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Introdução

Quatro são as razões fundamentais 
que motivam uma empresa a se ex-
pandir internacionalmente:
 
v aumentar sua participação no 
mercado; 

v aumentar o retorno sobre o in-
vestimento; 
v realizar economias de escala; ou
v aprendizado, explorar vantagens 
de localização.

A busca do mercado internacional 
para aumento de participação de 

mercado se justifica quando o mer-
cado doméstico tem dimensões 
exíguas, incapazes de suportar uma 
escala eficiente de equipamentos de 
produção. Uma incursão no mercado 
internacional para aumentar o retorno 
sobre o investimento se justifica quan-
do grandes investimentos requerem 
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mercados globais para se viabilizar 
ou quando existem frágeis barreiras 
à entrada de novos concorrentes, o 
que justificaria um rápido movimento 
para além-fronteiras, como prevenção 
a novos entrantes. Já a realização de 
economias de escala ou aprendizado 
ocorre quando o aumento da escala 
operacional dá ensejo a ganhos de 
escala na produção, marketing ou 
distribuição, ou ainda, quando se pode 
diluir custos sobre uma base mais 
ampla de vendas. Por outro lado, a 
expansão internacional pode oferecer 
vantagens de localização relativas a 
custos decorrentes de melhor acesso 
a matérias-primas, menores custos 
de mão-de-obra, disponibilidade 
de energia e proximidade de clientes-
chave. Ao longo deste texto serão exa-
minadas quais das condições acima 
são aplicáveis ao caso da GOL. 

A internacionalização de empre-
sas aéreas de baixo custo, como 
alternativa de expansão, ainda 
não é matéria de consenso na 
indústria, sendo que o impeditivo 
fundamental a cerceá-las seria que 
a simplificação de serviços a elas 
inerente seria incompatível com as 
exigências mínimas de conforto em 
etapas que não sejam de curtas ou 
médias distâncias.

Por outro lado, diferentemente do 
que ocorre na Europa Ocidental, os 
destinos internacionais de médio 
curso, a partir do Brasil, são quase que 
invariavelmente pouco atrativos para 
as empresas aéreas, seja pela baixa 
densidade de tráfego, seja pelo baixo 
preço praticado ou pelo excesso de 
oferta de serviços. Esse “nó górdio” 
foi desatado pela GOL, com ações de 
grande criatividade estratégica, como 
adiante será descrito.

InícIo e 
desenvolvImento 
da Gol

A Gol Transportes Aéreos iniciou 
suas operações em 16 de janeiro 
de 2001, adotando um modelo low 
cost, low fare, numa conjuntura 
totalmente hostil a empresas aéreas 

nascentes. Assim, o ambiente seto-
rial era dominado por grandes e 
tradicionais empresas; havia excesso 
de capacidade instalada; os concor-
rentes internacionais sufocavam as 
empresas brasileiras operando no 
segmento internacional; os com-
petidores eram, acentuadamente, 
diversos; a demanda crescia apenas 

Por outro lado, diferentemente do que ocorre na Europa 
Ocidental, os destinos internacionais de médio curso, a 
partir do Brasil, são quase que invariavelmente pouco 
atrativos para as empresas aéreas.

F
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lentamente, em decorrência das 
dificuldades gerais reinantes no 
país; os custos da indústria eram 
ascendentes porque grande parte 
deles é vinculada ao valor do dólar, 
em especial o querosene de avia-
ção, e este era impulsionado pelas 
instabilidades políticas no Oriente 
Médio. E, para coroar a situação, 
ocorrem os atentados de 11 de se-
tembro, aumentando muito os preços 
dos seguros e, mais do que isso, depri-
mindo, vigorosamente, a demanda no 
segmento internacional.

Apesar de tudo isso, a GOL ini-
ciou uma trajetória surpreendente, 
atingindo 24% de participação no 
mercado doméstico brasileiro em 
dezembro de 2004, realizando um 

lucro antes de juros, impostos, de-
preciações, amortizações e aluguéis 
(EBITDAR) de 40%, situando-se, as-
sim, entre as empresas aéreas mais 
rentáveis do mundo. Mais do que 
isso, a GOL chegou ao equilíbrio 
econômico-financeiro já no se-
gundo ano de suas operações, feito 
só realizado anteriormente pela 
Southwest, o benchmark do modelo 
low cost, low fare.

As estatísticas operacionais da 
GOL em 2004 foram muito sur-
preendentes, colocando-a ao lado 
das mais eficientes empresas aéreas 
do mundo. Assim, naquele ano a 
utilização média diária da frota foi 
de 13,6 horas (a segunda maior 
do mundo, na mesma categoria 

Grande parte desse 
tipo de empresa é 
vinculada ao valor do 
dólar, em especial o 
querosene de aviação.

F

FE, para coroar a situação, ocorrem os atentados de 11 de setembro, aumentando muito os 
preços dos seguros e, mais do que isso, deprimindo, vigorosamente, a demanda no seg-
mento internacional.
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de aeronaves); o aproveitamento 
médio de seus vôos foi de 71% (5 
pontos percentuais acima da média 
da indústria doméstica brasileira); 
o número de cidades atendidas 
foi trinta e seis; e 76% das vendas 
foram realizadas pela internet (o 
canal mais econômico de vendas). 
Também foi em 2004 que a GOL 
fez a sua primeira oferta pública de 
ações, captando cerca de US$ 284 
milhões nas bolsas de Nova Iorque 
e São Paulo, recursos estes que em 
2005 seriam aplicados, principal-
mente, na compra de cento e uma 
aeronaves Boeing 737/800, o maior 
negócio já realizado pela Boeing na 
América Latina.

O futuro sorria para a GOL no final 
de 2004. Entretanto, sua rápida 
expansão fazia antever um breve 
esgotamento do seu espaço para 
crescimento nos anos futuros, uma 
vez que um importante driver 

da demanda setorial é a taxa de 
crescimento do Produto Interno 
Bruto brasileiro e este não oferecia 
perspectivas alvissareiras. Dessa 
maneira, um dos desafios estratégi-
cos mais importantes para a GOL 
era o de viabilizar a sua alta taxa 
de crescimento futuro. Mas, como 
fazê-lo se, como foi visto, o mercado 

doméstico não oferecia perspectivas 
suficientemente promissoras?

alternatIvas 
de crescImento 
para a Gol

A maior oportunidade de expansão 
que se afigurava para a GOL era a 
retração significativa, ou mesmo 
interrupção de serviços, por parte da 
VARIG. Naturalmente, os espaços 
abertos seriam disputados, principal-
mente pelas grandes empresas rema-
nescentes, ou sejam, GOL e TAM. As 
frentes eram as seguintes:
 

a) mercado doméstico; 

b) mercado sul-americano; 

c) mercado de longo curso.

24%
76%

Outras cOmPanhias

partIcIpação no mercado doméstIco 
brasIleIro em dezembro de 2004.

mais do que isso, a GOL 
chegou ao equilíbrio 
econômico-financeiro 
já no segundo ano de 
suas operações, feito 
só realizado anterior-
mente pela southwest, 
o benchmark do mode-
lo low cost, low fare.

F
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Seguem, abaixo, os prós e os contras 
de cada alternativa.

a) mercado 
doméstIco

Representava o crescimento natural, 
não proporcionando risco algum 
porque se tratava de um mercado já 
disputado pela GOL. Com a saída 
de um concorrente de grande porte, 
esperava-se uma redução no nível de 
rivalidade entre concorrentes, com 
importante ganho de rentabilidade. 
Entretanto, apesar de representar um 
importante ganho no curto prazo, a ex-
pansão doméstica só faria antecipar os 
problemas de escassez de perspectivas 
de médio prazo, conforme comentado 
anteriormente. Seja como for, é óbvio 
que a GOL deveria estar preparada 
para tirar proveito nesse cenário, e 
a maneira de fazer isso seria garantir 
mecanismos de rápido suprimento de 
aeronaves, o que foi feito mediante o 
grande contrato com a Boeing.

b) mercado 
sul-amerIcano

Também representava um natural cresci-
mento para a GOL, uma vez que os 
destinos sul-americanos poderiam 
ser atingidos pela mesma plataforma 
aeronáutica da GOL, a família Boeing 
737. Nessa alternativa, os riscos seriam 
maiores porque as tarifas do Brasil para 
os outros países ainda eram reguladas 
e fixadas em patamares muito altos, 
inibindo a demanda para aqueles des-
tinos. Ou seja, a principal vantagem 
competitiva da GOL – capacidade de 
produzir serviços simplificados a um 
custo muito menor – não poderia ser 
transferida aos preços, ficando a GOL 
limitada a realizar preços agressivos para 
passageiros estrangeiros vindos para o 
Brasil. Além disso, os preços praticados 
nos países vizinhos para o Brasil eram 
livres e muito baixos, e o volume de pas-
sageiros, à exceção da ligação Buenos 
Aires-São Paulo e Buenos Aires-Rio de 
Janeiro, era muito modesto. As ligações 
Santiago-São Paulo e Santiago-Rio de 
Janeiro apresentavam os mesmos pro-
blemas, agregando-se o fato de nelas 
operar a Lan Chile, concorrente muito 
eficiente e com operação de passageiros, 
significativamente auxiliada por receitas 
de carga. Como resultado, as linhas da 
América do Sul eram deficitárias para os 
operadores convencionais. 

c) mercado 
de lonGo curso

A atratividade desse mercado 
residia exclusivamente no grande 
volume de passageiros. Contavam 
contra esse mercado os baixos 
preços praticados e por nele 
operarem as grandes empresas 
norte-americanas, para as quais a 
América do Sul representava algo 
em torno de 2% de suas receitas. 
Para a GOL, não seria possível ex-
plorar esse mercado sem promover 
uma despadronização de sua frota 
de 737, uma vez que eles não 
têm alcance para essas missões. 
Outro ponto era que o sistema de 
reservas usado pela GOL, desen-
volvido especialmente para LCC’s, 
não tinha funcionalidades para 
integração de serviços com outras 
empresas aéreas. Seu desenvolvi-
mento seria caro e demorado.
 
Conforme descrito anteriormente, 
a expansão da GOL para os 
países vizinhos ao Brasil era 
necessária, possível de fazê-la, 
do ponto de vista operacional, 
mas, extremamente desafiadora 
do ponto de vista mercadológico 
e econômico-f inanceiro.  Era 
necessário um toque de criativi-
dade estratégica.

mapa de rotas

Q

também foi em 2004 que a GOL fez oferta pública de 
ações, nas bolsas de nova iorque e são Paulo, recur-
sos estes que em 2005 seriam aplicados na compra 
de 101 aeronaves Boeing 737/800, o maior negócio já 
realizado na américa Latina.

F
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a expansão 
InternacIonal da 
Gol: buenos aIres

No final de dezembro de 2004, a 
GOL iniciou operações para Buenos 
Aires, com dois vôos diários, partin-
do de São Paulo e Rio de Janeiro, ini-
cialmente com um Boeing 737/700, 
configurado para classe econômica 
única, com 144 assentos.

O início desses serviços foi pos-
sível graças à redução da oferta da 
VARIG, motivada pela sua grave 
situação financeira. A ligação era 
operada sob a égide do acordo 
bilateral Brasil-Argentina, o qual, 
conforme sua última revisão, de 
março de 2001, previa uma oferta 
de 1.912.000 assentos anuais para 
cada um dos países.

O comprometimento de ativos da 
GOL era grande, representando 
perto de 10 horas diárias de aero-
nave, em horários nobres, ou seja, 
perto de 4% da sua capacidade 
operacional à época. 

Para fazer frente a uma demanda 
deprimida pela crise argentina, a 
qual reduzira o tráfego entre os dois 
países em cerca de 50% do que 
havia sido em anos anteriores, a 
GOL iniciou os serviços oferecendo 
tarifas de ida e de volta de Buenos 
Aires para São Paulo ou Rio de 
Janeiro de apenas US$ 100,00. No 
sentido inverso, em decorrência das 
restrições impostas pelo Governo Bra-
sileiro, as quais incluem a fixação 
de tarifas mínimas, a GOL cobrava 
US$ 334,00 e US$ 380,00, para 
passageiros partindo de São Paulo e 
Rio de Janeiro, respectivamente. No 
mesmo período, aproveitando a alta 
temporada, a GOL realizou serviços 
temporários entre Buenos Aires e 
Navegantes (aeroporto próximo a 
Florianópolis) cobrando apenas US$ 
60,00 para ida e volta de passageiros 
argentinos. Ou seja, foi um início 
bombástico, com os vôos lotados, 
sendo que três quartos das respecti-
vas vendas eram feitas em território 
argentino. A GOL levaria cerca de 
um ano para que os serviços para 
a Argentina se tornassem economi-
camente equilibrados, o que é um 
feito notável no transporte aéreo de 
passageiros, especialmente por se 
tratar de um mercado com demanda 
deprimida.

Para aumentar a rentabilidade dos 
seus serviços, a GOL solicitou que a 
operação de um dos seus vôos pas-
sasse a ser feita com Boeing 737/800, 
configurado para 177 assentos, aero-
nave esta com um custo operacional, 
unitário, cerca de 20% mais baixo do 
que o Boeing 737/700. Novamente, 
o aumento da oferta de assentos pôde 
ser feito graças a uma redução da 
participação da VARIG. Em relação 
ao outro vôo, o qual exibia menor 

Para fazer frente a uma demanda deprimida pela crise 
argentina, a GOL iniciou os serviços oferecendo tarifas de 
ida e de volta de Buenos aires para são Paulo ou rio de 
apenas us$ 100,00.

F
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demanda, foi introduzida uma escala 
intermediária em Porto Alegre (segundas a 
sextas-feiras) e em Florianópolis (sábados 
e domingos), o que aumentou, significa-
tivamente, a sua demanda.

A GOL contava ainda a seu favor a 
enorme conectividade de sua malha, 
especialmente a partir de Guarulhos e 
Galeão. Tanto era assim, que cerca de 
um terço da demanda dos serviços 
de e para Buenos Aires era composta 
por passageiros originários de outras 
cidades brasileiras, que não Rio de 
Janeiro ou São Paulo.

As bem-sucedidas ações no campo 
tático foram feitas graças a uma 
vantagem competitiva estratégica 
representada pela alta conectividade 
da sua malha, pela superioridade 
de sua gestão, apoiada em infor-
mações online sobre sua receita, 
e sobre um sistema de custeio de 
suas operações, também feito de 
forma imediata. Em outras palavras, 

a empresa apresentava vantagens 
competitivas operacionais na gestão 
de suas receitas e custos, assim como 
na sua flexibilidade em se ajustar às 
condições gerais do mercado. Não 
há aqui, propriamente, heterodoxias 
em relação às melhores práticas da 
indústria.
 

a expansão 
InternacIonal 
da Gol: bolívIa

Entre outros países sul-americanos, a 
Bolívia tem sido um mercado onde 
as empresas aéreas tradicionalmente 
perdem dinheiro. As razões são 
simples: baixa demanda e baixo PIB 
per capita.

A Bolívia tem uma população esti-
mada em 8,9 milhões de habitantes 
e um PIB per capita anual de apenas 
US$ 1,150 em valores nominais e 
US$ 2,700, pelo método da pari-
dade do poder de compra (2004 
World Fact Book – CIA). Ou seja, 
o país é pequeno e pobre, sendo 
que os preços de produtos cota-
dos em dólares americanos são 
extremamente caros para a popu-
lação local.

novamente, o aumento 
da oferta de assentos 
pôde ser feita graças a 
uma redução da partici-
pação da VariG. 

F

Fum serviço aéreo direto, unindo La Paz, santa cruz de 
la sierra a são Paulo e rio de Janeiro, como fazia ante-
riormente a VariG, significava alocar uma aeronave diária 
àquela operação, assim como seus respectivos custos.
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Resta o problema da demanda 
física. A principal região boliviana 
do ponto de vista econômico é o 
Departamento de Santa Cruz de la 
Sierra, cuja capital leva o mesmo 
nome. Este departamento concentra 
30% do Produto Interno Bruto do 
país e 22% da sua população.

Um serviço aéreo direto, unindo La 
Paz, Santa Cruz de la Sierra a São 
Paulo e Rio de Janeiro, como fazia 
anteriormente a VARIG, significava 
alocar uma aeronave diária àquela 
operação, assim como seus respec-
tivos custos.

A GOL abordou o tema de forma 
totalmente diferente. Aproveitando 
o pernoite preexistente de uma 

aeronave sua em Campo Grande, 
com todos os seus custos já pagos 
por 14h de operação realizados du-
rante o dia, estendeu o seu vôo até 
Santa Cruz de la Sierra, durante um 
período de ociosidade do equipa-
mento. Isso significou um acréscimo 
de 1:35h de vôo, em cada direção, à 
jornada normal da aeronave.

Por outro lado, cerca de 50% dos 
custos totais da GOL são fixos. As-
sim, o custo relevante ou marginal 
da operação Campo Grande – Santa 
Cruz de la Sierra é da ordem de 50% 
dos custos totais corresponden-
tes. Como a malha da GOL foi 
construída de forma totalmente 
integrada (outra vantagem competi-
tiva sustentável), isto é, podendo o 

passageiro atingir muitos pontos a 
partir de uma mesma origem, neste 
caso a empresa gasta o equivalente 
aos seus custos variáveis (50% dos 
custos totais) correspondentes a 
1:35h de vôo para disponibilizar 
aos passageiros destinos situados 
a distância muito maior, como São 
Paulo e Rio de Janeiro.

FPor conseguinte, com 
custos marginais ex-
tremamente mais baixos, 
a GOL pôde praticar, com 
rentabilidade, preços 
muito agressivos e dirigi-
dos a um público muito 
sensível a preço, con-
forme anteriormente se 
comentou.
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Além disso, embora Santa Cruz de 
la Sierra e Campo Grande sejam 
pólos regionais, até então não havia 
ligação entre essas cidades, ficando 
a GOL como operadora exclusiva 
neste mercado.

Se criatividade existiu no plano 
operacional, o mesmo ocorreu no 
plano legal. Dessa maneira, a GOL 
pleiteou o direito de operar para a 
Bolívia sob a égide do Acordo de 
Fortaleza (assinado em dezembro de 
1996 e jamais aplicado até então), 
iniciando esses serviços em novem-
bro de 2005, com quatro freqüências 
semanais. Segundo esse instrumento 
legal, de natureza multilateral, uma 
empresa aérea dos países signatários 
pode realizar vôos com tramitação 
burocrática facilitada, sem restrição 
de capacidade, desde que a ligação 
em tela não envolva a ligação entre 
as capitais dos países signatários, 

nem venha sendo anteriormente 
operada por outra empresa sob o 
regime do correspondente acordo 
bilateral. Usando este diploma legal, 
a GOL levantou a única barreira à 
entrada que lhe seria interposta nos 
mercados sul-americanos por ela 
almejados.

Como resultado dessas ações, em 
cerca de dois meses, os vôos para 
a Bolívia atingiram seu ponto de 
equilíbrio, criando demanda em nova 
ligação e subtraindo perto de 50% da 
demanda preexistente na região.

a expansão 
InternacIonal 
da Gol: paraGuaI

Da mesma forma que a Bolívia, 
o Paraguai tem representado um 
mercado pouco atraente para as em-
presas aéreas brasileiras. As razões 
têm sido as mesmas: baixa demanda 
e baixo PIB per capita.

O Paraguai tem uma população esti-
mada em 6,3 milhões de habitantes e 
um PIB per capita anual de apenas 
US$1,200 em valores nominais e 
US$ 4,900, pelo método da pari-
dade do poder de compra (2004 
World Fact Book – CIA). Ou seja, o 
país é pequeno e pobre.

Animada com a solução encontrada 
para a Bolívia, a GOL planejou 
o início de seus serviços para As-
sunção, a partir do pernoite de uma 
aeronave em Curitiba, aplicando 
os mesmos princípios operacio-
nais. Assim, sendo a ligação entre 
Curitiba e Assunção realizada em 
1:30h e as ligações entre Assunção 
e São Paulo e entre Assunção e Rio 
de Janeiro realizadas em 1:50h e 
2:15h, respectivamente, e os custos 
a serem contabilizados também 
sendo apenas os marginais, ou seja, 
50% dos custos totais, a GOL pôde 
iniciar serviços diários entre Curitiba 
e Assunção, a partir de janeiro de 
2006. Da mesma forma, com custos 
unitários baixos, a GOL iniciou sua 
operação praticando preços muito 
competitivos do lado paraguaio, 
sofrendo restrições regulamentares 
do lado brasileiro. 

Neste caso, contudo, o amparo legal 
para a operação não foi o Acordo de 
Fortaleza e sim o acordo bilateral 

Fcomo resultado dessas ações, em cerca de dois meses 
os vôos para a Bolívia atingiram seu ponto de equilíbrio, 
criando demanda em nova ligação e subtraindo perto de 
50% da demanda preexistente na região.
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mantido entre os dois países. As 
razões eram que a TAM Mercosur 
(subsidiária paraguaia da TAM), 
já vinha operando nesse mercado 
(condição sine qua non para apli-
cação do Acordo de Fortaleza); 
havia disponibilidade de capacidade 
no acordo bilateral, sendo que 
este instrumento legal permite a 
realização de vôos em quinta sexta 
liberdades (direitos relativos à per-
missão de transporte de passageiros 
entre dois países estrangeiros) para 
outros destinos na América do Sul. 
Esses direitos seriam usados mais 
tarde em operações futuras desde 
Assunção até Santa Cruz de la Sierra 
e até Córdoba (Argentina).

a expansão 
InternacIonal 
da Gol: uruGuaI

Da mesma forma que Bolívia e Para-
guai, o Uruguai tem representado 
um mercado pouco atraente para 
as empresas aéreas brasileiras. As 
razões têm sido: baixa demanda e 
estagnação econômica.

O Uruguai tem uma população es-
timada em 3,4 milhões de habitan-
tes e um PIB per capita anual de 
US$5,200 em valores nominais e 
US$ 10,000, pelo método da pari-
dade do poder de compra (2004 
World Fact Book – CIA). Ou seja, o 

Da mesma forma que 
Bolívia e Paraguai, o uru-
guai tem representado um 
mercado pouco atraente 
para as empresas aéreas 
brasileiras. 

F
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país é pequeno, mas relativamente 
rico em relação a seus vizinhos.

A oportunidade descortinada nos 
exemplos da Bolívia e Paraguai 
animou a GOL a replicar a solução 
encontrada, aproveitando um per-
noite de uma aeronave em Porto 
Alegre. A lógica era a mesma dos 
casos anteriores: realizar um vôo 
de curta distância a partir de uma 
cidade na fronteira, já atendida pela 
malha doméstica, a uma cidade im-
portante ou capital no país vizinho, 
contabilizando apenas os custos 
variáveis. Com isso, seria possível 
aplicar com rentabilidade tarifas 
bastante agressivas, desbancando a 
concorrência.

Havendo disponibilidade de oferta 
no acordo bilateral mantido entre 
os dois países e, já sendo a ligação 
Porto Alegre a Montevidéu operada 
pelo acordo bilateral, o que impedia 
a aplicação do Acordo de Fortaleza 

ao caso da GOL, a empresa teve de 
se servir do acordo bilateral como 
suporte legal de sua operação.

Nesse cenário, a GOL iniciou suas 
operações para Montevidéu em 
janeiro de 2006, sendo que seus 
primeiros vôos já faziam antecipar 
uma grande aceitação do serviço.

a expansão 
InternacIonal 
da Gol: córdoba 
e rosárIo

Aproveitando a saída da VARIG da 
cidade de Córdoba, na Argentina, 
em meados de 2005, a GOL im-
plantou vôos para aquela cidade, 

a partir de Porto Alegre, iniciando 
os serviços em janeiro de 2006, 
com três freqüências semanais. O 
Acordo de Fortaleza foi usado tam-
bém nesse caso tendo em vista não 
haver capacidade disponível para a 
Argentina. Este recurso legal pode 
ser usado porque se tratava de uma 
ligação que não envolvia as capitais 
nacionais e a empresa nela operando 
anteriormente, a VARIG, deixava de 
fazê-lo, desobstruindo, assim, a apli-
cação do Acordo de Fortaleza.

Mais uma vez, o princípio opera-
cional foi aplicado, alocando-se 
uma aeronave em pernoite em Porto 
Alegre. Dessa maneira, só os custos 
variáveis respectivos deveriam ser 
considerados para a viabilidade 
econômica do projeto.

Sendo o mercado de Córdoba ti-
picamente de negócios e, portanto, 
carente de atendimento diário, 
a GOL estendeu seu avião em 
pernoite em Assunção até aquela 
cidade Argentina. Dessa maneira, 
poder-se-ia sair de Córdoba para o 
Brasil seis vezes por semana, três 
via Porto Alegre e três via Assunção, 
além de se oferecer uma nova opção 
na ligação Assunção – Córdoba, 
anteriormente inexistente.

O vôo de Assunção a Córdoba foi 
feito por meio dos acordos bilaterais 
mantidos entre Brasil e Paraguai 
e Brasil e Argentina, os quais per-
mitem o transporte de passageiros 
em quinta e sexta liberdades. 

Novamente, só os custos variáveis 
eram relevantes para a viabilidade 
da operação, uma vez que o último 
avião em questão estava em pernoite 
em Assunção.

O vôo de assunção a 
córdoba foi feito por 
meio dos acordos bi-
laterais mantidos en-
tre Brasil e Paraguai e 
Brasil e argentina.

F
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Por outro lado, a aeronave que seria 
utilizada para ligar Porto Alegre a 
Córdoba tinha uma disponibilidade 
de três freqüências semanais (apenas 
quatro eram então usadas). Essa 
ociosidade foi usada para realizar 
serviços para Rosário, sob o mesmo 
regime legal (Acordo de Fortaleza) e 
sob os mesmos critérios de custeio 
(considerando-se apenas os custos 
variáveis).

conclusões

Conforme se demonstrou, a empresa 
objeto deste estudo promoveu um 
processo de expansão internacional 
buscando aumentar sua participação 
no mercado, ampliar o retorno sobre 
o investimento e realizar economias 
de escala. Não houve motivações 
relacionadas com explorar vanta-
gens de localização. Cumpriram-se, 
assim, três dos propósitos genéricos 
mencionados acima.

Ao fazê-lo, a GOL perseguiu a sua 
estratégia original de liderança do 
custo total no contexto de empresas 
aéreas, usando intensamente as suas 
vantagens competitivas sustentáveis, 
em especial as relacionadas com a 
capacidade de oferecer serviços a 
um baixo preço, dirigido a públi-
cos sensíveis e preço em perfeita 
adequação com o tipo de suas aero-
naves, demonstrando elevado senso 
de oportunidade. Sua flexibilidade 
estratégica foi confirmada pela 
capacidade em ajustar o modelo 
low cost, low fare, de forma a ex-
plorar ao máximo as oportunidades 
supervenientes, e na inventividade 
do uso das diferentes ferramentas 
jurídico-legais para levar a cabo seus 
propósitos.

Os resultados reforçaram sua elevada 
rentabilidade, pela realização de 
receitas adicionais com investi-
mentos desprezíveis, garantindo-lhe 
também uma posição estratégica 
invejável, com presença expressiva 
em países vizinhos. Porém, o mais 
surpreendente é que esses resultados 
foram conquistados em pouco mais 
de um ano de operação na região.

expansão futura

Este caso descreve o processo de 
expansão da Gol na América do 
Sul, como única alternativa externa 
possível, dadas as características 
das aeronaves da empresa. O acerto 
dessa estratégia foi confirmado pelos 
próprios resultados obtidos e tam-

bém pela deterioração crescente da 
situação da Varig.

A pergunta que fica, naturalmente, 
é o que a Gol deverá fazer daqui 
para frente, para continuar crescendo, 
principalmente na área internacional. 
Que mercados ainda restam para 
serem explorados na América do 
Sul? Conseguirá a Gol fomentar 
suficientemente a demanda nesses 
mercados? Será que uma nova alter-
nativa criativa será idealizada?
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