência pelos
acionistas titulares de ações da Companhia para a subscrição das ações decorrentes do aumento de capital sujeito à
homologação. Junto a este aumento de capital foi inserida a operação de capitalização mediante investimento da Delta
Air Lines, Inc. (“Delta”), com a aquisição de 8.300.455 (oito milhões, trezentas mil, quatrocentas e cinqüenta e cinco)
ações preferenciais da Companhia, adquiridas do Fundo Volluto, mediante conversão dessas ações em ADR´s
(American Depositary Receipts). O Fundo Volluto realizou um adiantamento para futuro aumento de capital no
montante de R$182,6 milhões (US$100,0 milhões), valor recebido com a transferência de suas ações para a Delta, com
o objetivo de recompor sua posição acionária. Esse adiantamento está vinculado ao aumento de capital em 8.300.455
ações, (oito milhões, trezentas mil, quatrocentas e cinquenta e cinco), equivalente a 6.825.469 (seis milhões,
oitocentas e vinte cinco mil, quatrocentas e sessenta e nove) ações ordinárias e 1.474.986 (um milhão, quatrocentas e
setenta e quatro, novecentas e oitenta e seis) ações preferenciais, ao preço de R$22,00 (vinte e dois reais).
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Em 13 de agosto de 2012, nosso Conselho de Administração, aprovou o aumento do capital social parcial no
montante de R$183,2 milhões no contexto da operação Delta, representado por 6.825.470 ações ordinárias e
1.501.312 ações preferencias, totalizando 8.326.782 ações, conforme aumento de capital proposto em reunião do
Conselho de Administração no dia 21 de dezembro de 2011. Desse total, 8.300.455 ações foram subscritas pelo
acionista controlador e 26.327 ações subscritas por acionistas minoritários. Dessa forma, o capital social da
Companhia passou a ser de R$2.499,7 milhões (dois bilhões, quatrocentos e noventa e nove milhões, seiscentos e
oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), composto por 278.716.786 (duzentas e
setenta e oito milhões, setecentas e dezesseis mil e setecentas e oitenta e seis) ações, representado por 143.858.204
(cento e quarenta e três milhões, oitocentas e cinquenta e oito mil, duzentas e quatro) ações ordinárias e 134.858.582
(cento e trinta e quatro milhões, oitocentas e cinquenta e oito mil e quinhentas e oitenta e duas) ações preferenciais.
Findo todos os períodos referentes ao exercício do Direito de Preferência, havia restado, ainda, 5.118.453 ações não
subscritas, que foram canceladas na data de 13 de agosto de 2012, mediante a homologação parcial do aumento de
capital.
Também temos um acordo de parceria estratégica, ou MRO (manutenção, reparo e operações) com a Delta, a
ser realizado pela Delta TechOps, a divisão de manutenção da Delta. A Delta TechOps também está nos auxiliando em
nossos esforços para atingir as exigências de Certificações FAA (Federal Aviation Administration) para nosso centro de
manutenção. Auxiliamos a Delta com certos serviços de manutenção de linha para suas aeronaves com amplo tempo
de permanência em solo no Brasil. Em janeiro de 2013, celebramos um acordo de manutenção com a MTU
Maintainance Hannover GmbH e a MTU Maintainance Zhuhai Co., Ltd., em conjunto, MTU, visando fornecer serviços
MRO para os 50% restantes de nossas turbinas CFM 56-7, assim como a manutenção de peças e componentes das
turbinas de nossas aeronaves Boeing 737 NG.
Oferta Inicial de Ações (IPO) da Smiles S.A.
Em 21 de dezembro de 2012, aprovamos a segregação das atividades relacionadas ao nosso programa de
fidelidade Smiles, ou programa Smiles, anteriormente gerenciadas por nós e que passaram a ser conduzidas pela
Smiles S.A., uma subsidiária que iniciou suas operações em 1 de janeiro de 2013. No dia 25 de abril de 2013, a Smiles
precificou uma oferta pública inicial (IPO) na qual emitiu 52.173.912 ações ordinárias, equivalentes a 43% de seu
capital total, por R$ 1,1 bilhão. Os recursos obtidos com esse IPO foram utilizados totalmente para a aquisição pela
Smiles S.A. de bilhetes antecipados da GOL a uma taxa de desconto pré-fixada de 12,49%.
Governança Corporativa
Determinadas transações da Smiles S.A. com partes relacionadas exigiram a aprovação por um comitê
independente e todos os membros de seu conselho de administração de acordo com seu estatuto social. As referidas
transações com partes relacionadas incluíram: alterações do Acordo Operacional ou o Acordo de Compra de Milhas e
Bilhetes e certas compras antecipadas de bilhetes, dentre outras transações.
Acordos com a Smiles
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Acordo Operacional
Em 28 de dezembro de 2012, celebramos um acordo operacional com a Smiles, ou o Acordo Operacional, que
estabelece os termos e condições de nosso relacionamento. Esse acordo começou a vigorar em 1 de janeiro de 2013,
quando a Smiles começou a gerenciar e operar o programa Smiles.
O Acordo Operacional estabeleceu os termos e condições da gestão do programa Smiles para a Smiles. Dentro
do contexto da transferência, dividimos os custos de premiação, conforme segue: o custo dos prêmios resgatados
com milhas atuais ou “legado” (acumuladas até 31 de dezembro de 2012) é arcado por nós, enquanto o custo dos
prêmios resgatados com novas milhas (adquiridas a partir de 1 de janeiro de 2013) é arcado pela Smiles.
Segundo o Acordo Operacional, o programa Smiles será nosso único programa de fidelidade. Atualmente
somos o principal parceiro da Smiles no setor de transporte aéreo. Podemos exigir que a Smiles celebre um acordo de
parceria com novos parceiros no setor de transporte aéreo ou com aliança global de companhias aéreas, caso façamos
parte de um desses acordos.
Temos prioridade na celebração de parcerias em certos segmentos, tais como agências de viagens (inclusive
agência de viagens on-line), locação de veículos e seguro viagem. Contudo, a Smiles poderá estabelecer parcerias
nesses setores com nossa autorização prévia.
Fora do setor de transporte aéreo e certos segmentos no setor de viagens, a Smiles não precisa informar ou
solicitar nossa autorização para estabelecer parcerias. Podemos estabelecer parcerias fora do setor de transporte
aéreo, contanto que as referidas parcerias não envolvam acumulação de milhas ou benefícios em programa de
milhagem que não o programa Smiles.

Milhas e Acordo de Compra de Bilhetes
Em 28 de dezembro de 2012, celebramos um acordo de compra de milhas e bilhetes com a Smiles, ou o
Acordo de Compra de Milhas e Bilhetes, que estabelece os termos e condições de nossas compras de milhagem e
nossas vendas de bilhetes.
Visando regulamentar a precificação e a disponibilidade de bilhetes de premiação e atender a demanda do
cliente, o acordo estabelece três classes de assento: padrão, comercial e promocional para fins de compra de bilhetes.
(i)

Assentos padrão: A precificação levará em consideração a variação do custo econômico da passagem

aérea nos últimos 12 meses e as características de cada rota. O custo econômico equivale à soma: (i) do custo de
oportunidade de não vender um bilhete a um viajante quando o voo está lotado – ou em caso de remoção; (ii) o custo
de oportunidade de um passageiro resgatar um bilhete prêmio que tenha adquirido o bilhete em dinheiro, caso ele/ela
não tivesse milhas disponíveis – ou diluição; e (iii) o custo direto que incorremos no transporte de um passageiro
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adicional em determinado voo, ou custo marginal.

A disponibilidade de assento padrão nos aviões é restrita e

controlada por nós, embora seja garantido à Smiles um número total mínimo de assentos padrão fora os assentos
totais em todos os voos.
(ii)

Assentos comerciais: A precificação está sujeita ao mesmo preço e/ou desconto aplicados por nós aos

terceiros (sujeita às condições e características de cada produto). A disponibilidade de assentos comerciais nos voos é
irrestrita, porém limitada à capacidade do voo, segundo as restrições aplicáveis.
(iii)

Assentos promocionais: A precificação é determinada por uma tabela de descontos estabelecida

acordada entre nós e a Smiles, caso a caso, que poderá ser revisada, suspensa ou revogada a qualquer tempo a nosso
critério. Não há nenhuma obrigação de disponibilidade mínima para os assentos promocionais.
O preço que pagamos pela milhagem será calculado com base no custo econômico especificado acima, menos
a parcela da taxa de breakage, que é o percentual esperado de milhagem que expirará sem ser resgatada.
Segundo o Contrato de Compra de Milhagem e Bilhetes, qualquer mudança relevante em nossa política de
acumulação de milhagem deverá ser discutida antecipadamente por um comitê de fidelidade, cujos membros serão
nomeados pela Smiles e por nós, proporcionalmente. A Smiles deverá nos notificar sobre mudanças relevantes na
política de resgate de milhagem relacionadas com os bilhetes prêmio e discutir essas mudanças no comitê de
fidelidade. O comitê de fidelidade será um comitê consultor com nenhum poder de decisão.
A Smiles poderá vender milhagem diretamente aos seus clientes, sujeita a certas restrições sobre milhagem
vendida por cliente e por período, preços mínimos e extensão dos períodos de resgate.
Em 15 de outubro de 2018, por meio de Fato Relevante, a Companhia e sua subsidiária Smiles Fidelidade
comunicaram os planos de reorganização societária que visam principalmente assegurar a competitividade de longo
prazo do Grupo Gol (“GOL”), através do alinhamento de interesses de todos os stakeholders, reforçando uma estrutura
de capital consolidada, simplificando a governança societária das Companhias do Grupo, reduzindo custos e despesas
operacionais, administrativas e financeiras, e aumentando a liquidez no mercado para todos os acionistas da GOL, por
meio da incorporação da Smiles Fidelidade pela subsidiária GLA.
Historicamente e ao redor do mundo, os principais programas de fidelidade existentes são controlados e
administrados por companhias aéreas. Passagens aéreas são, consistentemente, a categoria de recompensa mais
relevante demandada pelos membros dos programas de fidelidade. A GOL é composta pelos líderes nacionais, com
uma participação atual de aproximadamente 36% do mercado brasileiro de transporte aéreo de passageiros e uma
participação superior a 50% do mercado brasileiro de programas de fidelidade. No Brasil, a concorrência em ambos os
mercados de transporte aéreo de passageiros e programas de fidelidade tornou-se mais desafiadora nos últimos anos.
A GOL tem realizado esforços intensos e coordenados para aumentar a atratividade dos produtos de transporte aéreo
de passageiros da GLA e a atratividade do programa de fidelidade da Companhia para seus clientes e parceiros.
Apesar de tais esforços, limitações do Contrato Operacional e a existência de governança e bases de
acionistas distintas revelaram obstáculos para a capacidade dos investimentos necessários e da otimização na
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coordenação do desenvolvimento de ofertas e produtos. No contexto do referido cenário, a controladora GLAI concluiu
que:
(i)
ter estruturas societárias separadas para as duas principais áreas de negócios da GOL não está no melhor
interesse dos acionistas da GOL,
(ii)
não pretende renovar o Contrato Operacional com a controlada Smiles Fidelidade com término previsto para
2032, e
(iii)
a Reorganização é a direção que gerará o maior valor para as companhias e seus respectivos acionistas, dentre
outros fatores, por:
•
assegurar a competitividade de longo prazo nos seus principais mercados (viagens
de fidelidade);
•
simplificar a estrutura acionária da GOL, alinhando os interesses de todos os
liquidez no mercado das ações negociadas;

aéreas e programas

acionistas e aumentando a

•
aprimorar e gerar maior eficiência da governança e na tomada de decisões,
através da maior coordenação
administrativa e do compartilhamento do plano de
negócios e da definição de objetivos para todas as empresas
da GOL;
•
integrar totalmente (em contrapartida à mera consolidação) os resultados
financeiros e operacionais
das operações, dos balanços e fluxos de caixa da Smiles Fidelidade e da GLA de forma a permitir à GOL otimizar sua
estrutura de
capital, custo de capital e recursos financeiros, permitindo que a companhia aérea
concorra de
forma mais eficaz e que o programa de fidelidade se beneficie do
melhor posicionamento de seu principal
parceiro de negócios;
•
melhorar a oferta de produtos para passageiros da GLA e membros e parceiros comerciais do Programa
Smiles.
Em razão da decisão de inadmissão da migração da Companhia para o Novo Mercado da B3, bem como das
novas oportunidades de estruturação do setor aéreo no Brasil, autorizadas pela Medida Provisória nº863, publicada em
13 de dezembro de 2018, que eliminou todas as restrições à participação de estrangeiros no capital votante das
empresas aéreas brasileiras, a Companhia informou, também por meio de Fato Relevante, emitido em 17 de dezembro
de 2018 que está avaliando opções adicionais disponíveis para implementação da potencial incorporação da
controlada Smiles Fidelidade, à luz do novo cenário do setor aéreo brasileiro que, na opinião da Administração,
potencializa a criação de valor aos acionistas da Companhia, ao autorizar o controle não brasileiro da GLA, e de outras
estruturas presentes na bolsa de valores brasileira.
Acordo de Investimento com a General Atlantic
Em 05 de abril de 2013, firmamos um acordo de investimento com a General Atlantic Service Company LLC.
(“General Atlantic”), que previa um investimento da General Atlantic no Smiles. Sob este acordo, G.A. Smiles
Participações S.A., ou G.A. Smiles, uma filial da General Atlantic, adquiriu no contexto do IPO um número de ações
ordinárias da Smiles S.A. equivalentes a R$400 milhões, o equivalente a 15,8% do capital total Smiles. A General
Atlantic também concordou em não vender ou transferir ações da Smiles, por um período de nove meses após o
encerramento desta oferta. Em conexão com o acordo firmado entre a General Atlantic e Smiles, outorgamos à General
Atlantic uma opção de compra de ações de emissão da Smiles de nossa propriedade.
Em 24 de fevereiro de 2014, a Companhia recebeu uma notificação de exercício de opção de compra de ações
pela G.A. Brasil V Fundo de Investimento em Participações. O exercício da totalidade das opções de compra das ações

PÁGINA: 287 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

15. Controle e grupo econômico / 15.7 - Principais operações societárias

de emissão da Smiles S.A. foi realizado em 27 de fevereiro de 2014. O montante representou 3.433.476 ações, ou
2,8% do capital social da Smiles, o que corresponde à divisão: (i) do valor equivalente a 20% do montante em Reais
efetivamente investido pela General Atlantic na subscrição de ações no âmbito da oferta inicial de ações da Smiles (ou
seja, 20% de R$400 milhões); pelo (ii) Preço de Exercício de R$23,30 por ação, ou seja, R$21,70, corrigido com base
na variação de 100% do CDI até o dia 27 de fevereiro de 2014. Com o exercício da totalidade das opções de compra de
ações pela General Atlantic, a participação acionária da Companhia na sua subsidiária Smiles S.A., que era de 57,3%,
passou a ser de 54,5%.
Em abril de 2015, as Partes celebraram um Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas, alterando as condições de
rescisão e o prazo do Acordo. Uma das principais alterações foi a inclusão de uma hipótese de rescisão do contrato,
caso a General Atlantic viesse a manter uma participação menor do que 7,5% na Smiles. Posteriormente, esse limite foi
reduzido para 2,5% com a condição de que o acordo somente seria encerrado 12 (doze) meses após a General Atlantic
deter menos que 2,5% de participação na Smiles.
Em 26 de maio de 2015, a General Atlantic informou que alienou totalmente sua posição na Smiles, de modo
que, nesta data, iniciou-se o prazo 12 (doze) meses para o término do acordo de acionistas celebrado entre as Partes.
Assim, a partir de 26 de maio de 2016, o Acordo de Acionistas celebrado entre as Partes não será mais válido.
Abertura de Novas Subsidiárias no Exterior
Em 2013, a GOL anunciou a criação de duas novas subsidiárias, a Gol Finance (Luxemburgo), anteriormente
denominada Gol LuxCo, empresa estrangeira estabelecida com a finalidade de facilitar transações financeiras gerais e
de aeronaves no exterior, e a Gol Dominicana Linhas Aéreas SAS (“GOLD”), uma companhia constituída na República
Dominicana.
Investimento da Air France-KLM
Em 19 de fevereiro de 2014, a GOL assinou uma parceria exclusiva estratégica de longo prazo para
cooperação comercial com a Airfrance KLM, aprovado pelas autoridades concorrenciais (CADE). A cooperação
abrangeu a ampliação do compartilhamento de voos, atividades de venda conjuntas aprimoradas, e mais benefícios
para clientes por meio dos programas de milhagens de ambas as companhias no mercado brasileiro e europeu. A
parceria seguiu a cooperação estratégica bem-sucedida entre a GOL e a Delta Airlines, que é principal parceira da Air
France-KLM, implementada desde 2011.
Como parte deste acordo, Air France-KLM investiu US$100 milhões na GOL. Este valor abrangeu um
investimento de R$116,4 milhões em ações da GOL, o que representou uma participação de aproximadamente 1,5%
em ações preferenciais da Companhia. As condições do aumento de capital foram aprovadas pelo Conselho de
Administração da GOL em 28 de maio de 2014, e estão descritos de forma detalhada no Aviso aos Acionistas
divulgado à época. Adicionalmente, Air France-KLM fez uma contribuição de US$48 milhões para aprimorar a eficácia
da parceria comercial estratégica.
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Na data de 28 de maio de 2014, o Conselho de Administração da Companhia deliberou um aumento de capital
no montante de R$185,7 milhões. O Aumento de Capital teve como objetivo otimizar a estrutura de capital da
Companhia, fortalecer a sua estrutura de capital e patrimônio, manter o plano e suas metas de crescimento no curto e
longo-prazo e realizar demais investimentos previstos e indispensáveis ao crescimento sustentável da Companhia e à
geração de valor ao acionista. O Aumento de Capital também visou permitir o investimento de R$ 116,3 milhões pela
Air France – KLM na Companhia, por meio da subscrição de parte do Aumento de Capital. As condições do aumento de
capital foram descritas de forma detalhada no Aviso aos Acionistas divulgado em 28 de maio de 2014.
Essa parceria estratégica exclusiva proporcionou maior coordenação entre as malhas, aumentando o número
de oportunidades de conexão entre a Europa e Brasil. O compartilhamento de código entre os voos da Air France-KLM
e GOL se estenderam aos voos operados pela Air France e KLM entre a Europa e Brasil, assim como os voos operados
pela GOL no Brasil. A Air France/KLM iniciou em março de 2014 uma nova rota para Brasília, com três voos semanais.
A. Todos esses voos conectarão a malha da GOL com mais de 51 destinos nacionais. Os clientes se beneficiaram com
voos mais curtos, melhores conexões e assistência durante toda a viagem e também estão tendo a possibilidade de
ganhar e resgatar milhas em todos os voos. As companhias assinaram acordos conjuntos entre si para otimizar a
gestão de suas viagens de negócios. Uma melhor coordenação da equipe de vendas foi introduzida nos mercados
europeu e brasileiro.
Air France-KLM é um dos membros fundadores da aliança aérea internacional, a SkyTeam. A transação não
contemplou a adesão da GOL à Global Alliance, e foi realizada em linha com o objetivo da Companhia de buscar
parcerias estratégicas de longo prazo e fortalecer sua estrutura de capital, com foco na criação de valor aos seus
acionistas.
Reestruturação Acionária e Aprimoramento da Governança Corporativa da Companhia
No dia 21 de janeiro de 2015, a Administração da Companhia apresentou aos seus acionistas uma Proposta
visando a ampliação da capacidade de capitalização da Companhia, por meio de uma solução estrutural e de longo
prazo, que conferiu mais flexibilidade para a companhia na captação de recursos. A proposta consistiu,
especialmente, na criação de espaço adicional para a emissão de novas ações preferenciais, sem que continuasse
sendo necessariamente obrigatório emissão de ações ordinárias em mesma proporção, em caso de aumento de capital
da Companhia, em virtude de obrigações impostas pela legislação societária e pelas normas regulatórias aplicáveis à
época.
A Proposta foi deliberada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 23 de março de 2015, em que
todos os acionistas da Companhia foram chamados a votar, inclusive os titulares de ações preferenciais.
Com o fim de assegurar a prática dos mais elevados padrões de governança corporativa, a Companhia definiu
que a decisão sobre a aprovação ou não da Proposta fosse definida pela maioria dos acionistas preferencialistas
presentes à Assembleia Geral, sem o cômputo dos votos do Acionista Controlador, que se comprometeu a lançar seus
votos no mesmo sentido, e após, a votação pela maioria dos demais acionistas, de forma a não influenciar no
resultado final de tal deliberação.
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A Proposta foi aprovada em AGE por ampla maioria, mais de 99% (noventa e nove) por cento do total de
acionistas da Companhia presentes na AGE.
A Proposta apresentada contemplou os principais eventos:
(1)

Aumento dos direitos patrimoniais conferidos pelas ações preferenciais na proporção de 35 para 1 e o

simultâneo desdobramento das ações ordinárias na mesma proporção, gerando, portanto, resultado econômico neutro
para os acionistas.
Com a aprovação, cada ação preferencial passou a conferir direito a dividendos 35 vezes superiores ao
dividendo que vier a ser declarado para cada ação ordinária, assim como recebeu 35 vezes o preço pago por ação
ordinária em ofertas públicas de aquisição de ações, inclusive em caso de alienação de controle (tag-along). Foram
igualmente majorados os direitos conferidos às ações preferenciais em caso de reembolso de capital e em caso de
participação em valores remanescentes na hipótese de liquidação. Adicionalmente, a conversão de ações ordinárias
em ações preferenciais obedeceu à razão de 35:1.
Simultaneamente ao aumento dos direitos das ações preferenciais, as ações ordinárias foram desdobradas em
35 vezes.
(2)

Adoção de melhorias na governança corporativa para reforçar o alinhamento de interesses entre

acionistas, sujeitas a determinadas condições e dependendo da participação econômica do Acionista Controlador,
também foram elevados, incluindo:
(i)

Vagas no Conselho de Administração reservadas para representantes de acionistas preferencialistas;

(ii)

Votação em separado em Assembleia Especial de acionistas preferencialistas de determinadas

matérias;
(iii)

Representação crescente de conselheiros independentes no Conselho de

Administração da

Companhia; e
(iv)

Instituição de Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) permanente e Comitê de Governança Corporativa

Estatutário com competência ampliada;
(3)

Limitação à alienação de ações detidas pelo Acionista Controlador (“Lock-Up do Controlador”)

Com a aprovação da Proposta, o Acionista Controlador passou a estar sujeito a limitações na sua capacidade
de alienar as ações ordinárias e preferenciais atualmente detidas. Tais limitações possuem duração e exceções
definidas, conforme indicado na tabela a seguir:
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PN’s*

ON’s**

Período
Até 12 (doze)
meses da data
da Aprovação da
Proposta
Entre 12 (doze) e
24 (vinte e
quatro) meses
da data da
Aprovação da
Proposta
Após 24 (vinte e
quatro) meses
da data da
Aprovação da
Proposta

Tamanho

Modo de Venda

Lock-Up

Qualquer

Venda em bolsa

100% da posição

Qualquer

Venda em bolsa

50% da posição

Qualquer

Venda em bolsa

0% da posição
(livre para
negociação)

Período

Tamanho

Modo de Venda

Qualquer

Até 3% do capital
econômico

Mercado (ex.
bloco)

Qualquer

Maior que 3% do
capital
econômico

Oferta pública
registrada na
CVM

Qualquer

Qualquer

Privado

Lock-Up
6 (seis) meses
para a posição
remanescente
Aplicam-se as
restrições
acordadas no
âmbito da oferta
pública de ações
6 (seis) meses
para o Acionista
Controlador e 12
(doze) meses
para o
adquirente

Notas: (*) Vendas fora de bolsa são permitidas se o adquirente aceitar as restrições referentes a venda em bolsa
(**) Se aplica também a ONs convertidas em PNs
Obs.1: Lock-up extinto se o controlador detiver menos de 15% do capital econômico ou caso seja realizada
oferta pública em razão da alienação do controle
Obs.2: Ações adquiridas após AGE de aprovação podem ser alienadas sem qualquer restrição
(4)

Previsão de uma obrigação de lançar uma oferta pública de aquisição por parte de qualquer adquirente

de ações representando 30% ou mais da participação econômica na Companhia. O Estatuto Social da Companhia
determina que o adquirente de uma participação econômica de 30% na Companhia (excetuado o atual Acionista
Controlador, em determinados casos) está obrigado a lançar oferta pública para aquisição de todas as ações de
emissão da Companhia ao maior preço pago por tal adquirente nos 12 meses anteriores.
A Proposta apresentada deveu-se, principalmente, ao fato de que Companhia estava próxima do limite legal
do número de ações preferenciais que podem ser emitidas, conforme disposição legal, fixado em 50% do número total
de ações. Em virtude de tal fato, antes da reestruturação, na medida em que a Companhia buscava emitir ações
preferenciais adicionais, em número superior a este limite, o Acionista Controlador estava obrigado a subscrever igual
número de ações ordinárias. Por esta razão, a capacidade de financiamento da Companhia dependia, necessariamente,
do Acionista Controlador.
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Adicionalmente, antes da aprovação da Proposta em Assembleia Geral Extraordinária, qualquer subscrição
significativa de ações ordinárias por terceiros, que não o Acionista Controlador, dependia de autorizações da Agência
Nacional de Aviação Civil (“ANAC”) e estava limitada às restrições impostas pelo Código Brasileiro de Aeronáutica
(“CBAer”).
Maiores detalhes acerca da Proposta aprovada pelos acionistas da Companhia estão disponíveis no site de
relações com investidores da Companhia www.voegol.com.br/ri
Contrato de Investimento – Fundo de Investimento em Participações Volluto e Delta Airlines Inc.
No dia 10 de julho de 2015, a Companhia, seu acionista controlador e a Delta Air Lines, Inc. celebraram um
contrato de investimento em que as Partes se comprometeram a realizar as seguintes operações (as “Operações
Estratégicas”):
(i)

investimentos em ações emitidas pela GOL, de até US$90 milhões pelo acionista controlador da

Companhia, o Fundo de Investimento em Participações Volluto (“FIP Volluto”), e de até US$56 milhões pela Delta,
(ii)

a garantia, pela Delta, em empréstimo de até US$300 milhões a ser obtido pela GOL com terceiros,

sendo a garantia da Delta contragarantida por ações ordinárias da Smiles S.A. detidas pela GOL, e ainda,
(iii)

a prorrogação e expansão dos acordos de cooperação comercial existentes entre a GOL e a Delta. As

Operações Estratégicas têm como finalidade permitir que a GOL e a Delta continuem a se beneficiar de sua parceria
estratégica e melhorar significativamente a condição financeira e de liquidez da GOL.
Na data de 04 de setembro de 2015, o Conselho homologou um aumento de capital no montante de R$
461.272.399,20 milhões. O Aumento de Capital teve como objetivo reforçar o caixa, a estrutura de capital e o
patrimônio da Companhia. As condições do aumento de capital foram descritas de forma detalhada no Aviso aos
Acionistas divulgado em 22 de julho de 2015.
Contrato de Venda Antecipada de Bilhetes Aéreos para a Smiles S.A.
No dia 26 de fevereiro de 2016, a Companhia celebrou um contrato de compra e venda antecipada de
passagens aéreas com a Smiles S.A. no montante total de até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de Reais), sujeito a
determinados termos e condições, inclusive um cronograma de desembolsos (a “Compra Antecipada”). A primeira
parcela, no valor de R$376,0 milhões, foi desembolsada pela Smiles em fevereiro de 2016.
A Compra Antecipada consistiu em tranches e os demais desembolsos foram condicionados a determinadas
medidas de fortalecimento da liquidez da GLA. A Companhia adotou tais medidas em conformidade com o plano de
negócios da GLA, ao longo do ano de 2016. As medidas de fortalecimento da liquidez tomadas incluem:
- Redução da quantidade de pousos e decolagens em pelo menos 6%;
- Suspensão de 07 (sete) destinos operados em 31 de dezembro de 2015;
- A devolução de 05 (cinco) aeronaves em regime de arrendamento financeiro;
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- Alteração no cronograma de entrega de novas aeronaves entre 2016 e 2017 de 15 (quinze)para 01
(uma).
Os desembolsos feitos pela Smiles foram pagos em tranches de R$376 milhões na data de fechamento da
operação, R$200 milhões em 12 de maio de 2016, R$200 milhões em 30 de junho de 2016, R$160 milhões em 13 de
setembro de 2016 e R$ 120 milhões em 03 de fevereiro de 2017. A taxa média ponderada anual dos adiantamentos
em aberto equivale a 17,29%.
Em 05 de abril de 2017, a controlada Smiles aprovou a celebração de aditivo ao Contrato de Compra e Venda
Antecipada de Passagens Aéreas e do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Direitos sobre Contas e
Outras Avenças, que preveem a aquisição, pela Smiles, de créditos para utilização futura na aquisição de passagens
aéreas de emissão da GLA, no montante de até R$480.000.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões de reais), sendo
que seu desembolso pela Smiles poderá ocorrer até 31 de julho de 2018, de acordo com os termos e condições do
Aditivo. Em 25 de Abril de 2017 a companhia pagou a tranche C do referido aditivo, no valor de R$130 milhões.
Alteração do Fator de Relação entre ADS e Ações Preferenciais de emissão da GOL

No dia 25 de fevereiro de 2016, a Companhia divulgou que estava realizando uma operação para alterar a
razão entre os seus ADS e as ações preferenciais de emissão da GOL, de 01 ADS para 01 ação preferencial para 01
ADS para 10 ações preferenciais. A Companhia informou que a referida alteração não afetou os detentores de ações
ordinárias e preferenciais da GOL, e que não foram emitidas novas ações de emissão da Companhia. Como resultado
da alteração na proporção das ADSs para as ações preferenciais da Companhia, a Companhia tinha o objetivo que o
preço dos ADS aumentasse proporcionalmente, o que efetivamente ocorreu.
No dia 16 de fevereiro de 2017, a Companhia divulgou Fato Relevante anunciando que seu Conselho de
Administração aprovou a alteração da razão entre os ADS e as ações preferenciais da Companhia para 01 ADS para 05
ações preferenciais. O objetivo desta mudança era aumentar a liquidez na negociação, ampliando a base de acionistas
e facilitando o acesso das ADSs da GOL na NYSE. As ADSs atuais permaneceriam válidas e não haveria necessidade de
trocá-las.
Como resultado, os titulares registrados de ADSs receberam automaticamente, na data de distribuição, em 1
de maio de 2017, uma ADS extra para cada ADS que possuíam até o encerramento das operações na data de registro,
em 27 de abril de 2017.
Em 09 de novembro de 2017, a Companhia divulgou novo Fato Relevante anunciando a mudança do número
de ações por ADS, passando o número de ações por ADS de 05 ações preferenciais para 02 ações preferenciais. O
objetivo desta mudança era aumentar a liquidez na negociação, ampliando a base de acionistas e facilitando o acesso
das ADSs da GOL na NYSE. As ADSs atuais permaneceriam válidas e não haveria necessidade de trocá-las.
Como resultado, os titulares registrados de ADSs receberam automaticamente, na data de
distribuição, 21 de novembro de 2017, 1,5 ADS extra para cada ADS que possuíam até o encerramento das operações
na data de registro, em 20 de novembro de 2017.
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Além disso, no dia 17 de abril de 2017, a Companhia nomeou o The Bank of New York Mellon, como banco
depositário para o programa de ADR da Companhia em termos substancialmente idênticos àqueles presentes no
contrato com o depositário atual.
Oferta Privada de Permuta dos Notes - Exchange Offer
No dia 03 de maio de 2016, a Companhia anunciou via Fato Relevante a realização de privadas de permuta
(“Ofertas de Permuta”) de todos e quaisquer títulos representativos de dívida no exterior (notes) em circulação (a) com
remuneração de 7,50% e vencimento em 2017 (“Notes 2017”) emitidos pela Gol Finance (“Finance”), por dinheiro e por
novos títulos de dívida no exterior (notes) com remuneração de 8,50% e com vencimento em 2018 (“Novas Notes
2018”) a serem emitidos pela Emissora; (b) com remuneração de 9,250% e vencimento em 2020 (“Notes 2020”)
emitidos pela Finance, com remuneração de 8,50% e vencimento em 2022 (“Notes 2022”) emitidos pela LuxCo e com
remuneração de 10,750% e vencimento em 2023 (“Notes 2023”) emitidos pela LuxCo, por dinheiro e por novos títulos
de dívida no exterior (notes) com remuneração de 8,50% e com vencimento em 2022 (“Novas Notes 2022”), a serem
emitidos pela Emissora; e (c) com remuneração de 8,75% e sem data de vencimento (“Notes Perpétuos” e, em conjunto
com as Notes 2017 e Notes 2022, “Notes Antigas”) emitidos pela Finance, por novos títulos de dívida no exterior
(notes) com remuneração de 8,50% e com vencimento em 2028, a serem emitidos pela Emissora (“Novas Notes 2028”
e, em conjunto com as Novas Notes 2018 e Novas Notes 2022, as “Novas Notes”).
A GOL adotou no ano de 2015 uma série de iniciativas para fortalecer sua liquidez e estrutura de capital. As
iniciativas no segundo semestre de 2015 e primeiros meses de 2016 incluem: (1) injeção de capital; (2) suporte
financeiro da Delta Air Lines; (3) redução no volume de decolagens; (4) redução dos custos operacionais; (5) venda
antecipada de passagens; (6) mudanças de rotas; (7) negociação com fornecedores; (8) negociação dos contratos de
leasing; e (9) aprimoramentos na estrutura de capital. Juntamente com esses esforços, as Ofertas de Permuta visaram
assegurar que a GOL reagisse às atuais crises política e econômica da forma mais competitiva possível.
O resultado das Ofertas de Permuta reduziram a dívida total da GOL em US$ 101,2 milhões (R$ 326,9
milhões), com um uso de caixa de US$ 13,9 milhões, e vai possibilitar uma economia com despesa anual de juros para
a GOL de US$ 9,3 milhões, conforme abaixo:
Novas
emissões (b)

Senior 2017 (i)

27.937

(19.556)

(1.233)

7.148

(6.243)

13.391

Senior 2020 (ii)

41.139

(18.513)

(1.440)

21.186

(3.189)

24.375

Senior 2022 (ii)

46.270

(20.822)

(1.488)

23.960

(3.536)

27.496

Senior 2023 (ii)

14.301

(6.435)

(513)

7.353

(1.104)

8.457

Bonus Perpétuos (iii)

46.099

(16.135)

(1.949)

28.015

-

28.015

Total em USD

175.746

(81.461)

(6.623)

87.662

(14.072)

101.734

Total em R$

574.971

(266.508)

(21.664)

286.799

(46.034)

332.833

a)
b)

Prêmios
pagos

Total do ganho
(c)

Redução
da
dívida

Dívida
cancelada (a)

Pagamentos

Refere-se à parcela das dívidas anteriores que foram canceladas no âmbito da oferta de permuta de títulos.
As novas emissões possuem vencimento nas seguintes datas: (i) Senior notes com vencimento em 20 de dezembro de 2018; (ii) Senior
notes com vencimento em 20 de julho de 2021; (iii) Senior notes com vencimento em 20 de dezembro de 2028.
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c)

O montante total de R$286.799 corresponde ao ganho líquido total apurado no processo de oferta de permuta de títulos.

Em 3 de abril de 2017 a Companhia amortizou US$55,9 milhões (R$177,2 milhões) do saldo das Notas Sênior
I com taxa de 7,5% a.a. e vencimento em 03 de abril de 2017.
Os novos bônus sênior possuem garantia sênior da Companhia com pagamento de juros semestrais de 8,50%
a.a. e 1% a.a. a ser incorporado no montante principal (PIK), além de garantia de peças e conjuntos de reposição de
aeronaves. Os custos incorridos na oferta de troca totalizaram R$27,2 milhões (US$8,4 milhões). Os demais
empréstimos e financiamentos não sofreram alterações contratuais durante o exercício findo em 31 de dezembro de
2016.
Em 3 de abril de 2017 a Companhia amortizou US$55,9 milhões (R$177,2 milhões) do saldo das Notas Sênior
I com taxa de 7,5% a.a. e vencimento em 03 de abril de 2017.
Ao longo de 2018, a Companhia realizou uma série de iniciativas de desalavancagem (liability management),
dentre elas: (i) recompra dos bonds com vencimentos em 2018, 2020, 2021, 2023 e 2028 (ii) refinanciamento da
dívida com a 7ª emissão de debêntures e com amortização de R$137,5 milhões em relação ao saldo da emissão
anterior. Os demais empréstimos e financiamentos não sofreram alterações contratuais durante o exercício findo em
31 de dezembro de 2018.
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Não existem outras informações relevantes sobre esta Seção “15”. Todas as informações estão nos subitens
anteriores.
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Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações com partes
relacionadas
De acordo com a Instrução CVM nº 480, devemos comunicar transação ou conjunto de transações correlatas
com Partes Relacionadas, cujo valor total supere o menor dos seguintes valores: R$50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais) ou 1% do ativo total da Companhia.
Tais informações anunciadas deverão descrever o escopo do acordo, o prazo, o preço, as condições de
rescisão ou conclusão e qualquer possível influência do acordo na administração ou na realização de nossos negócios.
Além disso, a Companhia cumpre os dispositivos constantes do Comitê de Pronunciamentos Contábeis Nº 05
que estabelece diversas regras para divulgação de transação com partes relacionadas em suas Demonstrações
Financeiras.
Realizamos uma série de operações com partes relacionadas e empresas controladas relativas a aspectos
operacionais e financeiros, sempre observando os preços e condições usuais de mercado e sem envolver a prestação
de garantia.
Além disso, aprovamos em Reunião do Conselho de Administração do dia 11 de agosto de 2015, a nossa
Política de Transações com Partes Relacionadas, que tem como objetivo estabelecer regras e consolidar diretrizes que
assegurem que todas as decisões, em especial, aquelas envolvendo Partes Relacionadas, ou eventuais situações
envolvendo conflito de interesses, garantia a equidade das transações, bem como de total transparência, de modo que
estas transações sejam divulgadas detalhada e tempestivamente, aos seus acionistas, em linha com as melhores
práticas de governança corporativa.
Em nossa Política, todos os colaboradores e administradores da Companhia estão vinculados e devem a
observar quando estiverem atuando ou participando de operações da Companhia envolvendo Partes Relacionadas.
Ainda de acordo com a Política da Companhia, as transações com partes relacionadas deverão sempre ser
divulgadas nos termos do Anexo XXXIII da Instrução da CVM 480/2009, da Deliberação 642/2010 da CVM e também
conforme prevê o artigo 247 da Lei das Sociedades por Ações, em notas explicativas às Demonstrações Financeiras da
Companhia.
A íntegra da nossa Política está disponível para consulta no website de relações com investidores da
Companhia.
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Saldo existente

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Delta Airlines

09/04/2012

0,00

US$ 20,00 por usuário

Não aplicável

Prazo indeterminado.

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Não

Objeto contrato

Utilização de sala VIP (apenas para partidas), por passageiros da GOL e da Delta.

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Mediante notificação com antecedência de 60 dias.

Natureza e razão para a operação

Viabilização da oferta de sala VIP aos clientes.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Não aplicável

Delta Airlines

04/11/2018

36 meses

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Handling - Prestação de serviços de handling nas bases Miami e Orlando

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Por qualquer das Partes, sem penalidade ou indenização, mediante aviso com 60 (sessenta) dias de antecedência.

Natureza e razão para a operação

Viabilizar operações nas bases localizadas em Miami e Orlando.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Empresa Cruz de Transportes Ltda.

19/03/2014

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias.

0,00

0,00

N/A

N/A

N/A

N/A

Prazo indeterminado
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Empresa de Ônibus Pássaro Marron S.A.

16/01/2015

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Empresa Princesa do Norte S.A.

18/03/2013

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Expresso Caxiense S.A.

26/09/2017

Relação com o emissor

GLA

0,00

0,00

0,00

Saldo existente

N/A

N/A

N/A

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

N/A

Prazo indeterminado

NÃO

N/A

N/A

Prazo indeterminado

24 meses

0,000000

NÃO

NÃO

0,000000

0,000000
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Objeto contrato

Prestação de serviços de transporte de passageiros na ocorrência de voo interrompido.

Garantia e seguros

DPVAT, seguro de responsabilidade civil, seguro de RCF-V com valor coberto de no mínimo R$500.000,00, seguro de APP Morte e Invalidez, com
valores cobertos no mínimo de R$50.000 e danos morais com valores cobertos no mínimo de R$10.000,00.

Rescisão ou extinção

Aviso prévio escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Natureza e razão para a operação

Viabilizar a presteza no atendimento aos passageiros e clientes.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Transporte Coletivo Cidade Canção

19/12/2014

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

0,00

Saldo existente

N/A

Montante

N/A

Duração

Prazo indeterminado

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

NÃO

0,000000

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Turb Transporte Urbano S.A.

10/07/2012

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

0,00

N/A

N/A

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Saldo existente

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar

N/A

Vaud Participações S.A.

30/10/2012

0,00

N/A

N/A

Prazo indeterminado

NÃO

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Viação Piracicabana LTDA.

10/09/2011

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Expresso Itamarati S.A.

20/03/2014

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

0,00

0,00

N/A

N/A

N/A

N/A

Prazo indeterminado

Prazo indeterminado

0,000000

NÃO

0,000000

NÃO

0,000000

PÁGINA: 301 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias.

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Expresso Maringá do Vale S.A.

19/03/2014

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Expresso União

18/03/2013

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

0,00

0,00

Saldo existente

N/A

N/A

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

N/A

Prazo indeterminado

NÃO

N/A

Prazo indeterminado

0,000000

NÃO

0,000000
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Saldo existente

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Glarus Serviços, Tecnologia e Participações
Ltda.

19/03/2014

0,00

N/A

N/A

Prazo indeterminado

NÃO

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Limmat Participações S.A.

30/10/2012

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Mobitrans Administração e Participações S.A.

01/11/2018

Relação com o emissor

GLAI

Objeto contrato

Prestação de Serviços - Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial

Garantia e seguros

N/A

0,00

0,00

N/A

N/A

N/A

N/A

Prazo indeterminado

Prazo Indeterminado

0,000000

NÃO

NÃO

0,000000

0,000000
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Rescisão ou extinção

Mediante notificação com 30 dias de antecedência

Natureza e razão para a operação

Obtenção de consultoria estratégica para aprimoramento de operações.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Oeste Sul Empreendimentos Imobiliários S.A.

20/03/2013

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Quality Bus Comércio de Veículos S.A.

18/03/2013

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Thurgau Participações S.A.

30/10/2012

0,00

0,00

0,00

Saldo existente

N/A

N/A

N/A

Montante

N/A

N/A

N/A

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Prazo indeterminado

NÃO

Prazo indeterminado

Prazo indeterminado

0,000000

NÃO

SIM

0,000000

0,000000
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Viação Piracicabana LTDA.

01/07/2017

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Prestação de serviços de transporte de passageiros, bagagens, tripulantes e empregados. Contrato cedido pela Breda Transportes e Serviços
S.A.Transportes e Serviços S.A.

Garantia e seguros

Seguro DPVAT e seguro de responsabilidade civil facultativo.

Rescisão ou extinção

Mediante aviso prévio escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Natureza e razão para a operação

Concessão de transporte aos passageiros e empregados da subsidiária da Emissora.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Limmat Participações S.A.

04/06/2013

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Serviços de transporte aéreo de cargas em voos regulares ou de congêneres e em aeronaves especialmente fretadas.

Garantia e seguros

Não aplicável

0,00

0,00

Saldo existente

N/A

Não aplicável

Montante

N/A

Não aplicável

Duração

Vigência prorrogada
tacitamente por prazo
indeterminado (aditivo
em fase final de
negociação)

Prazo Indeterminado

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

NÃO

SIM

0,000000

0,000000
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Rescisão ou extinção

Aviso prévio de 10 (dez) dias úteis

Natureza e razão para a operação

Viabilizar operações de transporte aéreo de cargas.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Não aplicável

Smiles Fidelidade S.A. e GOL Linhas Aéreas
S.A.

02/08/2018

Relação com o emissor

Controlada da Emissora

Objeto contrato

Contrato de Compra e Venda Antecipada de Passagens Aéreas

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Diversas situações implicam no vencimento antecipado do contrato.

Natureza e razão para a operação

Aquisição de novos créditos da GOL Linhas Aéreas S.A. pela Smiles Fidelidade S.A. para utilização futura na aquisição e/ou contratação (i) a
qualquer tempo, de acordo com os termos e condições previstos nos Acordos Operacionais, de passagens aéreas da GLA e/ou (ii) de outros
serviços de transporte aéreo de passageiros, mediante acordo entre as Partes.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

A Emissora figura como interveniente anuente no Contrato.

Smiles Fidelidade S.A. e GOL Linhas Aéreas
S.A.

06/09/2018

Relação com o emissor

Controlada da Emissora

Objeto contrato

Contrato de Compra e Venda Antecipada de
Passagens Aéreas

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Diversas situações implicam no vencimento antecipado do contrato.

Natureza e razão para a operação

Aquisição de novos créditos da GOL Linhas Aéreas S.A. pela Smiles Fidelidade S.A. para utilização futura na aquisição e/ou contratação (i) a
qualquer tempo, de acordo com os termos e condições previstos nos Acordos Operacionais, de passagens aéreas da GLA e/ou (ii) de outros
serviços de transporte aéreo de passageiros, mediante acordo entre as Partes.

299.981.554,61

107.659.481,28

Saldo existente

Não aplicável

Não aplicável

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Os desembolsos
Até 31/12/2018 ou até a NÃO
referentes ao Contrato liquidação de todas as
serão atualizados à taxa obrigações.

Os desembolsos
Até 31/12/2018 ou até a NÃO
referentes ao Contrato liquidação de todas as
serão atualizados à taxa obrigações.

0,000000

0,000000
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Saldo existente

Montante

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Não aplicável

Smiles Fidelidade S.A. e GOL Linhas Aéreas
S.A.

26/09/2018

91.821.395,04

Não aplicável

Os desembolsos
Até 31/12/2018 ou até a SIM
referentes ao Contrato liquidação de todas as
serão atualizados à taxa obrigações.

Relação com o emissor

Controlada da Emissora

Objeto contrato

Contrato de Compra e Venda Antecipada de
Passagens Aéreas

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Diversas situações implicam no vencimento antecipado do contrato.

Natureza e razão para a operação

Aquisição de novos créditos da GOL Linhas Aéreas S.A. pela Smiles Fidelidade S.A. para utilização futura na aquisição e/ou contratação (i) a
qualquer tempo, de acordo com os termos e condições previstos nos Acordos Operacionais, de passagens aéreas da GLA e/ou (ii) de outros
serviços de transporte aéreo de passageiros, mediante acordo entre as Partes.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

A Emissora figura como interveniente anuente no Contrato.

Smiles Fidelidade S.A. e GOL Linhas Aéreas
S.A.

01/04/2019

Relação com o emissor

Controlada da Emissora

Objeto contrato

Contrato de Compra e Venda Antecipada de
Passagens Aéreas

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Diversas situações implicam no vencimento antecipado do contrato.

Natureza e razão para a operação

Aquisição de novos créditos da GOL Linhas Aéreas S.A. pela Smiles Fidelidade S.A. para utilização futura na aquisição e/ou contratação (i) a
qualquer tempo, de acordo com os termos e condições previstos nos Acordos Operacionais, de passagens aéreas da GLA e/ou (ii) de outros
serviços de transporte aéreo de passageiros, mediante acordo entre as Partes.

Posição contratual do emissor

Outra

100.789.143,00

Não aplicável

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Os desembolsos
Até 31/12/2020 ou até a NÃO
referentes ao Contrato liquidação de todas as
serão atualizados à taxa obrigações.

0,000000

0,000000
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Especificar

A Emissora figura como interveniente anuente no Contrato.

Air France - KLM

01/01/2017

Relação com o emissor

Não

Objeto contrato

Manutenção de motores

Garantia e seguros

Garantia de serviços e peças
Seguro US$ 750,000,000

Rescisão ou extinção

Insolvência e descumprimento contratual

Natureza e razão para a operação

Manutenção dos motores das aeronaves da subsidiária da Emissora

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

NA

Aller Participações S.A

04/06/2013

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Serviços de transporte aéreo de cargas, prestados nos voos regulares ou de congêneres ou em aeronaves especialmente fretadas.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 10 (dez) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar operações de transporte aéreo de cargas.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Aller Participações S.A

05/03/2012

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

0,00

0,00

0,00

Saldo existente

0

0

0

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

0

31/12/2020

NÃO

0,000000

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

0

0

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Artequeacontece Vendas, Divulgação e Eventos 18/12/2018
Artísticos LTDA.

Montante envolvido

260.000,00

Saldo existente

N/A

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

N/A

De 01/02/2019 a
31/08/2019

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização de uso, pelo fotógrafo à GOL, de fotografias de autoria exclusiva do fotógrafo, bem como de sua imagem, conforme definido entre as
partes.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Rescisão unilateral pela GOL, mediante notificação escrita com antecedência de 90 (noventa) dias.

Natureza e razão para a operação

Realização de campanha de marketing corporativo.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

BR Mobilidade Baixada Santista S.A. SPE

18/08/2016

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Breda Transportes e Serviços S.A.

18/03/2013

0,00

0,00

N/A

N/A

N/A

N/A

Prazo indeterminado

Prazo indeterminado

SIM

NÃO

0,000000

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Relação com o emissor

GLA

Montante envolvido

Saldo existente

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

N/A

Prazo indeterminado

NÃO

Objeto contrato
Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Comporte Participações S.A.

18/03/2013

Relação com o emissor

GLA

Objeto contrato

Autorização e emissão de conta UATP para utilização da cliente como meio de pagamento na compra de passagens aéreas e serviços
relacionados, oferecidos pelos participantes do UATP.

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Mediante notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias

Natureza e razão para a operação

Viabilizar pagamentos por meio do sistema UATP.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

N/A

Delta Airlines

11/10/2016

Relação com o emissor

Não

Objeto contrato

Manutenção de Motores

Garantia e seguros

Garantia de serviços e peças
Seguro US$ 750,000,000

Rescisão ou extinção

Insolvência e descumprimento contratual

Natureza e razão para a operação

Manutenção dos motores das aeronaves da subsidiária da Emissora.

0,00

0,00

N/A

Não aplicável

Não aplicável

31/12/2020

NÃO

0,000000

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Saldo existente

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Não aplicável

Delta Airlines

02/02/2017

50.000.000,00

Não aplicável

Não aplicável

31/12/2020

SIM

4,625000

Relação com o emissor

Não

Objeto contrato

Loan Agreement

Garantia e seguros

Nota Promissória de US$ 60 MM

Rescisão ou extinção

Insolvência e descumprimento contratual

Natureza e razão para a operação

Viabilizar a prestação dos serviços previstos no Contrato de Manutenção de Motores (GTA) celebrado entre as partes.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Não, o contrato é firmado com a GLA

Delta Airlines

31/08/2015

SIM

6,500000

Relação com o emissor

Não

Objeto contrato

Garantia em financiamentos

Garantia e seguros

Concessão de garantia fidejussória adicional pela Delta, referente à dívida emitida pela Gol Finance.

Rescisão ou extinção

Insolvência e descumprimento contratual, exceto com relação às disposições das Seções 2.14, 2.16 e 10.04 e Seção 8 do contrato.

Natureza e razão para a operação

Garantia fidejussória adicional para viabilizar a emissão de dívida pela controlada da Companhia (Gol Finance), para captação de recursos no
exterior.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Não, a emissora da dívida é a Gol Finance

300.000.000,00

Não aplicável

Não aplicável

30/08/2020
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a.

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses; e

Conforme detalhado no item 16.1, acima, a Companhia possui diversos mecanismos para
assegurar a comutatividade das transações que realiza, e também de forma a evitar que conflitos de
interesses ocorram em seus negócios, incluindo as previstas no Regulamento do Nível 2 de Governança
Corporativa da B3.
Neste sentido, as transações com Partes Relacionadas celebradas pela Companhia seguem uma
série de regulamentos legais e normas internas que garantem que nas condições, sejam elas preços,
prazos, encargos financeiros pactuados entre as partes sejam feitas em condições de mercado, e
divulgados em Nota Explicativa às suas Demonstrações Financeiras.
Além do Regulamento do Nível 2 da B3 e do CPC nº 05, a Companhia possui uma Política de
Transação com Partes Relacionadas que abrange todos os seus colaboradores e administradores, e visa
estabelecer regras e diretrizes para situações com potencial conflito de interesse que sejam tomadas,
levando em consideração sempre o interesse da Companhia.
Não obstante a Política de Transação com Partes Relacionadas, os administradores da
Companhia e todos os seus colaboradores sujeitam-se ao Código de Ética, que contém uma seção
sobre Relacionamento com Fornecedores, instruindo estes a buscar orientação internamente sobre as
situações de possíveis conflitos e impondo diretrizes que devem ser constantemente observadas de
modo a evitar tais situações de conflito.
E ainda, o Conselho de Administração da Companhia possui como diretriz, disposta em seu
regimento Interno, prevenir e administrar situações de conflito de interesses ou de divergência de
opiniões, de maneira que o interesse da Companhia sempre prevaleça.

b.

demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o

pagamento compensatório adequado:
A contratação de qualquer operação com Partes Relacionadas é feita diretamente pela nossa
Diretoria, órgão responsável por analisar e avaliar previamente se as condições de tais operações são
equivalentes àquelas oferecidas pelo mercado, além de estarem em linha com o nosso objeto social e
buscarem atender sempre os interesses em geral de nossos acionistas.
As transações com Partes Relacionadas seguem a Política de Compras da Companhia, que
consiste em um Processo de Compra e Aprovação coordenado pela gerência de compras da Companhia
junto à área solicitante, por meio do qual é realizada a cotação de mercado variando o número de
fornecedores cotados, conforme o valor da contratação. A gerência de compras é responsável pela
1
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análise comercial e, de acordo com o processo, poderá solicitar o apoio das áreas jurídica, financeira e
tributária, e demais áreas com algum tipo de envolvimento no processo. O critério básico de análise
das propostas comerciais é o de menor preço, salvo nos casos onde existam critérios mistos, como por
exemplo preço e técnica para serviços de manutenção, desde que definidos previamente ao início do
processo e informado aos fornecedores na solicitação de cotação. Dessa forma, a Política de Compras
da Companhia garante o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento
compensatório adequado.
Além disso, nosso Manual de Política de Transações com Partes Relacionadas estabelece uma
série de medidas que visam assegurar que as Transações com Partes Relacionadas da Companhia
sejam feitas de forma comutativa e em condições de mercado.
No caso de uma transação ultrapassar um determinado valor estabelecido em nossa Política,
ela precisará ser aprovada por um Comitê Especial da Companhia que irá avaliar as condições e termos
da transação.
Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, qualquer membro do Conselho de
Administração da Companhia está proibido de votar em qualquer Assembleia ou Reunião do Conselho,
ou de atuar em qualquer operação ou negócio nos tenha interesses conflitantes com os da Companhia.
Entende-se por negócios celebrados em conflito de interesses aqueles não celebrados em condições
normais de mercado, havendo benefício à Parte Relacionada e possibilidade de nos causar dano ou
prejuízo. Em especial, o artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações normatiza o exercício ao direito de
voto dos acionistas em assembleia geral, bem como regula a responsabilidade do acionista controlador
na Companhia.
Além disso, o Código de Ética da Companhia apresenta como premissas: (a) a seleção e a
contratação de fornecedores realizada com base em critérios técnicos, profissionais e éticos, sempre
considerando as melhores ofertas apresentadas pelo mercado em relação a custo, prazo e nível de
serviço; e (b) o compromisso de transparência nos processos de compra e contratação de produtos e
serviços, tratando com respeito todos os fornecedores, sem privilégios ou discriminação de qualquer
natureza, independentemente do volume de negócios que mantém conosco.

2
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com partes relacionadas

Não existem outras informações relevantes sobre esta Seção “16”. Todas as informações estão
nos subitens anteriores.

1
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17. Capital social / 17.1 - Informações - Capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
30/04/2020
Tipo de capital
30/04/2020
Tipo de capital
30/04/2020
Tipo de capital
18/04/2019

Valor do capital

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias

Quantidade de ações
preferenciais

Quantidade total de ações

2.863.682.710

273.879.123

3.137.561.833

2.863.682.710

273.879.123

3.137.561.833

2.863.682.710

273.879.123

3.137.561.833

2.863.682.710

268.065.268

3.131.747.978

Capital Emitido
3.164.522.504,44
Capital Subscrito
3.164.522.504,44
Capital Integralizado
3.164.522.504,44
Capital Autorizado
6.000.000.000,00
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Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

29/01/2007

Reunião do
Conselho de
Administração

Data emissão

Valor total emissão

29/01/2007

176,057.32

Tipo de
aumento

Ordinárias

Subscrição
particular

0

Preferênciais
5,000

Total ações

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

5,000

0.01770000

35.21

R$ por Unidade

823

0.00390000

47.69

R$ por Unidade

6,082,220

37.21410000

60.81

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe
5.000

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

16/03/2007

Reunião do
Conselho de
Administração

16/03/2007

39,248.87

Subscrição
particular

0

823

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe
823

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

09/04/2007

Reunião do
Conselho de
Administração

09/04/2007

369,859,798.20

Subscrição
particular

0

6,082,220

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe
6.082.220

Critério para determinação do
preço de emissão

Critério fixado nos termos do art. 170, § 1º, III da Lei das Sociedades Anônimas.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

PÁGINA: 316 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

17. Capital social / 17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

06/08/2007

Reunião do
Conselho de
Administração

Data emissão

Valor total emissão

06/08/2007

22,928.40

Tipo de
aumento
Subscrição
particular

Ordinárias
0

Preferênciais
660

Total ações

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

660

0.00170000

34.74

R$ por Unidade

5,086

0.01330000

35.72

R$ por Unidade

336

0.00090000

36.35

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe
660

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

30/10/2007

Reunião do
Conselho de
Administração

30/10/2007

181,671.92

Subscrição
particular

0

5,086

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe
5.086

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

28/01/2008

Reunião do
Conselho de
Administração

28/01/2008

12,213.60

Subscrição
particular

0

336

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe
336

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional
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Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

20/03/2009

Reunião do
Conselho de
Administração

Data emissão

Valor total emissão

20/03/2009

203,531,031.60

Tipo de
aumento
Subscrição
pública

Ordinárias
6,606,366

Preferênciais

Total ações

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

19,487,356

26,093,722

14.92220000

7.80

R$ por Unidade

19,002,500

38,005,000

40.00590000

16.50

R$ por Unidade

52,182

52,182

0.02460000

10.35

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe
19.487.356

Critério para determinação do
preço de emissão

Critério fixado nos termos do art. 170, § 1º, III da Lei das Sociedades Anônimas.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

08/10/2009

Reunião do
Conselho de
Administração

08/10/2009

627,082,500.00

Subscrição
pública

19,002,500

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe
19.002.500

Critério para determinação do
preço de emissão

Critério fixado nos termos do art. 170, § 1º, III da Lei das Sociedades Anônimas.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

02/02/2010

Reunião do
Conselho de
Administração

02/02/2010

540,241.38

Subscrição
particular

0

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe
52.182

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional
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Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

11/03/2010

Reunião do
Conselho de
Administração

Data emissão

Valor total emissão

11/03/2010

83,071.80

Tipo de
aumento

Ordinárias

Subscrição
particular

0

Preferênciais
7,980

Total ações

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

7,980

0.00380000

10.41

R$ por Unidade

7,750

0.00370000

10.54

R$ por Unidade

1,050,680

4,883,756

5.42380000

24.38

R$ por Unidade

6,011

6,011

0.00280000

10.87

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe
7.980

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

05/05/2010

Reunião do
Conselho de
Administração

05/05/2010

81,673.50

Subscrição
particular

0

7,750

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe
7.750

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

05/05/2010

Reunião do
Conselho de
Administração

05/05/2010

119,065,971.28

Subscrição
particular

3,833,076

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe
1.050.680

Critério para determinação do
preço de emissão

Critério fixado nos termos do art. 170, § 1º, III da Lei das Sociedades Anônimas.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

09/08/2010

Reunião do
Conselho de
Administração

09/08/2010

65,313.23

Subscrição
particular

0
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Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

Data emissão

Valor total emissão

Tipo de
aumento

Ordinárias

Preferênciais

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

02/09/2010

Reunião do
Conselho de
Administração

02/09/2010

7,220.40

Subscrição
particular

0

660

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

09/11/2010

Reunião do
Conselho de
Administração

09/11/2010

860,540.39

Subscrição
particular

0

77,243

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

20/12/2010

Reunião do
Conselho de
Administração

20/12/2010

347,818.92

Subscrição
particular

0

21,548

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

22/02/2011

Reunião do
Conselho de
Administração

22/02/2011

669,230.82

Subscrição
particular

0

34,718

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

10/05/2011

Reunião do
Conselho de
Administração

Critério para determinação do
preço de emissão

10/05/2011

180,320.00

Subscrição
particular

0

15,480

Total ações

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

660

0.00024420

10.94

R$ por Unidade

77,243

0.00037182

11.15

R$ por Unidade

21,548

0.00007971

16.14

R$ por Unidade

34,718

0.00012843

19.28

R$ por Unidade

15,480

0.00066831

11.65

R$ por Unidade

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.
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17. Capital social / 17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

Forma de integralização
21/12/2011

Reunião do
Conselho de
Administração

Data emissão

Valor total emissão

Tipo de
aumento

Ordinárias

Preferênciais

21/12/2011

37,882.38

Subscrição
particular

0

3,138

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

Reunião do
Conselho de
Administração

13/08/2012

183,189,204.00

Subscrição
particular

6,825,470

1,501,312

Critério para determinação do
preço de emissão

Critério fixado nos termos do art. 170, § 1º, III da Lei das Sociedades Anônimas e laudo de determinação do valor econômico das
ações da Companhia preparado pela Apsis Consultoria Empresarial Ltda.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

04/02/2013

Reunião do
Conselho de
Administração

04/02/2013

1,884,801.60

Subscrição
particular

0

144,540

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

28/05/2014

Reunião do
Conselho de
Administração

28/05/2014

79,345.14

Subscrição
particular

0

6,194

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

12/08/2014

Reunião do
Conselho de
Administração

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

Moeda corrente nacional

Critério para determinação do
preço de emissão

13/08/2012

Total ações

12/08/2014

116,403,036.40

Subscrição
particular

0

4,248,286

Critério para determinação do
preço de emissão

Critério fixado nos termos do art. 170, § 1º, III da Lei das Sociedades Anônimas e laudo de determinação do valor econômico das
ações da Companhia preparado pela Apsis Consultoria Empresarial Ltda.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

3,138

0.00001161

12.07

R$ por Unidade

8,326,782

3.07954506

22.00

R$ por Unidade

144,540

0.05185909

13.04

R$ por Unidade

6,194

0.00222118

12.81

R$ por Unidade

4,248,286

1.52340653

27.40

R$ por Unidade
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17. Capital social / 17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

11/11/2014

Reunião do
Conselho de
Administração

Data emissão

Valor total emissão

11/11/2014

87,799.74

Tipo de
aumento
Subscrição
particular

Ordinárias
0

Preferênciais
6,854

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional.

05/12/2014

Reunião do
Conselho de
Administração

05/12/2014

243,472.38

Subscrição
particular

0

18,728

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional.

19/12/2014

Reunião do
Conselho de
Administração

19/12/2014

360,332.63

Subscrição
particular

0

28,173

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional.

03/02/2015

Reunião do
Conselho de
Administração

03/02/2015

89,520.00

Subscrição
particular

0

7,000

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço de emissão fixado conforme critérios estabelecido no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional.

Total ações

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

6,854

0.00004921

12.81

R$ por Unidade

18,728

0.00006615

13.00

R$ por Unidade

28,173

0.00009950

12.79

R$ por Unidade

7,000

0.00003418

12.79

R$ por Unidade
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17. Capital social / 17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

14/07/2015

Reunião do
Conselho de
Administração

Data emissão

Valor total emissão

14/07/2015

461,272,399.20

Tipo de
aumento
Subscrição
particular

Ordinárias
0

Preferênciais
64,065,611

Total ações
64,065,611

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão
1.23813702

Fator cotação

7.20

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe
64.065.611

Critério para determinação do
preço de emissão

O preço de emissão das ações preferenciais foi fixado, sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei nº 6.404/1976, conforme
alterada ³Lei das Sociedades por Ações´ Para a determinação do preço de emissão, a administração da Companhia considerou todos os dados disponíveis sobre o preço negociado em mercado, e as
metodologias permitidas pelo artigo 170, parágrafo primeiro, da Lei das Sociedades por Ações.
A administração da Companhia concluiu que a referência à cotação em bolsa, representada pela média ponderada da cotação das ações de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA nos 30 (trinta) últimos
pregões imediatamente anteriores à data de 14 de julho de 2015 (inclusive esta), era a metodologia mais adequada para a fixação do preço de emissão, tendo em vista a liquidez das ações da Companhia no
mercado, que apresentaram volume e número de negócios significativos, e a inexistência de eventos externos que pudessem recomendar outro critério. Adicionalmente, o preço de emissão fixado de acordo com
tal metodologia permitirá à Companhia exigir o cumprimento pela Delta de seu compromisso de investimento, sujeito às demais condições do Contrato de Investimento celebrado em 10 de julho de 2015.

Forma de integralização

À vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição, mediante o pagamento do preço de emissão.

08/08/2017

Reunião do
Conselho de
Administração

08/08/2017

1,177,740.71

Subscrição
particular

0

244,185

244,185

0.03823370

4.82

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe
244.185

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado o preço de emissão total de R$ 1.177.740,71 (um milhão, cento e setenta e sete mil, setecentos e quarenta reais e setenta e um centavos), de acordo com o Plano de Opções da Companhia;

Forma de integralização

Moeda corrente nacional.

17/10/2017

Reunião do
Conselho de
Administração

17/10/2017

1,492,101.91

Subscrição
particular

0

230,581

230,581

0.04842463

6.47

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe
230.581

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado o preço de emissão total de R$ 1.492.101,91 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, cento e um reais e noventa e um centavos), de acordo com o Plano de Opções da Companhia;

Forma de integralização

Moeda corrente nacional.
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17. Capital social / 17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

13/12/2017

Reunião do
Conselho de
Administração

Data emissão

Valor total emissão

13/12/2017

22,620.00

Tipo de
aumento
Subscrição
particular

Ordinárias
0

Preferênciais
2,000

Total ações

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

2,000

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado o preço de emissão total de R$ 22.620,00 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte reais), de acordo com o Plano de Opções da Companhia;

Forma de integralização

Moeda corrente nacional.

11/01/2018

Reunião do
Conselho de
Administração

11/01/2018

1,499,719.17

Subscrição
particular

0

161,029

161,029

Fator cotação

0.00073375

11.31

R$ por Unidade

0.04864792

9.31

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado o preço de emissão total de R$ 1.499.719,17 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e dezenove reais e dezessete centavos), de acordo com o Plano de Opções da Companhia;

Forma de integralização

Moeda corrente nacional.

08/05/2018

Reunião do
Conselho de
Administração

08/05/2018

5,798,532.45

Subscrição
particular

0

498,674

498,674

0.18800147

11.63

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado o preço de emissão total de R$ 5.798.532,45 (cinco milhões, setecentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com o Plano de Opções da
Companhia;

Forma de integralização

Moeda corrente nacional.

01/08/2018

Reunião do
Conselho de
Administração

01/08/2018

2,472,026.37

Subscrição
particular

0

331,418

331,418

1.30976000

7.46

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado o preço de emissão total de R$ 2.472.026,37 (dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, vinte e seis reais e trinta e sete centavos), de acordo com o Plano de Opções da Companhia.

Forma de integralização

Moeda Corrente Nacional.

31/10/2018

Reunião do
Conselho de
Administração

31/10/2018

166,634.62

Subscrição
particular

0

63,601

63,601

0.00538822

2.62

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado o preço de emissão total R$166.634,62 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), de acordo com o Plano de Opções da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

21/12/2018

Reunião do
Conselho de
Administração

21/12/2018

5,491,473.91

Subscrição
particular

0

589,586

589,586

0.17760000

9.31

R$ por Unidade
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17. Capital social / 17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

Data emissão

Valor total emissão

Tipo de
aumento

Ordinárias

Preferênciais

Total ações

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado o preço de emissão total R$ 5.491.473,91 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e um centavos ), de acordo com o Plano de Opções da
Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

27/02/2019

Reunião do
Conselho de
Administração

27/02/2019

4,588,828.65

Subscrição
particular

0

521,528

521,528

0.19417500

8.80

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado o preço de emissão total R$4.588.828,65 ( quatro milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos) , de acordo com o Plano de opções da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

26/04/2019

Reunião do
Conselho de
Administração

26/04/2019

511,992.80

Subscrição
particular

0

140,896

140,896

0.01650000

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado o preço de emissão total R$511.992,80 (quinhentos e onze mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos ) , de acordo com o Plano de opções da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

30/10/2019

Reunião do
Conselho de
Administração

30/10/2019

60,164,709.01

Subscrição
particular

0

5,391,373

5,391,373

1.51655410

3.63

R$ por Unidade

11.16

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado o preço de emissão total R$60.164.709,01 (sessenta milhões, cento e sessenta e quatro mil, setecentos e nove reais e um centavo) , de acordo com o Plano de opções da Companhia.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

30/04/2020

Reunião do
Conselho da
Administração

30/04/2020

726,645.28

Subscrição
particular

0

197,109

197,109

0.05541460

3.69

Critério para determinação do
preço de emissão

Fixado o preço de emissão total R$726.645,28 (setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), de acordo com o Plano de opções da Companhia.

Forma de integralização

Moeda Corrente Nacional

R$ por Unidade
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17. Capital social / 17.3 - Desdobramento, grupamento e bonificação
Quantidade de ações antes da aprovação
Data
aprovação

Quantidade de ações depois da aprovação

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

143,858,204

139,318,357

283,176,561

5,035,037,140

139,318,357

5,174,355,497

Desdobramento
23/03/2015

PÁGINA: 326 de 360

Formulário de Referência - 2019 - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Versão : 22

17. Capital social / 17.4 - Redução do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não ocorreram redução de nosso capital social nos últimos três exercícios sociais.
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17. Capital social / 17.5 - Outras inf. relevantes-Capital social

Conforme já detalhado no item 5.5. deste Formulário de Referência, o desdobramento mencionado no item 17.3. deste
Formulário se deve ao fato de que no dia 21 de janeiro de 2015, a Administração da Companhia apresentou aos seus acionistas uma
Proposta visando a ampliação da capacidade de capitalização da Companhia, por meio de uma solução estrutural e de longo prazo,
que confere mais flexibilidade para a companhia na captação de recursos. A proposta consistiu, especialmente, na criação de espaço
adicional para a emissão de novas ações preferenciais, sem que continuasse sendo necessariamente obrigatório emissão de ações
ordinárias em mesma proporção, em caso de aumento de capital da Companhia.
A Proposta foi deliberada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 23 de março de 2015, em que todos os
acionistas da Companhia foram chamados a votar, inclusive os titulares de ações preferenciais.
Com a finalidade de assegurar a prática dos mais elevados padrões de governança corporativa, a Companhia definiu que a
decisão sobre a aprovação ou não da Proposta fosse definida pela maioria dos acionistas preferencialistas presentes à Assembleia
Geral, sem o cômputo dos votos do Acionista Controlador, que se comprometeu a lançar seus votos no mesmo sentido, e após, a
votação pela maioria dos demais acionistas, de forma a não influenciar no resultado final de tal deliberação.
Mais de 99% do total de votos lançados aprovaram a proposta, sendo a votação realizada em duas etapas. Todos os
acionistas presentes, independentemente da espécie das ações por eles detidas, puderam votar.
Maiores detalhes sobre a operação de desdobramento de ações ordinárias e do aprimoramento de governança corporativa
da Companhia estão descritas no item 5.5. deste Formulário.

1
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18. Valores mobiliários / 18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

É de 35 (trinta e cinco) vezes o valor a ser recebido pelos titulares de ações ordinárias da
Companhia.

Direito a voto

Restrito

Descrição de voto restrito

Apenas em algumas matérias especiais, especificadas no artigo 5º, §4º do Estatuto Social da
Companhia, dentre elas: (a) em caso de cisão, transformação, incorporação e fusão da Companhia;
(b) aprovação de contratos entre a Companhia e o Acionista Controlador, diretamente ou por meio
de terceiros, assim como de outras sociedades, nas quais o Acionista Controlador tenha interesse e
que seja deliberado em Assembleia Geral; (c) avaliação de bens destinados à integralização de
aumento de capital da Companhia; (d) escolha de instituição ou empresa especializada para
determinação do Valor Econômico da Companhia; (e) mudança do objeto social da Companhia; (f)
alteração ou revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem quaisquer das
exigências previstas no item 4.1. do Regulamento Nível 2 da Bovespa; (g) alteração ou revogação
dos artigos 12 a 16, 18§3º, §5º e §6º, 36 a 38 e 50 do Estatuto Social da Companhia; e (h) qualquer
alteração dos direitos de voto aqui descritos, bem c

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

SIm

Descrição das características
do reembolso de capital

Será dada prioridade no reembolso de capital, em caso de liquidação da Companhia, no valor por
ação preferencial correspondente à divisão do valor do capital social da Companhia pelo número
total de ações da Sociedade, multiplicado por 35 (trinta e cinco).
Na hipótese de exercício do direito de recesso de acionistas, o montante a ser pago pela
Sociedade a título de reembolso pelas ações detidas pelos acionistas que tenham exercido direito
de retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a
ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceito pela Lei das Sociedades por
Ações, conforme alterações posteriores, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial
apurado de acordo com o artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações.
Na hipótese de Liquidação da Companhia, conforme critério a ser definido pelo Conselho de
Administração da Companhia, e pela Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada.

Restrição a circulação

SIm

Descrição da restrição

O Acionista Controlador deverá observar as seguintes restrições para a alienação das 31.463.850
(trinta e um milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta) ações
preferenciais que detinha em 23 de março de 2015: a) até 23 de março de 2016, o Acionista
Controlador e seus cessionários permitidos deverão deter ininterruptamente pelo menos
31.463.850 (trinta e um milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta) ações
preferenciais; e b) após o prazo estabelecido no item (a) acima, por um período adicional de 1 (um)
ano, o Acionista Controlador e seus cessionários permitidos deverão deter ininterruptamente pelo
menos 15.731.925 (quinze milhões, setecentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e cinco) ações
preferenciais, podendo alienar 15.731.925 (quinze milhões, setecentos e trinta e um mil,
novecentos e vinte e cinco). Maiores detalhes estão dispostos nos capítulos 9 e 10 do Estatuto
Social da companhia.

Resgatável
Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Caso o Acionista Controlador passe a deter ações de emissão da Sociedade que representem, em
conjunto, Participação nos Dividendos igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento), a aprovação
das Matérias Especiais previstas nos incisos (a) a (f) acima pela Assembleia Geral dependerá de
aprovação prévia em Assembleia Especial, observado os quóruns de instalação e aprovação
aplicáveis estabelecidos em disposições específicas deste Estatuto Social e do Regulamento.
Independentemente da Participação nos Dividendos do Acionista Controlador, a aprovação das
Matérias Especiais previstas nos incisos (g) e (h) acima pela Assembleia Geral sempre dependerá
de aprovação prévia em Assembleia Especial, observado os quóruns de instalação e aprovação
aplicáveis estabelecidos em disposições específicas deste Estatuto Social.
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18. Valores mobiliários / 18.1 - Direitos das ações

Outras características
relevantes

Com relação ao direito de voto dos acionistas preferencialistas, como de matérias relativas à
reembolso de capital, no caso da participação econômica do Acionista Controlador for igual ou
inferior a 50%, será necessária a aprovação dos acionistas preferencialistas, votando em
assembleia especial de preferencialistas, para a deliberação sobre as matérias do Nível 2 da
BM&FBovespa, conforme Estatuto Social. Independentemente da Participação nos Dividendos do
Acionista Controlador, os acionistas preferencialistas possuirão direito de voto em assembleia
especial de preferencialistas, para a alteração ou revogação das regras sobre Assembleias
Especiais de Preferencialistas, sobre a composição do Conselho de Administração, sobre a
instalação do CAE, sobre limitações à transferência de ações pelo Acionista Controlador, sobre a
OPA de 30% e sobre os próprios direitos de voto dos acionistas preferencialistas, sem prejuízo dos
casos previstos na Lei das S.A.

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Qualquer detentor de ações na data de declaração de dividendos tem direito a receber dividendos.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Sim

Condição da conversibilidade e Os acionistas poderão, a qualquer tempo, converter ações da espécie ordinária em preferencial, à
efeitos sobre o capital-social
razão de 35 (trinta e cinco) ações ordinárias para 1 (uma) ação preferencial, desde que
integralizadas e observado o limite legal. Os pedidos de conversão deverão ser encaminhados por
escrito à Diretoria. Os pedidos de conversão recebidos e aceitos pela Diretoria deverão ser
homologados na primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar.
Direito a reembolso de capital

SIm

Descrição das características
do reembolso de capital

Na hipótese de exercício do direito de recesso de acionistas, o montante a ser pago pela
Sociedade a título de reembolso pelas ações detidas pelos acionistas que tenham exercido direito
de retirada, nos casos autorizados pela Lei nº 6.404/76, conforme alterada ³Lei das Sociedades por
Ações´ deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado de acordo com o
procedimento de avaliação aceito pela Lei das Sociedades por Ações, sempre que tal valor for
inferior ao valor patrimonial apurado de acordo com o artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações.

Restrição a circulação

SIm

Descrição da restrição

A transferência, em uma ou mais operações privadas, de ações ordinárias de propriedade do
Acionista Controlador, ou de ações preferenciais resultantes da conversão de ações ordinárias,
somente poderá ser realizada, independentemente do percentual de ações ordinárias ou
preferenciais objeto de tal operação, se o adquirente de tais ações concordar em não alienar em
bolsa ou mercado de balcão organizado as ações adquiridas pelo prazo de 12 meses a contar da
23 de março de 2015 ³Data da Operação´ Nestas hipóteses, o Acionista Controlador não poderá
realizar uma nova transferência, em uma ou mais operações privadas, fora do ambiente de bolsa
ou mercado de balcão organizado, de ações ordinárias ou ações preferenciais resultantes da
conversão de ações ordinárias pelo prazo de 6 meses a contar da Data da Operação.

Resgatável
Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

A Lei das Sociedades por Ações estabelece que os acionistas não poderão ser privados dos
seguintes direitos : (i) direito a participação nos lucros; (ii) direito a participar, na proporção de sua
participação no capital social, na distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese de
liquidação; (iii) direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou
bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por
Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos
negócios sociais; e (v) direito de retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei das
Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não há outras informações relevantes que não estejam citadas nos demais itens.
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Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou que os
obriguem a realizar oferta pública
De acordo com nosso Estatuto Social, a alienação do nosso controle, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do
controle se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das demais ações dos nossos outros acionistas, observando
as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento Nível 2, de forma a lhes assegurar
tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante.
O preço da oferta pública a que se refere o parágrafo acima: (a) será o preço pago por ação do bloco de controle, para
os titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia; e (b) será igual a 35 (trinta e cinco) vezes o preço pago por
ação do bloco de controle para os titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia.
A oferta pública mencionada no parágrafo acima será exigida:
a) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores
mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do Controle da Companhia (conforme definido
no Regulamento do Nível 2 da B3); e
b) em caso de alienação do controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia (conforme definido
no Regulamento do Nível 2 da B3), sendo que, neste caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar
à B3 o valor atribuído à sociedade nessa alienação e anexar documentação que comprove esse valor.
Nos casos em que aquele que venha a adquirir o Poder de Controle da Companhia, o faça em razão de contrato
particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações,
estará obrigado a:
a) efetivar a oferta pública nos termos do Artigo 40 do Estatuto Social; e
b) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e o valor pago
por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle,
devidamente atualizado até a data do pagamento, sendo que o valor a ser pago por ação preferencial, nos termos do
item (b) do artigo 40 do Estatuto Social da Companhia, corresponderá a 35 (trinta e cinco) vezes o preço pago por
ação ordinária. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos
pregões em que o Adquirente (conforme definido no Regulamento) realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo
líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à B3 operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos.
Sobre as situações de Oferta Pública de Ações, com fulcro no Estatuto Social da Companhia, a obrigatoriedade:
I. do Acionista Controlador efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas da
Companhia, no caso de saída da Companhia do Nível 2, para que as ações da Companhia passem a ter registro para
negociação fora do Nível 2; e
II. do Acionista Controlador efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas da
Companhia, na hipótese de reorganização societária da qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha
seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2 de Governança Corporativa no prazo de 120 (cento e vinte)
dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação.
Outra situação em que se faz imperiosa a efetivação de oferta pública de ações é em caso de saída da Companhia do
Nível 2 de Governança Corporativa em razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento está
condicionada à efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser
apurado em laudo de avaliação de que trata o artigo 47 do Estatuto Social, respeitadas as normas legais e
regulamentares aplicáveis.
Por fim, qualquer pessoa ou grupo de pessoas, que venha a adquirir ou se torne titular, por qualquer motivo, de ações
de emissão da Companhia que representem Participação nos Dividendos igual ou superior a 30% (trinta por cento),
seja ou não acionista da Companhia anteriormente à operação específica que resultar na titularidade de tais ações,
deverá efetivar uma oferta pública de aquisição de ações específica para a hipótese prevista no Artigo 50 do Estatuto
Social da Companhia (“OPA de 30%”), para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, observando-se
1
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o disposto na regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da B3 e os termos do referido artigo. O Comprador
deverá solicitar o registro, caso exigido, ou lançar a referida OPA de 30% no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar
da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações ou direitos representando Participação nos
Dividendos igual ou superior a 30% (trinta por cento).
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social.

Não há qualquer exceção ou cláusula suspensiva relativa a direitos patrimoniais ou políticas previstas no nosso estatuto
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18. Valores mobiliários / 18.4 - Volume/cotação de valores mobiliários
Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Classe

Mercado

Entidade administrativa

31/12/2018

Ações

Preferencial

PNA

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

8.020.973.640

25,38

10,61 R$ por Unidade

19,31

30/06/2018

Ações

Preferencial

PNA

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

2.983.030.190

23,89

10,18 R$ por Unidade

16,11

30/09/2018

Ações

Preferencial

PNA

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

36.617.901.500

14,83

9,31 R$ por Unidade

11,72

Exercício social

31/12/2017

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Classe

Mercado

Entidade administrativa

31/03/2017

Ações

Preferencial

PNA

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.714.694.932

9,71

4,51 R$ por Unidade

7,25

30/06/2017

Ações

Preferencial

PNA

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.454.025.583

11,25

7,22 R$ por Unidade

8,79

30/09/2017

Ações

Preferencial

PNA

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

2.053.489.429

14,09

7,36 R$ por Unidade

10,61

31/12/2017

Ações

Preferencial

PNA

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.671.988.650

15,60

12,44 R$ por Unidade

14,25

Exercício social

31/12/2016

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Classe

Mercado

Entidade administrativa

31/03/2016

Ações

Preferencial

PNA

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

615.707.430

3,80

1,16 R$ por Unidade

2,25

30/06/2016

Ações

Preferencial

PNA

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

821.777.931

3,68

2,27 R$ por Unidade

2,66

30/09/2016

Ações

Preferencial

PNA

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.352.366.959

7,68

3,19 R$ por Unidade

5,68

31/12/2016

Ações

Preferencial

PNA

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.191.051.475

8,34

3,85 R$ por Unidade

6,00

Volume financeiro
negociado Unidade

Volume financeiro
negociado Unidade

Volume financeiro
negociado Unidade

Valor maior cotação Valor menor cotação
Unidade
Unidade Fator cotação

Valor maior cotação Valor menor cotação
Unidade
Unidade Fator cotação

Valor maior cotação Valor menor cotação
Unidade
Unidade Fator cotação

Valor média
cotação Unidade

Valor média
cotação Unidade

Valor média
cotação Unidade
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18. Valores mobiliários / 18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Identificação do valor
mobiliário

Bônus de Subscrição

Data de emissão

26/08/2019

Data de vencimento

15/07/2024

Quantidade

8.032.400

Valor total

0,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Sim

Condição da conversibilidade e Cada Bônus de Subscrição confere ao Titular o direito de subscrição de 1 (uma) nova
efeitos sobre o capital-social
Ação Preferencial (observados os Eventos de Ajuste previstos abaixo) ³Ação do Bônus
de Subscrição´ independentemente de qualquer outra formalidade, exceto conforme
aqui previsto, representando uma proporção de 1:1 (isto é, 1 (uma) Ação do Bônus de
Subscrição para cada Bônus de Subscrição) ³Proporção de Conversão´ A Proporção
de Conversão poderá ser ajustada em decorrência da verificação de qualquer Evento de
Ajuste.
Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários de dívida

Cada Bônus de Subscrição foi emitido pela Companhia mediante aprovação da RCA
realizada em 26 de agosto de 2019 e poderá ser subscrito pelos acionistas da
Companhia ³Titular´ mediante o pagamento do preço de subscrição de R$ 20,00 (vinte
reais), nos termos do artigo 77 da Lei das Sociedades por Ações. Cada Bônus de
Subscrição confere ao Titular o direito de subscrição de 1 (uma) nova Ação Preferencial
(observados os Eventos de Ajuste previstos abaixo) ³Ação do Bônus de Subscrição´ 
independentemente de qualquer outra formalidade, exceto conforme aqui previsto,
representando uma proporção de 1:1 (isto é, 1 (uma) Ação do Bônus de Subscrição
para cada Bônus de Subscrição) ³Proporção de Conversão´ A Proporção de
Conversão poderá ser ajustada de acordo com o item 4 abaixo, em decorrência da
verificação de qualquer Evento de Ajuste.
As Ações do Bônus de Subscrição devem ter os mesmos direitos políticos e econômicos
e as mesmas vantagens e benefícios atribuídos às Ações Preferencias em circulação na
data de emissão das Ações do Bônus de Subscrição.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não há.

Outras características
relevantes

Não há.

Identificação do valor
mobiliário

Bônus de Subscrição

Data de emissão

26/04/2019

Data de vencimento

15/07/2024

Quantidade

34.771.122

Valor total

0,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Sim
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Condição da conversibilidade e Cada Bônus de Subscrição confere ao Titular o direito de subscrição de 1 (uma) nova
efeitos sobre o capital-social
Ação Preferencial (observados os Eventos de Ajuste previstos abaixo) ³Ação do Bônus
de Subscrição´ independentemente de qualquer outra formalidade, exceto conforme
aqui previsto, representando uma proporção de 1:1 (isto é, 1 (uma) Ação do Bônus de
Subscrição para cada Bônus de Subscrição) ³Proporção de Conversão´ A Proporção
de Conversão poderá ser ajustada de acordo com o item 5 abaixo, em decorrência da
verificação de qualquer Evento de Ajuste.
Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários de dívida

(a) Emissão do Bônus de Subscrição. Cada Bônus de Subscrição foi emitido pela
Companhia mediante aprovação da RCA realizada em 26 de abril de 2019 e poderá ser
subscrito pelos acionistas da Companhia ³Titular´ mediante o pagamento do preço de
subscrição de R$ 13,04 (treze reais e quatro centavos), nos termos do artigo 77 da Lei
das Sociedades por Ações.
(b) Espécie e número de Ações do Bônus de Subscrição. Cada Bônus de Subscrição
confere ao Titular o direito de subscrição de 1 (uma) nova Ação Preferencial
(observados os Eventos de Ajuste previstos abaixo) ³Ação do Bônus de Subscrição´ 
independentemente de qualquer outra formalidade, exceto conforme aqui previsto,
representando uma proporção de 1:1 (isto é, 1 (uma) Ação do Bônus de Subscrição
para cada Bônus de Subscrição) ³Proporção de Conversão´ A Proporção de
Conversão poderá ser ajustada de acordo com o item 5 abaixo, em decorrência da
verificação de qualquer Evento de Ajuste.
(c) Características das Ações Preferenciais.
(1) prioridade em relação às Ações Ordinárias no reembolso do capital, em caso de
liquidação da Companhia, no valor por Ação Preferencial correspondente à divisão do
valor do capital social da Companhia pelo número total de ações de emissão da
Companhia, multiplicado por 35 (trinta e cinco);
(2) direito de serem incluídas na oferta pública em decorrência de alienação de controle,
nas mesmas condições e ao preço pago por ação equivalente a 35 (trinta e cinco) vezes
o preço por Ação Ordinária pago ao Acionista Controlador Alienante (conforme definido
no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. ±
Brasil, Bolsa, Balcão, ³Regulamento´e ³B3´respectivamente);
(3) direito ao recebimento de dividendos por ação iguais a 35 (trinta e cinco) vezes o
valor dos dividendos por Ação Ordinária; e
(4) direito ao recebimento, em caso de liquidação da Companhia, após o reembolso
prioritário do capital e o reembolso do capital das Ações Ordinárias, de 35 (trinta e
cinco) vezes o valor atribuído a cada Ação Ordinária no momento da repartição de
quaisquer recursos remanescentes que couberem aos acionistas.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

não há

Outras características
relevantes

não há
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18. Valores mobiliários / 18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Em 31/12/2018 não haviam bônus de subscrição negociados, visto que a data de início do exercício foi 08/05/2019
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18. Valores mobiliários / 18.6 - Mercados de negociação no Brasil

As nossas ações preferenciais são negociadas no segmento do Nível 2 da B3 sob o código “GOLL4”, conforme o Contrato de
Adoção do Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 firmado com a B3.

1
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18. Valores mobiliários / 18.7 - Negociação em mercados estrangeiros
Valor Mobiliário

Identificação do Valor Mobiliário

País

Mercado Valor Mobiliário

Entidade Administradora

Data de admissão

Data de Início listagem

Percentual

Descrição de Segmento de Negociação

Descrição de Proporção de Certificados de Depósito no Exterior

Descrição do Banco Depositário

Descrição da Instituição Custodiante

American Depositary Shares

GOL US

Estados Unidos

NYSE

Bank of New York

24/06/2004

24/06/2004

27.921504%

Sim: ADR nível 3

Sim: Em 9 de novembro de 2017, a Companhia anunciou a alteração da relação de equivalência no programa de
American Depositary Receipt (ADR) da Companhia, passando o número de ações por American Depositary
Share (ADS) de 5 (cinco) ações preferenciais da Companhia por ADS para duas (2) ações preferenciais da
Companhia por ADS. A partir de 21 de novembro de 2017, as ADSs iniciaram negociação com base nesta nova
relação (1:2). O objetivo desta mudança é aumentar a liquidez na negociação, ampliando a base de acionistas e
facilitando o acesso das ADSs da GOL na NYSE.

Sim: THE BANK OF NEW YORK ADR DEPARTMENT

Sim: Banco Itaú S.A.
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18. Valores mobiliários / 18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não detemos outros valores imobiliários além de nossas ações.
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18. Valores mobiliários / 18.9 - Ofertas públicas de distribuição

Até a presente data, não realizamos ofertas públicas de aquisição relativas a ações de emissão de terceiros.
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18. Valores mobiliários / 18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas

Em 9 de outubro de 2009, obtivemos o registro da distribuição pública primária CVM/SER/REM/2009/009 e o registro de
distribuição pública secundária CVM/SER/SEC/2009/010 para distribuição, respectivamente, de i) 17.275.000 ações ordinárias e
17.275.000 ações preferenciais e ii) 17.275.000 ações preferenciais, ao preço por ação de R$ 16,50, perfazendo um total de R$
1.026.135.000,00.
Em reunião do Conselho de Administração de 5 de maio de 2010 foi aprovado o aumento de capital no valor de R$119.066,
tendo sido emitidas 4.883.756 ações, sendo 3.833.076 ações ordinárias e 1.050.680 ações preferenciais todas nominativas,
escriturais, sem valor nominal. O preço de emissão das ações ordinárias e preferenciais foi fixado em R$24,38 por ação ordinária e
preferencial, fixado com base na cotação das ações de nossa emissão na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“B3”), no dia 5 de
maio de 2010.
Em 4 de fevereiro de 2013, nosso Conselho de Administração aprovou um aumento de capital no valor de R$1.884.801,60,
mediante a emissão de 144.540 ações preferenciais, decorrente do exercício de opção de compra de ações concedidas no âmbito do
Plano de Opções. Em consequência, o nosso capital social passou a ser de R$2.501.573.628,21, composto por 278.861.326
(duzentas e setenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e um mil e trezentos e vinte e seis) ações, representado por 143.858.204
(cento e quarenta e três milhões, oitocentas e cinquenta e oito mil, duzentas e quatro) ações ordinárias e 135.003.122 (cento e trinta
e cinco milhões, três mil e cento e vinte e dois) ações preferenciais.
No dia 25 de abril de 2013, nossa subsidiária Smiles precificou uma oferta pública inicial (IPO) na qual emitiu 52.173.912
ações ordinárias equivalente a 42,7% de seu capital total por R$ 1,1 bilhão. Os recursos obtidos com esse IPO foram utilizados
totalmente para a aquisição pela Smiles de bilhetes antecipados da GOL a uma taxa de desconto condicional comparada com o preço
da passagem baseada no CDI, que corresponde a 12,49% por ano na data de atribuição do acordo. Esse IPO teve seu encerramento
em 10 de maio de 2013. Informações adicionais sobre essa operação estão disponíveis no item 6.5 desse formulário.
Em abril de 2013, a GOL outorgou à General Atlantic uma opção de compra de ações de emissão da Smiles de sua
propriedade de até R$80.000.000 no mesmo preço por ação apurado na Oferta, corrigido entre a data da liquidação financeira da
Oferta e a data de exercício da opção com base na variação do CDI, podendo ser exercida por um período de 12 (doze) meses
contados da liquidação financeira da Oferta. A totalidade das opções de compra de ações pela General Atlantic foram exercidas em
fevereiro de 2014, e com isso nossa participação acionária na Smiles que era de 57,3% passou a ser de 54,5%.
Em 27 de fevereiro de 2014, a Companhia alienou à General Atlantic S.A. (“G.A.”) o total de 3.433.476 de ações da Smiles
S.A. por meio do exercício de opção de compra conforme acordo de investimento celebrado entre a Companhia e a G.A., no
montante de R$80.000. Com o exercício dessas opções, a Companhia reduziu sua participação sobre a Smiles, passando a deter
54,5% frente a 57,3% e mantendo-se na posição de acionista controlador. O ganho decorrente dessa alienação parcial do
investimento foi reconhecido no patrimônio líquido na rubrica de “Ganhos por alienação de participação societária”. Esse ganho
também é composto pela baixa do montante de R$46.216 anteriormente registrado no passivo circulante como instrumento
financeiro derivativo. Os valores relativos à transação são apresentados abaixo:
Ações alienadas
Valor do investimento por ação
Valor de venda
Baixa do custo do investimento
Valor justo da opção de compra de ações - G.A.
Imposto de renda sobre ganho de capital (*)
Ganho apurado na alienação do investimento

3.433.476
11,05
80.000
(37.949)
46.216
(14.297)
73.970

(*) Refere-se à alíquota de 25% de IRPJ e 9 % de CSLL.
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Até a presente data, não realizamos ofertas públicas de aquisição relativas a ações de emissão de terceiro.
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Até a presente data, não realizamos ofertas públicas de aquisição relativas a ações de emissão de terceiro.
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.1 - Descrição - planos de recompra
Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp.

Espécie

Classe

Qtde. prevista

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
10/04/2018

11/04/2018 à
23/04/2018

15.917.400,00 Preferencial

740.000

0,277611

740.000

21,51 R$ por Unidade

100,000000

Durante o exercício de 2018, a Companhia realizou plano de recompra de ações de sua emissão. As ações recompradas detinham por objetivo o cumprimento do Plano de Ações Restritas aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, realizada em 19 de outubro de 2012 ³Plano´ Nos termos do Plano, o Conselho de Administração da Companhia aprovou em reunião realizada em 11 de agosto de 2015, a outorga de ações restritas
aos beneficiários, sendo que o período de vesting de 3 anos terminou em abril de 2018, resultando na obrigação da Companhia de entregar 1.014.269 ações preferenciais aos beneficiários do Plano.

31/07/2019

01/08/2019 à
31/07/2020

0,00 Preferencial

3.000.000

2,227529

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

Foi aprovado em 31 de julho de 2019, pelo Conselho de Administração, um programa de recompra
de ações, conforme Artigo 30, §1³b´da Lei n° 6404/76, conforme alterada ³Lei das
Sociedades por Ações´ e Instrução CVM nº 567/2015 ³ICVM 567´ a ser conduzido apenas no
mercado brasileiro, por meio do qual a Companhia poderá adquirir até 3.000.000 (três milhões)
de ações preferenciais, a ser concluído nos próximos 12 (doze) meses, com início em 1º de
agosto de 2019 e término em 31 de julho de 2020.
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Exercício social 31/12/2017

Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Preferencial Classe A

Movimentação

Quantidade Inicial

Relação valores mobiliários em
circulação

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação

893.793
0

0,00

615.181

9,60

Quantidade cancelada
Quantidade final

R$ por Unidade

Quantidade

Quantidade adquirida
Quantidade alienada

Fator cotação

0
278.612
0,000000%

Exercício social 31/12/2016

Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Preferencial Classe A

Movimentação

Quantidade Inicial
Quantidade adquirida
Quantidade alienada
Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Fator cotação
R$ por Unidade

Quantidade

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação

1.526.769
0

0,00

632.976

2,97

0
893.793
0,000000%
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Planos de Recompra de Ações
Em 08 de setembro de 2011, o Conselho de Administração da Companhia autorizou a recompra de ações de sua própria
emissão, mediante a contratação de opções de compra (“calls”), e o lançamento de opções de venda (“puts” e conjuntamente opções)
conforme as condições abaixo, intermediada pelo Santander.
O objetivo do programa é a aquisição de ações preferenciais da Companhia para manutenção em tesouraria e posterior
alienação e/ou cancelamento, nos termos das instruções CVM 10/80 e 390/03. As ações adquiridas poderão ter seus registros
cancelados ou serem mantidas em tesouraria, período no qual perderiam seus direitos políticos e econômicos.
A quantidade de opções de compra ou de venda a serem lançadas ou adquiridas corresponderão a no máximo 9.305.754
ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, representativas de até 10% das ações em circulação
no mercado, que totalizava 93.057.541 ações preferenciais em 8 de Setembro de 2011.
A Companhia implementou estas operações de acordo com o seu programa de recompra de ações na Bolsa de Valores de
São Paulo - B3. No contexto do programa, a Companhia adquire opções de compra sobre um certo número de ações preferenciais da
Companhia e, simultaneamente, vende opções de venda em um número igual de suas ações preferenciais no mercado aberto. Uma
vez que estas opções são liquidadas ao mesmo tempo em uma base líquida, elas representam um contrato sintético futuro para
comprar ações preferenciais da empresa em uma data futura a um preço de exercício específico.
Essas transações resultam em obrigações futuras da Companhia e são registrados, nos termos dos parágrafos 46 e 23 do
IAS 32, como um passivo financeiro pelo valor presente dos montantes de resgate (preço de exercício). O preço de exercício é
determinado com base nos preços de mercado de compra e venda da série de opção com a liquidez no mercado aberto.
As opções serão liquidadas por meio da entrega física das ações mediante o pagamento do preço de exercício, o qual será
determinado com base no preço das opções acrescido dos devidos encargos financeiros.
O prazo máximo para realização das operações em referência é de 180 (cento e oitenta) dias a contar de 9 de setembro de
2011 e o prazo de vencimento das opções não será superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data de cada
operação.
As transações de recompra das ações da Companhia ocorreram de 12 de setembro de 2011 até 31 de dezembro de 2011. A
Companhia recomprou o total de 3.269.800 ações cujos vencimentos junto à instituição financeira foram de junho de 2012 a
outubro de 2012. Os prêmios pagos foram de R$6.856 e os prêmios recebidos de R$7.423, contabilizados no patrimônio líquido na
rubrica de ações em tesouraria em contrapartida a rubrica de empréstimos e financiamentos (onde são ajustados a valor presente,
refletindo o preço das ações da Companhia em 31 de dezembro de 2011) e foram baixados na data de exercício das opções.
Em 21 de dezembro de 2012, anunciamos a alienação de ações preferenciais mantidas em tesouraria, tendo em vista o
encerramento do programa de recompra de ações, em razão de não mais prevalecerem as circunstâncias que resultaram na
manutenção das referidas ações em tesouraria. O prazo máximo para a realização das alienações ora autorizadas era 13 de fevereiro
de 2013. Em 03 de janeiro de 2013 ocorreu a última operação do programa, com venda de 250.000 ações, totalizando uma
quantidade de ações preferenciais mantidas em tesouraria alienadas de 2.146.725.
Em 10 de abril de 2018, anunciamos o programa de recompra de ações no qual a Companhia adquiriu 740.000 (setecentos
e quarenta mil) ações preferenciais de sua emissão mediante operações em bolsa. O total de ações recompradas representa 0,2776%
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do total de ações preferenciais emitidas e 0,2124% do capital social da Companhia, calculado tendo em vista a proporção de 35:1
entre os direitos de participação nos dividendos dos detentores de ações ordinárias e preferenciais. Em decorrência das aquisições
no âmbito da Recompra, a Companhia passou a deter um total de 1.018.612 (um milhão, dezoito mil, seiscentas e doze) ações
preferenciais em tesouraria, representativas de 0,3821% do total de ações preferenciais emitidas e 0,2924% do capital social da
Companhia. As ações recompradas tem por objetivo o cumprimento do Plano de Ações Restritas aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, realizada em 19 de outubro de 2012 (“Plano”).
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20. Política de negociação / 20.1 - Descrição - Pol. Negociação

Data aprovação

11/08/2015

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Administradores, Acionistas Controladores, Conselheiros Fiscais e integrantes dos demais órgãos
com Funções Técnicas e Consultivas. Estão também vinculados os empregados e executivos
com acesso a informações relevantes e por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou
posição, tenham conhecimento de informação relativa a ato ou fato relevante sobre nos.
Administradores, Acionistas Controladores, Conselheiros Fiscais e integrantes dos demais órgãos
com Funções Técnicas e Consultivas. Estão também vinculados os empregados e executivos
com acesso a informações relevantes e por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou
posição, tenham conhecimento de informação relativa a ato ou fato relevante sobre nos.

Principais características
Nós e as Pessoas Vinculadas a nós não poderão negociar Valores Mobiliários de nossa emissão no período de 15 dias anterior à
divulgação ou publicação, quando for o caso, das nossas informações trimestrais (ITR) e das informações anuais (Formulário de
Referência e DFP). Os Programas Individuais de Investimento deverão observar estritamente esta restrição. As Corretoras
Credenciadas serão instruídas por nós a não registrarem operações nossas, dos nossos Administradores, nossos Acionistas
Controladores (diretos e indiretos), os Conselheiros Fiscais nossos e de nossos administradores, e os integrantes dos demais órgãos
com funções técnicas e consultivas nos 15 dias anteriores à publicação das nossas Demonstrações Financeiras e ITRs. O nosso
Conselho de Administração não poderá deliberar a aquisição ou a alienação de ações de própria emissão enquanto não for tornada
pública, através da publicação de fato relevante, os eventos descrito nos parágrafos abaixo: §1º. Celebração de qualquer acordo ou
contrato visando à transferência do nosso controle acionário; §2º. Outorga de opção ou mandato para o fim de transferência do nosso
controle acionário da; ou §3º. Existência de intenção de se promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou
reorganização societária. Caso, após a aprovação de programa de recompra, advenha fato que se enquadre em qualquer das três
hipóteses acima, suspenderemos, imediatamente, as operações com ações de sua própria emissão até a divulgação do respectivo ato
ou fato relevante. Os nossos Administradores que se afastarem da nossa administração antes da divulgação pública de negócio ou fato
iniciado durante seu período de gestão não poderão negociar nossos valores mobiliários durante o período descrito nos parágrafos
abaixo: §1º. Pelo prazo de 6 meses após o seu afastamento; ou §2º. Até a divulgação, por nós, do Ato ou Fato Relevante ao mercado,
salvo se, nesta segunda hipótese, a negociação com as nossas ações, após a divulgação do Ato ou Fato Relevante, puder interferir nas
condições dos referidos negócios, em prejuízo dos nossos acionistas ou nosso próprio. Prevalecerá sempre o evento que ocorrer em
primeiro lugar entre as alternativas acima referidas. Disposições Gerais Aplicáveis às Vedações de Negociações: O Diretor de Relações
com Investidores poderá, independentemente de justificação ou da existência de ato ou fato relevante ainda não divulgado, fixar
períodos em que as Pessoas Vinculadas à Política de Negociação não poderão negociar com valores mobiliários de nossa emissão, ou
a eles referenciados. As Pessoas Vinculadas deverão manter sigilo sobre tais períodos.
As vedações de negociações aplicam-se às negociações realizadas direta ou indiretamente pelas Pessoas Vinculadas, mesmo nos
casos em que as negociações por parte dessas pessoas se dêem nos termos dos parágrafos abaixo: §1º. Através de sociedade por elas
controlada; §2º. Através de terceiros com quem for mantido contrato de fidúcia ou administração de carteira ou ações, incluindo, mas
não se limitando a clubes de investimentos. As vedações de negociações também se aplicam às negociações realizadas em bolsa de
valores, bem como às negociações realizadas sem a interveniência de instituição integrante do sistema de distribuição. Para fins do
previsto no artigo 20 da Instrução 358, não são consideradas negociações indiretas aquelas realizadas por fundos de investimento de
que sejam quotistas as pessoas mencionadas no item acima, desde que observadas as condições descritas nos parágrafos abaixo
Períodos de vedação e descrição dos procedimentos de fiscalização §1º. Os fundos de investimento não sejam exclusivos; e §2º. As
decisões de negociação do administrador do fundo de investimento não possam ser influenciadas pelos quotistas. Prevalecerá sempre o
evento que ocorrer em primeiro lugar entre as alternativas acima referidas. A Política da GOL poderá ser encontra no seu website de
Relações com Investidores e também no site da CVM.
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Períodos de vedação e descrição
Vedação à Negociação em Período Anterior à Divulgação de Informações Trimestrais e Anuais:
dos procedimentos de fiscalização Nós e as Pessoas Vinculadas a nós (vide letra a) não poderão negociar Valores Mobiliários de
nossa emissão no período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação ou publicação, quando for o
caso, das nossas informações trimestrais (ITR) e das informações anuais (Formulário de
Referência e DFP).
Os Programas Individuais de Investimento deverão observar estritamente esta restrição.
As Corretoras Credenciadas serão instruídas por nós a não registrarem operações nossas, dos
nossos Administradores, nossos Acionistas Controladores (diretos e indiretos), os Conselheiros
Fiscais nossos e de nossos administradores, e os integrantes dos demais órgãos com funções
técnicas e consultivas nos 15 (quinze) dias anteriores à publicação das nossas Demonstrações
Financeiras e ITRs.
Vedação à Aquisição ou à Alienação de Ações de Emissão da Própria Companhia:
O nosso Conselho de Administração não poderá deliberar a aquisição ou a alienação de ações
de própria emissão enquanto não for tornada pública, através da publicação de fato relevante, os
eventos descrito nos parágrafos abaixo:
§1º. Celebração de qualquer acordo ou contrato visando à transferência do nosso controle
acionário;
§2º. Outorga de opção ou mandato para o fim de transferência do nosso controle acionário da; ou
§3º. Existência de intenção de se promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão,
transformação ou reorganização societária.
Caso, após a aprovação de programa de recompra, advenha fato que se enquadre em qualquer
das três hipóteses acima, suspenderemos, imediatamente, as operações com ações de sua
própria emissão até a divulgação do respectivo ato ou fato relevante.
Vedação à Negociação Aplicável Somente a Ex-Administradores:
Os nossos Administradores que se afastarem da nossa administração antes da divulgação
pública de negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão não poderão negociar nossos
valores mobiliários durante o período descrito nos parágrafos abaixo:
§1º. Pelo prazo de 6 (seis) meses após o seu afastamento; ou
§2º. Até a divulgação, por nós, do Ato ou Fato Relevante ao mercado, salvo se, nesta segunda
hipótese, a negociação com as nossas ações, após a divulgação do Ato ou Fato Relevante,
puder interferir nas condições dos referidos negócios, em prejuízo dos nossos acionistas ou
nosso próprio.
Prevalecerá sempre o evento que ocorrer em primeiro lugar entre as alternativas acima referidas.
Disposições Gerais Aplicáveis às Vedações de Negociações:
O Diretor de Relações com Investidores poderá, independentemente de justificação ou da
existência de ato ou fato relevante ainda não divulgado, fixar períodos em que as Pessoas
Vinculadas à Política de Negociação não poderão negociar com valores mobiliários de nossa
emissão, ou a eles referenciados. As Pessoas Vinculadas deverão manter sigilo sobre tais
períodos.
As vedações de negociações aplicam-se às negociações realizadas direta ou indiretamente pelas
Pessoas Vinculadas, mesmo nos casos em que as negociações por parte dessas pessoas se
dêem nos termos dos parágrafos abaixo:
§1º. Através de sociedade por elas controlada;
§2º. Através de terceiros com quem for mantido contrato de fidúcia ou administração de carteira
ou ações, incluindo, mas não se limitando a clubes de investimentos.
As vedações de negociações também se aplicam às negociações realizadas em bolsa de valores,
bem como às negociações realizadas sem a interveniência de instituição integrante do sistema
de distribuição.
Para fins do previsto no artigo 20 da Instrução 358, não são consideradas negociações indiretas
aquelas realizadas por fundos de investimento de que sejam quotistas as pessoas mencionadas
no item acima, desde que observadas as condições descritas nos parágrafos abaixo
Períodos de vedação e descrição dos procedimentos de fiscalização
§1º. Os fundos de investimento não sejam exclusivos; e
§2º. As decisões de negociação
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Não existem outras informações que julguemos relevantes em relação a esta Seção 20.
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21. Política de divulgação / 21.1 - Normas, regimentos ou procedimentos

Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação de informações
Foi aprovada, em reunião do nosso Conselho de Administração de 11 de agosto de 2015, a atualização e
alteração do Manual de Divulgação e Uso de Informações e Política de Negociação de Valores Mobiliários de nossa
Emissão, elaborado e aprovado em 05 de agosto de 2004, nos termos da legislação e regulamentação vigentes.
O Diretor de Relação com Investidores é o responsável primário pela comunicação e divulgação de ato ou fato
relevante, a fim de assegurar aos investidores a disponibilidade, em tempo hábil, de forma eficiente e razoável, das
informações necessárias para as suas decisões de investimento, assegurando a melhor simetria possível na
disseminação das informações, evitando-se, desta forma, o uso indevido de informações privilegiadas no mercado de
valores mobiliários pelas pessoas que a elas tenham acesso, em proveito próprio ou de terceiros, em detrimento dos
investidores em geral, do mercado e nosso.
Na condição de companhia aberta, devemos atender às exigências relativas à divulgação previstas na Lei das
Sociedades por Ações e nos normativos expedidos pela CVM. Ainda, em função de nossa listagem no segmento do
Nível 2, devemos também seguir as exigências relativas à divulgação contidas no Regulamento do Nível 2.
Divulgação de informações eventuais e periódicas
A Lei de Mercado de Valores Mobiliários estabelece que uma companhia aberta deve fornecer à CVM e à B3
determinadas informações periódicas, que incluem as demonstrações financeiras anuais, as informações trimestrais e
os relatórios trimestrais da administração e os pareceres dos auditores independentes. Esta legislação prevê também a
obrigação de a companhia arquivar junto à CVM acordos de acionistas e avisos de convocação de Assembleias gerais,
bem como as cópias das atas destas Assembleias.
Além dos requisitos de divulgação da legislação societária e da CVM, devemos, conforme previsto no
Regulamento do Nível 2, apresentar demonstrações financeiras após o término de cada trimestre (excetuado o último)
e de cada exercício social, incluindo a demonstração de fluxo de caixa, a qual deverá indicar, no mínimo, as alterações
ocorridas no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregados em fluxos operacionais, financiamentos e
investimentos.
Ainda, tendo em vista o disposto no Regulamento Nível 2, desde a divulgação das demonstrações financeiras
referentes ao segundo exercício social após a obtenção de autorização para listar nossas ações no Segmento Nível 2,
devemos:


no máximo quatro meses após o encerramento do exercício social: (i) divulgar demonstrações

financeiras ou demonstrações consolidadas de acordo com US GAAP ou IFRS, em Reais ou Dólares, que deverão ser
divulgadas na íntegra, no idioma inglês, acompanhadas do relatório da administração, das notas explicativas que
informem, inclusive, o lucro líquido e o patrimônio líquido apurados ao final do exercício segundo os princípios
contábeis brasileiros, bem como a proposta da destinação do resultado e parecer dos auditores independentes; ou (ii)
1
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divulgar, em idioma inglês, a íntegra das demonstrações financeiras, relatório da administração e as notas
explicativas, preparadas de acordo com a legislação societária brasileira, acompanhadas de nota explicativa adicional
que demonstre a conciliação do resultado do exercício e do patrimônio líquido apurados segundo os princípios
contábeis brasileiros e segundo o US GAAP ou IFRS, conforme o caso, evidenciando as principais diferenças entre os
critérios contábeis aplicados, e do parecer dos auditores independentes; e


no máximo quinze dias após o prazo estabelecido pela legislação para divulgação das informações

trimestrais: (i) apresentar, na íntegra, as informações trimestrais traduzidas para o idioma inglês; ou (ii) apresentar as
demonstrações financeiras ou demonstrações consolidadas de acordo com US GAAP ou IFRS, acompanhadas do
relatório de revisão especial dos auditores independentes.
Para atender o disposto acima, bem como as normas da SEC, às quais estamos sujeitos em razão de termos
nossas ações preferenciais negociadas sob a forma de ADS na NYSE, temos divulgado nossas demonstrações
financeiras elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e internacionais (IFRS). No entanto, com
o intuito de prover nossas informações financeiras em uma base única e consistente, e que ao mesmo tempo atenda
aos requerimentos dos reguladores em todos os mercados onde nossas ações são negociadas, adotamos, em 2008,
quando da elaboração de nossas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008,
o padrão contábil internacional (IFRS), conforme aprovado pelo International Accounting Standards Board – IASB,
beneficiando os investidores com tais informações e favorecendo o processo de aderência plena à Lei nº 11.638 e à
MP 449, posteriormente convertida em Lei n.º 11.941.
Informações trimestrais e anuais
Em suas informações trimestrais, além das informações exigidas pela legislação aplicável, uma companhia
listada no segmento do Nível 2 deve apresentar, também, as seguintes informações:


balanço patrimonial consolidado, demonstração de resultado consolidado, e comentário de

desempenho consolidado, se houver;


informe da posição acionária de todo aquele que detiver mais do que 5% do capital social da

companhia, de forma direta ou indireta, até o nível de pessoa física;


informe de forma consolidada da quantidade e características dos valores mobiliários de emissão da

companhia de que os acionistas controladores, os administradores e os membros do conselho fiscal sejam titulares,
direta ou indiretamente;


informe da evolução da participação dos acionistas controladores, dos membros do Conselho de

Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal em relação aos respectivos valores mobiliários, nos 12 meses
imediatamente anteriores;


inclusão, em notas explicativas, das Demonstrações de Fluxo de Caixa.



informe da quantidade de ações em circulação e seu percentual em relação ao total de ações emitidas;



informe da existência e vinculação à cláusula compromissória de arbitragem.

e
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As informações relativas à quantidade e características das ações da companhia direta ou indiretamente
detidas pelos acionistas controladores, membros do Conselho de Administração, da Diretoria ou do Conselho Fiscal, a
evolução do volume de ações detidas por estas pessoas dentro dos 12 meses imediatamente anteriores, e a existência
e a vinculação à cláusula compromissória devem também estar incluídas no Formulário de Referência.
Divulgação de ato ou fato relevante
De acordo com a Instrução nº 358 da CVM, devemos informar, e também à B3, sobre a ocorrência de qualquer
ato ou fato relevante que diga respeito aos nossos negócios. Devemos também publicar um aviso sobre tal ato ou
fato, que será publicado por meio de dois portais de notícia, cujos endereços já foram aprovados em Ata da Reunião
do Conselho de Administração da Companhia. Um ato ou fato é considerado relevante se tiver o efeito de influenciar o
preço dos valores mobiliários de nossa emissão, a decisão de investidores de negociar os valores mobiliários de nossa
emissão, ou a decisão de investidores de exercer quaisquer direitos na qualidade de titulares de valores mobiliários de
nossa emissão, nos termos da INCVM acima mencionada.
Em circunstâncias especiais, podemos submeter à CVM um pedido de tratamento confidencial com relação a
um ato ou fato relevante.
De acordo com nossa Política, a divulgação de Ato ou Fato Relevante deverá ocorrer por meio de, pelo menos,
1 (um) portal de notícias com página na rede mundial de computadores, que disponibilize, para acesso gratuito, a
informação do Ato ou Fato Relevante em sua integralidade. Simultaneamente, uma versão em inglês deverá ser
disponibilizada na página da Companhia, e também entregue à SEC na forma de um formulário 6-K, conforme
apontado acima.
Reunião pública com analistas
Devemos e nossos administradores deverão, pelo menos uma vez ao ano, realizar reunião pública com
analistas e quaisquer outros interessados, para divulgar informações quanto à sua respectiva situação econômicofinanceira, projetos e perspectivas.
Calendário anual
Enviamos até o dia dez de dezembro de cada ano à B3, o Calendário Anual com os eventos corporativos da
Companhia programados para o ano seguinte, contendo as informações constantes do Regulamento Nível 2, após
alinhamento interno sobre as datas.
Nós utilizamos dos seguintes instrumentos para comunicação com o público investidor:
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a) Relatórios obrigatórios enviados à SEC e à CVM com o seguinte cronograma:
a.1) CVM
I. “DFP” - demonstrações financeiras padronizadas: até um mês antes da data marcada para a realização da
Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), ou no mesmo dia de sua publicação pela imprensa ou de sua colocação à
disposição dos acionistas, o que ocorrer primeiro;
II. “ITR” – informações trimestrais: até 45 dias do encerramento de cada trimestre do exercício fiscal,
excetuando o último trimestre, ou quando a companhia divulgar informações para acionistas ou terceiros, caso isso
ocorra em data anterior. Os relatórios gerenciais de resultado trimestral (§5º abaixo), para divulgação ao público
investidor, deverão estar incluídos no ITR (item “comentário consolidado de desempenho”) e, também, ser entregues
como dados econômico-financeiros pelo IPE (sistema de envio de documentos da CVM); e
III. “FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA” – informações anuais: cinco meses após o encerramento do exercício social.
a.2) SEC
I. formulário 20F: até 120 dias do encerramento do exercício fiscal; e
II. formulário 6K: quaisquer documentos entregues na CVM através dos sistemas Empresas.NET (ITR,DFP e
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA) – o qual não é exigido pela SEC, por entender que o 20F é um substituto mais rico em
informações), incluindo-se notas de Fatos Relevantes (§2º. abaixo) entregues na CVM, de preferência simultaneamente
mas não além de uma semana da publicação (ou disponibilização) de tal informação na versão em português. Os
quadros de negociação de ações dos administradores individuais entregues na CVM não são requeridos pela SEC –
únicas exceções a essa regra.
Endereço de Relações com Investidores da Internet (“Website de RI”)
O Website de RI é um importante veículo de comunicação com o nosso público investidor, e deve conter a
totalidade das informações relevantes com regularidade, qualidade e equidade (idiomas português e inglês).
Minimamente deverá conter:
I. informações para CVM e SEC;
II. relatórios de resultados trimestrais e análises do desempenho;
III. apresentação padrão atualizada ao público investidor e transcrição de teleconferências;
IV. evolução do preço e volume negociado das ações;
V. relatório anual (pdf e online); e
VI. informação de contato da equipe de relações com investidores da Companhia.
Relatórios Gerenciais de Resultado (“earnings release”)
4
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Os relatórios gerenciais de resultados trimestrais de março, junho, setembro e dezembro, devem ser
preparados com o objetivo de informar o público alvo sobre o nosso desempenho operacional e econômico-financeiro
no trimestre e acumulado no ano em curso (comparativamente ao ano anterior), através de uma análise objetiva dos
resultados obtidos e posição de balanço.
O relatório anual consolida a prestação de contas da nossa administração aos nossos acionistas e ao público
investidor. Esse documento deve conter a íntegra das demonstrações financeiras da empresa, uma análise de
desempenho gerencial no período e demais informações que possibilitem uma compreensão:
I.

do negócio em que atuamos, com a segmentação que se fizer necessária;

II.

da qualidade dos nossos administradores;

III.

do posicionamento estratégico adotado e oportunidades futuras de crescimento; e

IV.

do desempenho operacional e econômico-financeiro no período.

As Divulgações de Resultado se regulam pela seguinte periodicidade e forma:
O Diretor de Relações com Investidores é o responsável pelo processo de divulgação de resultados trimestrais,
preferencialmente conduzido antes do início ou após o encerramento dos negócios, bem como por zelar por sua
ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam
admitidos à negociação.
O processo de divulgação de nossos resultados trimestrais deverá seguir a seguinte cronologia: Início:
entregar eletronicamente os ITRs e DFPs (incluindo-se os respectivos relatórios gerenciais de resultado) à CVM, à SEC
(através de formulários 6Ks – tradução das publicações locais) e NYSE (se a divulgação for feita durante o pregão da
NYSE, e o nosso representante responsável naquela bolsa de valores deve ser consultado com antecedência – 15
minutos – à divulgação, para se discutir a eventual necessidade de interrupção temporária da negociação dos nossos
papéis até que a informação esteja disseminada pelo mercado – mecanismo de garantia contra informação
privilegiada);
Disseminação: disseminar resumo do relatório gerencial de resultado pelos canais de notícia – wires
(eventualmente resumo de até 400 palavras com link para o documento completo no Website de RI da Companhia) e,
simultaneamente, disponibilizar as informações completas no Website de RI da Companhia, de forma a disponibilizar
acesso amplo e equitativo às informações;
Público Investidor: após o sumário do relatório gerencial ter sua disseminação confirmada pelos canais de
notícia, faremos a divulgação das informações ao público investidor cadastrado através de seu Website de RI; e
Conferência Telefônica com transmissão pela Internet (webcast): reunião com público investidor e demais
interessados no Brasil e exterior em discutir abertamente os resultados trimestrais divulgados com os nossos
diretores.
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Reuniões de Apresentação de Desempenho Financeiro:
Adicionalmente e após concluída a cronologia para a divulgação de resultados, poderemos realizar roadshows
com o público investidor no Brasil e/ou exterior, com o objetivo de ampliação e consolidação da nossa imagem
externa como entidade transparente e proativa na prestação de contas.
Outras Reuniões
O Diretor de Relações com Investidores poderá atender às solicitações de investidores interessados em nos
visitar, no sentido de discutir os resultados financeiros e as estratégias implementadas e em curso.
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Nosso Manual de Divulgação e Uso de Informações e Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão
da Companhia (“Política de Divulgação e Negociação”) tem como propósito estabelecer: (i) as práticas de divulgação e
uso de informações, com o intuito de garantir que as informações sejam divulgadas de forma técnica, completa,
imparcial, tempestiva e igualitária, bem como coibir a utilização indevida de Informações Privilegiadas; e (ii) a política
de negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia, a serem observadas pelos Administradores,
Acionistas Controladores diretos ou indiretos, Conselheiros Fiscais, e integrantes dos demais Órgãos com Funções
Técnicas e Consultivas da Companhia, além de empregados e executivos com acesso a informação relevante.
A divulgação de Fatos Relevantes deverá se dar através de pelo menos 1 (um) portal de notícias com página na
rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua
integralidade. A divulgação deverá ser feita de modo claro e preciso, em linguagem acessível ao público investidor.
Simultaneamente, uma versão em inglês deverá ser disponibilizada no Website de RI da Companhia e, também,
entregue à SEC na forma de um formulário 6-K, conforme apontado acima.
Todos os formulários entregues à SEC (inclusive o 20F) devem ser entregues pelo IPE (sistema de envio de
documentos da CVM), vertidos para o português, concomitantemente ao registro de tal informação na SEC.
O Website de RI da Companhia (www.voegol.com.br/ri) é um importante veículo de comunicação com o nosso
público investidor, e deve conter a totalidade das informações relevantes com regularidade, qualidade e equidade
(idiomas português e inglês). A Política de Divulgação e Negociação está disponível no site de Relações com
Investidores da Companhia, e também no site da Comissão de Valores Mobiliários.
O Diretor de Relações com Investidores é o responsável pelo processo de divulgação de Atos ou Fatos
Relevantes ser feito normalmente antes do início ou após o encerramento dos negócios, bem como por zelar por sua
ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam
admitidos à negociação.
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O Diretor de Relações com Investidores da GOL é o principal responsável pela implementação, avaliação e
fiscalização do cumprimento da Política de Divulgação e Negociação na Companhia. Contudo, os demais Diretores
Estatutários, e o departamento de Auditoria Interna possuem atuação direta e relevante quanto à fiscalização e
avaliação sobre o seu cumprimento na Companhia.
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Não existem outras informações que julguemos relevantes em relação a esta Seção 21.
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