Release de resultados 1T21
Barueri, 26 de abril de 2021 – A Smiles Fidelidade S.A. (B3: SMLS3), um dos maiores programas de coalizão do Brasil com mais de 18 milhões de
participantes inscritos, anuncia seus resultados do 1T21. As informações financeiras e operacionais neste relatório se referem aos resultados
consolidados da Smiles Fidelidade S.A. e estão apresentadas em IFRS e em Reais (R$), exceto quando indicado de outra maneira. As variações percentuais
podem utilizar mais casas decimais para o cálculo que as exibidas no documento e estão comparadas com os números da Smiles Fidelidade S.A.

Smiles Fidelidade S.A.

Mensagem da administração

B3: SMLS3

Iniciamos o ano de 2021 com um novo capítulo na história da Smiles: incorporação pela GOL. A partir de agora,

Novo Mercado

juntas, Smiles e GOL tirarão valor máximo de uma série de sinergias operacionais e poderão criar novas

Cotação: R$ 21,72

oportunidades que se fazem ainda mais significativas e estratégicas diante dos mares turbulentos de um mercado

N° de ações: 124.158.953
Valor de mercado: R$ 2,5 bi

duramente afetado pela pandemia de Covid-19.

(fechamento: 23/04/2021)

Infelizmente, após uma trajetória ascendente, com indicadores que melhoraram mês após mês, a segunda onda

ri.smiles.com.br

veio como um novo baque para o setor e nos fez, mais uma vez, ajustar a operação a fim de garantir a melhor

Teleconferência do 1T21
27 de Abril de 2021

experiência possível para nossos clientes em meio a um cenário de redução drástica de voos e, que
consequentemente, impacta diretamente em nossos indicadores.
Em paralelo a isso, a Smiles demonstrou sua força e registra cerca de 6% de crescimento em sua base no 1T21X1T20,
totalizando 18,5 milhões de participantes. O cartão de crédito co-branded GOL Smiles, relançado no ano passado,

Em português e inglês:
(Tradução simultânea)
11h00 (horário de Brasília)

também segue trazendo ótimos resultados, com um aumento de 9,6% na base de clientes ativos em comparação
ao mesmo período de 2020.

10h00 (US EST)

Na operação, enquanto nossos membros não conseguem realizar com segurança o sonho de viajar, ampliamos as
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ou +1 (412) 717-9627

oportunidades para que acumulem ou resgatem milhas da forma mais conveniente e adaptada ao momento. O

Senha: Smiles

oferecer ao consumidor ainda mais benefícios para resgatar ou acumular suas milhas. Em março, nosso principal

webcast (português)

indicador, que é o resultado bruto de vendas (GMW), foi quase três vezes maior quando comparado ao registrado

webcast (inglês)

no mesmo mês de 2020. Mais 40% da base de clientes Smiles já fez ao menos uma compra no nosso marketplace.

Shopping Smiles, nosso marketplace, segue com ofertas especiais traçadas com nossos parceiros varejistas para

Já para quem precisou adiar seus planos, ampliamos nossos canais de atendimento e implantamos, ainda em fase

CONTATOS SMILES

piloto, o atendimento via WhatsApp para remarcação de voos, oferecendo praticidade e conveniência para os
nossos clientes. Outra funcionalidade bem aceita foi o Meu Bônus Vip, para assinantes do Clube Smiles, que agora
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permite a transferência de pontos do cartão de crédito com até 50% de bonificação – sem dependência de
promoções e com vantagens de acordo com o plano escolhido.
Sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas estamos confiantes de que essa nova fase da
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companhia é o começo de mais uma jornada de sucesso, permeada pelas vantagens competitivas ainda preservadas
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da Smiles, a potencialização de novos negócios e novas oportunidades, com a união de forças e valor de ambas as
empresas -- Smiles e GOL -- que intensificam ainda mais o ecossistema e suas parcerias. Estaremos fortalecidos para
os desafios competitivos do nosso mercado, capturando o valor do negócio em sua totalidade.
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A todos aqueles que, durante os últimos oito anos, acreditaram na proposta da Smiles e em sua capacidade de fazer
acontecer, nosso muito obrigado.
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Demonstração de Resultados – IFRS

2

Balanço Patrimonial
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Demonstrações do fluxo de caixa
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Modelo de negócios
A Smiles iniciou suas atividades como um programa individual de fidelização, mas evoluiu em direção ao modelo atual, tornando-se um modelo
de coalizão com algumas características singulares, que permite o acúmulo e resgate de Milhas em voos da GOL e suas parceiras aéreas
internacionais, bem como nos principais bancos comerciais brasileiros, incluindo os cartões co-branded emitidos pelo Bradesco, Banco do
Brasil e Santander, além de ampla rede de parceiros de varejo. O modelo atual funciona através (i) do acúmulo de Milhas pelo Participante
quando da aquisição de passagens aéreas da GOL ou de outras companhias aéreas parceiras, ou produtos e serviços dos Parceiros Comerciais
e financeiros, que adquirem estas milhas da Smiles como forma de fidelização de seus clientes, e (ii) do resgate de Prêmios pelo Participante
quando da troca de suas Milhas por passagens aéreas da GOL e de outras companhias aéreas parceiras ou ainda por produtos e serviços dos
Parceiros Comerciais e financeiros.

As principais fontes de receita da Companhia advêm (i) da receita de milhas resgatadas, representado por passagens e prêmios em sua rede
de parceiros aéreos, comerciais e financeiros, (ii) da receita de juros decorridos entre a data de acúmulo e resgate das milhas e (iii) da receita
de breakage, caso estas milhas emitidas expirem sem serem resgatadas.

Glossário
Burn/earn ratio - É a relação entre a quantidade de milhas resgatadas e a quantidade de milhas acumuladas para determinado período.
Estimativa breakage – Estimativa de milhas a vencer sem resgate, podendo ser expresso como número de milhas, número em Reais ou como
porcentagem das milhas emitidas, conforme aplicável ao contexto.
Free float - Ações pertencentes aos acionistas não controladores.
Milhas - O direito de resgate dos Participantes do Programa Smiles comercializado com os Parceiros Comerciais.
Prêmios - Produto ou serviço entregue ao Participante por um parceiro comercial como resultado do resgate pelo Participante de Milhas de
programas de fidelização de clientes.
Produtos prêmio - Produto ou serviço entregue ao Participante por um parceiro comercial como resultado do resgate pelo Participante de
Milhas de programas de fidelização de clientes, que não as passagens aéreas.
Programa Smiles - Programa de coalizão para diversas companhias, incluindo a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Smiles & Money - Forma de resgate de passagens áreas ou produtos por meio do qual é possível combinar dinheiro e milhas.

Este comunicado pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados
operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Smiles. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se
exclusivamente nas expectativas da administração da Smiles. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de
fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Smiles e estão, portanto, sujeitas
a mudanças sem aviso prévio. As informações não-contábeis da Companhia não foram revisadas pelos auditores independentes.
Alguns valores do relatório podem diferir das demonstrações
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