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

Telefone: +55 (11) 3181-8565
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

Hugo Assumpção
Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores

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

Diogo Lopes

companhia é o começo de mais uma jornada de sucesso, permeada pelas vantagens competitivas ainda preservadas

Gerente Financeiro e de
Relações com Investidores

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.

Mariana Vargas
Especialista de
Relações com Investidores

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
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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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1Q21 Earnings Release
Barueri, April 26, 2021 – Smiles Fidelidade S.A. (B3: SMLS3), one of the largest frequent-flyer programs in Brazil with over 18 million members,
announces its 1Q21 results. The financial and operational information in this report refers to the consolidated income (expenses) of Smiles Fidelidade
S.A. and is presented in accordance with IFRS and in Brazilian reais (R$), except when indicated otherwise. The percentage changes may use more decimal
places for the calculation than those shown in the document and are compared with the numbers of Smiles Fidelidade S.A.

Smiles Fidelidade S.A.

Message From Management

B3: SMLS3

We started 2021 with a new chapter in Smiles’ history: GOL’s incorporation. From now on, together, Smiles and Gol

Novo Mercado

will bring the most value from several operational synergies, create new opportunities, even more significant and

Share Price: R$21.72

strategic in the turbulent seas of a market deeply affected by the Covid-19 pandemic.

Number of Shares: 124,158,953
Market Cap: R$2.5 bi

Unfortunately, after an upward trend, with indicators improving every month, the second wave was a new blow to

(close: April 23, 2021)

the segment and made us, once again, adjust the operation to ensure the best possible experience for our

ri.smiles.com.br

customers in a scenario of drastic flight reduction and, therefore, directly affecting our indicators.

1Q21 Conference Call

In parallel to this, Smiles has shown its strength and recorded about 6% growth in 1Q21 X 1Q20, totaling 18.5 million

April 27, 2021

members. The GOL Smiles co-branded credit card, relaunched last year, also continues bringing great results, with
a 9.6% increase in the active customer base compared 1Q 2020.

In Portuguese and English:

In operation, while our members are unable to safely fulfill the dream of traveling, we expand the opportunities for

(Simultaneous Translation)

them to accumulate or redeem miles in the most convenient way and adapted to the moment. Shopping Smiles,

11:00 a.m. (Brasília time)

our marketplace, remains with special offers drawn up with our retail partners to offer consumers even more

10:00 a.m. (US EST)

benefits to redeem or accumulate their miles. In March, gross sales result (GMW), which is our main indicator, was

Phone: +55 (11) 3181-8565 or
+1 (412) 717-9627

nearly three times higher over March 2020. Over 40% of Smiles customer base has already made at least one
purchase on our marketplace.

Password: Smiles
Webcast (Portuguese)

For those who needed to postpone their plans, we expanded our service channels and implemented, still in the
pilot phase, the service via WhatsApp to reschedule flights, offering practicality and convenience to our customers.

Webcast (English)

Another well-accepted feature was Meu Bonus Vip, for Smiles Club’s members, which now allows transferring credit
card points with up to 50% bonus - without relying on sales and with advantages according to the chosen plan.

SMILES CONTACTS

We know we still have a long way to go, but we trust that the company’s new phase will start another successful

Hugo Assumpção

journey, with Smiles' preserved competitive advantages, leveraging new businesses and new opportunities,

Chief Financial Officer and
Investor Relations Officer

bringing together the strengths and value of both companies - Smiles and GOL - further intensifying the ecosystem
and partnerships. We will be stronger to face our market’s competitive challenges, capturing the entire business
value.

Diogo Lopes
Finance and Investor
Relations Manager

Mariana Vargas
Investor Relations Specialist

ri@smiles.com.br

To all those who, over the past eight years, have believed in Smiles' proposal and ability to make it happen, thank
you very much.
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Business Model
Smiles started as a single frequent-flyer program but has evolved into its current coalition model, which features several unique characteristics
that allow for the accrual and redemption of miles from GOL flights and its international partner airlines, as well as Brazil’s leading commercial
banks, including co-branded cards issued by Bradesco, Banco do Brasil and Santander, and a vast network of retail partners. The current model
works through (i) the accrual of miles by members when they purchase airline tickets with GOL or other partner airlines or products and
services from business and financial partners; Smiles miles being acquired through the frequent-flyer of these customers to those businesses,
and (ii) award redemptions by members when they exchange their miles for flights on GOL and other partner airlines or products and services
offered by commercial and financial partners.

Our primary sources of revenues come from (i) redeemed miles revenues, represented by tickets and awards in our network of airline,
commercial and financial partners, (ii) interest income between the date the miles were accrued and the date they were redeemed, and (iii)
breakage revenues if issued miles expire without being redeemed.

Glossary
The ratio between the number of redeemed and accrued miles in each period.
Breakage Estimate: Miles expired and not redeemed; it may be expressed as a number of miles, an amount in Reais or a percentage of miles
issued, depending on the context.
Free Float: Shares owned by non-controlling shareholders.
Miles: The redemption rights of Smiles Program members sold to commercial partners.
Products or services provided to members by a commercial partner resulting from redeeming the customer’s frequent-flyer miles.
Reward Products: Product or service, excluding air tickets, provided to members by a commercial partner from redeeming the customer’s
frequent-flyer miles.
Smiles Program: A coalition program for several companies, including GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Smiles & Money: A means of redeeming air tickets or products by combining money and miles.

This release may contain forward-looking statements related to business prospects, estimates of operating and financial results,
and growth prospects for Smiles. These are merely projections and, as such, are based exclusively on management’s
expectations for Smiles. Such forward-looking statements substantially depend on external factors and risks presented in Smiles’
disclosure documents and are therefore subject to change without notice. Independent auditors did not review the Company’s
non-financial information. Some of the report’s figures may differ from the statements
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