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Em 2014, a Gol fechou o ano com uma participação de mercado de 32% do total 
de assentos oferecidos em voos domésticos e é a companhia com mais 
participação no mercado doméstico. Seus principais centros de operações são 
o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o Aeroporto Internacional 
do Galeão/Tom Jobim, no Rio de Janeiro e aeroporto de Congonhas, em São 
Paulo. Em 2017, anunciou, juntamente com o grupo franco holandês Air France-
KLM, a criação de um centro de conexões na cidade de Fortaleza (Aeroporto 
Internacional de Fortaleza), que distribuirá os passageiros do Norte e Nordeste 
para os voos para Paris e Amsterdam e se tornará uma de suas principais bases 
no país a partir de 2018. A Gol opera apenas aeronaves Boeing 737 Next 
Generation nas versões 737-700 e -800, com pedidos para as novas aeronaves da 
Boeing, sendo que alguns já chegaram no Aeroporto de Confins, em Belo 
Horizonte, e estão operando, Boeing 737 MAX 8 e 737 MAX 10. Para salvar a 
empresa da falência[carece de fontes], foi editada uma medida provisória no dia 1 de 
março de 2016 e publicada no dia seguinte permitindo a Delta Air Lines capitalizar 
a empresa brasileira após comprar 10% de suas ações. 
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A Gol Linhas Aéreas 
Inteligentes é 
uma companhia 
aérea brasileira sediada 
no Rio de Janeiro, fundada 
e homologada em 2001. É 
a maior companhia aérea 
do Brasil em número de 
passageiros, tendo 36% de 
participação do 
mercadodomesticooperand
o em 60 aeroportos no 
território brasileiro e em 23 
destinos internacionais, 
além de ser a terceira maior 

em frota de aeronaves.  
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