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Tarcísio Gargioni, vice-presidente de marketing e serviços da Gol apresenta os 
segredos da companhia. 
 
Enquanto grandes ícones da aviação lutam para sobreviver neste concorrido mercado, uma jovem 
companhia alça vôos cada vez mais altos. Atuando no setor desde janeiro de 2001, a Gol Linhas 
Aéreas inicia 2005 comemorando seu quarto aniversário com números expressivos: 24% de 
market share, 34% de crescimento em relação a 2003, uma frota de 29 aviões, 22,5% de 
aumento na quantidade de assentos ofertados e 22 milhões de passageiros transportados até 
novembro, dos quais 10 milhões voaram pela primeira vez.  
 
Depois de tingir de laranja o céu e os aeroportos de todo o país, a empresa agora passa a voar 
também para o exterior, com a inauguração de uma rota para Buenos Aires. Por trás desse case 
de sucesso está a equipe de Tarcísio Gargioni, o vice-presidente de marketing e serviços da Gol 
responsável pela construção da imagem da marca no país. A seguir, o executivo apresenta os 
segredos da companhia, que tem planos de ampliar seus negócios em no mínimo 10% em 2005.  
 
Marketing - Até novembro, a Gol havia transportado 22 milhões de pessoas, o que representa um 
crescimento de 40,9% no número de passageiros por quilômetro. A que o senhor atribui esse bom 
desempenho, diante da crise enfrentada por algumas empresas do setor?  
Tarcísio Gargioni - A atuação está baseada em dois pontos: um produto de qualidade e um bom 
plano de marketing. Somos competitivos nos custos, o que nos permite vender passagem pelo 
preço mais baixo do mercado.  
 
O equipamento novo também tem uma atratividade natural, pois transmite a idéia de segurança. 
Outro diferencial foi o uso da tecnologia, que permitiu a compra de bilhetes aéreos pela internet, 
eliminando os papéis. Mas não há dúvidas de que a estratégia de marketing desde o lançamento 
foi crucial para o sucesso da marca em tão pouco tempo.  
 
Marketing - Qual o investimento em marketing feito anualmente pela companhia?  
Gargioni - Não divulgo esse número, mas posso afirmar que é bem menor do que as estimativas 
de mercado. E ainda assim ficamos muito mais em evidência do que a TAM, por exemplo, que tem 
uma verba quatro vezes maior do que a nossa.  
 
Marketing - Mas a TAM passou por uma crise de imagem na década de 90, causada tanto por 
acidentes com suas aeronaves quanto pela morte do comandante Rolim...  
Gargioni - Sem dúvida que esses episódios contribuíram para uma queda no desempenho da 
companhia, mas uma empresa que não sofreu acidentes, como a Nacional, que foi lançada junto 
com a Gol, simplesmente desapareceu por falta de planejamento na comunicação.  
 
Marketing - Já que a verba publicitária da Gol não é grande, qual é o segredo para desenvolver 
uma comunicação impactante?  
Gargioni - Entramos no setor com a proposta de atuar de maneira diferente e com isso 
quebramos uma tradição no processo de comercialização das passagens, promovendo a 
simplificação dos serviços. Outro ponto foi o impacto da cor escolhida para compor a logomarca 
da organização.  
 
Logo no início das operações, alaranjamos todo o mercado, principalmente os aeroportos, de 
maneira bem agressiva, o que nos permitiu construir uma identidade visual diferenciada, além de 
promover uma comunicação com o público-alvo através da cor. Um fator interessante foi a 
transparência em nossas ações. Hoje, o brasileiro conhece mais de aviação do que antes da Gol, 
porque, ao questionarmos os custos elevados do setor, tivemos que explicar qual a fórmula para 
vender passagens mais baratas.  



 
Marketing - Ao abrir sua estrutura de custos, a Gol gerou uma polêmica  
no segmento...  
 
Gargioni - Esse fato que foi extremamente salutar para o crescimento da companhia. Agora 
iniciamos nossas operações na Argentina e estamos tendo que explicar tudo de novo. Ou seja, os 
custos são mais baixos que a média porque os aviões são padronizados, o que barateia a 
manutenção, facilita o treinamento dos tripulantes, gasta menos combustível, voa mais alto e 
pousa mais lento. Além disso, a frota, sendo mais nova, voa mais horas porque fica menos tempo 
parada para manutenção. Nosso tempo de solo, por exemplo, é de 25 minutos, o que significa um 
ganho de 10 minutos em cada uma das 12 etapas que fazemos por dia. Temos uma economia 
diária de duas horas em cada aeronave, sistema que reduz nosso custo fixo em 10%. Já o tempo 
médio de permanência no solo da concorrência é de 45 minutos.  
 
Marketing - Especialistas em marketing não aconselham enfrentar a concorrência com uma briga 
de preços. Mesmo assim, a comunicação da Gol sempre esteve baseada na menor tarifa do 
mercado. Por quê?  
 
Gargioni - Toda estratégia que é baseada apenas no preço é extremamente perigosa, porque 
causa uma redução da qualidade do produto em qualquer segmento. No caso da Gol, sempre 
procuramos demonstrar também a qualidade dos serviços oferecidos, anunciando que temos o 
menor preço pelo melhor avião. Durante a violenta guerra de preços ocorrida entre outubro de 
2001 e abril de 2002, por exemplo, fizemos campanhas  
agressivas de varejo, vendendo passagens em quatro vezes de R$ 27,50, mas mostramos que 
esse era um preço justo e responsável, baseado em custos, eficiência e rendimento. Praticamos o 
marketing da transparência.  
 
Marketing - Mesmo detalhando todas as suas contas, a companhia teve problemas com a 
concorrência, que solicitou e conseguiu o encerramento da promoção de venda de passagens ida e 
volta por R$ 50.  
 
Gargioni - A iniciativa foi retirada do ar, mas naquela segunda-feira nós vendemos 70 mil 
passagens, das quais 40 mil foram adicionais e outras 30 mil tradicionais. O mercado alegou que 
isso era dumping, mas continuo afirmando que é possível fazer esse tipo de ação na baixa 
temporada, porque a idéia é trabalhar apenas com assentos vazios nos vôos e para um número 
limitado de passageiros. Da mesma maneira que é possível realizar um vôo noturno a preço de 
uma passagem de ônibus, porque nesse caso são calculados apenas os custos variáveis, como 
combustível, pessoal e taxas aeroportuárias. Já a passagem a R$ 1 é uma estratégia que 
desenvolvemos para dizer ao consumidor que ele pode viajar pagando metade do valor. É o 
mesmo que dizer "50% de desconto", mas do ponto de vista mercadológico R$ 1 atrai mais a 
atenção do público.  
 
Marketing - No longo prazo, esse tipo de promoção é capaz de fidelizar seus clientes?  
 
Gargioni - Mesmo sem oferecer programas de milhagem, nossa última pesquisa de satisfação 
apontou que 49% dos passageiros da Gol são fiéis. Como as tarifas são em média 20% menores, 
é como se a cada cinco passagens adquiridas o cliente ganhasse uma. Além disso, a promoção 
nos permitiu atingir um índice de ocupação acima da média: enquanto as outras companhias 
registraram 61% de ocupação, nós chegamos a 71%. Estamos com 10 pontos de diferença, mas 
ainda assim voamos com 30% dos assentos vazios.  
 
Marketing - O senhor não poderia elevar essa taxa de ocupação com ações de marketing de 
relacionamento?  
 



Gargioni - Não, pois esse é um mercado que não existe e deve ser criado. Por isso investimos em 
um vôo noturno com preço de passagem de ônibus, atraindo pessoas que nunca voaram de avião. 
Esse não é um passageiro freqüente, mas também pode ser fidelizado.  
 
Na aviação, existem duas maneiras de ampliar o mercado: a primeira é implantar o hábito de voar 
de avião em novos públicos e a outra é fazer com que os usuários viagem mais vezes. Nos dois 
casos, o grande atrativo é a passagem mais barata. Assim, a abordagem da comunicação não é 
tão diferente, porque para ambos a mensagem deve ser focada na qualidade do produto. O que 
muda são os veículos utilizados para anunciar os serviços.  
 
Marketing - A Gol é uma das únicas companhias aéreas a não apresentar um programa de 
milhagem. Esse tipo de ferramenta não poderia contribuir ainda mais para o bom desempenho da 
empresa?  
 
Gargioni - Como não fazemos nada que é comum, não pretendemos investir em um programa de 
milhagem, que além de gerar um passivo para a empresa não é mais uma ação eficaz. Na década 
de 90, a estratégia representava um diferencial, mas com o tempo acabou virando commodity. 
Atualmente, existem percepções intangíveis que fazem a fidelização, como um avião novo e a 
possibilidade de comprar uma passagem para daqui a um ano. De qualquer forma, estamos 
trabalhando na montagem de um cartão personalizado, cuja forma de premiação será diferente e 
inovadora. Mas ainda não posso adiantar como será o novo sistema.  
 
Marketing - Do investimento total da companhia, quanto vai para mídia de massa?  
 
Gargioni - Aproximadamente 50% da verba está destinada à mídia de massa. O restante é 
dividido entre mídia alternativa e ações promocionais tanto nos aeroportos quanto nos aviões.  
 
Marketing - Atualmente, qual o perfil do passageiro da Gol?  
 
Gargioni - Temos uma carteira de clientes composta por executivos (60%), pessoas que viajam a 
lazer (30%) e outros 10% por motivos particulares. Desse total, 85% pertence à classe A e 10% 
está viajando de avião pela primeira vez. Isso significa que dos 22 milhões de passageiros 
transportados até novembro, 2 milhões voaram pela primeira vez com a Gol. O ticket médio de 
nossos clientes é de R$ 350.  
 
Marketing - O modelo inovador implantado pela Gol no país pode ser atribuído ao fato de a 
companhia ter surgido a partir da experiência dos proprietários no segmento de transporte 
rodoviário de passageiros, onde a falta de infra-estrutura e a concorrência elevada obrigam as 
empresas a serem cada vez mais criativas para obter lucro?  
 
Gargioni - O transporte rodoviário é uma atividade que trabalha com produtividade alta, 
concorrência perfeita e margens pequenas. É uma área onde se valorizam os centavos, e essa 
filosofia acabou sendo incorporada pela Gol: eliminar supérfluos, investir em uma operação 
simples e ficar focado no ato de transportar pessoas do ponto A ao ponto B com a maior eficiência 
possível.  
 
Marketing - Como foi o desempenho da companhia em 2004?  
 
Gargioni - No ano passado criamos dez destinos novos e ampliamos nossa frota de 22 para 29 
aviões. O faturamento passou de R$ 1,4 bilhão em 2003 para R$ 1,9 bilhão, ampliando nosso 
market share para 24%, contra os 19% de participação registrados em dezembro do ano anterior. 
Enquanto o mercado teve uma ampliação de 12%, nós crescemos 34%. Hoje, cada avião da Gol 
tem 1% de share, contra a média nacional de 0,5%.  
 
 



Marketing - Quais os planos para 2005?  
 
Gargioni - Estamos com duas campanhas no ar para divulgar os novos vôos para Buenos Aires e 
estimular o consumo de passagens aéreas no período de férias. Depois do Carnaval lançaremos 
uma promoção nos moldes da ação que oferecia passagem de volta a R$ 1.  
 
Antes disso, é possível que outra iniciativa entre em funcionamento para estimular algumas rotas, 
como os destinos corporativos, durante os meses de janeiro e fevereiro. Com nossa entrada no 
mercado internacional, possivelmente vamos inaugurar novas rotas na América Latina. Mas nosso 
foco continuará sendo o mercado da aviação doméstica, que deverá crescer no mínimo 10%, em 
2005.  
 
Fonte: Marketing Place - acesso em 11/3/2005 


