
C
onstantino de Oliveira
Júnior, o presidente
da Gol, está pronto
para mudar de escritó-
rio. Em duas semanas,
ele deve deixar a sala

provisória que ocupa há cerca de um
mês, na sede da empresa, bem ao lado
do Aeroporto de Congonhas, em São
Paulo. Dali, deve sair para se instalar
definitivamente numa casa em plena
construção, também na sede do grupo,
que abrigará a nova central de comando
da Gol. Constantino Jr. vai dividir esse

espaço com outros quatro vice-presi-
dentes do grupo (um deles, ainda em
fase de contratação). Para isso, antigas
paredes, que antes separavam os exe-
cutivos, foram postas abaixo. "A ideia
é tratar de tudo de forma mais rápida
e pensar em conjunto", disse ele à
DINHEIRO. Os tijolos e madeiras ainda
espalhados pelo local revelam, porém,
mais do que a reforma de um imóvel.

São um sinal visível de uma rees-
truturação no modo de operar e na
concepção da companhia. Constantino
Jr. promoveu mudanças inesperadas na

linha de frente da empresa e acaba de
injetar sangue novo em seu Conselho
de Administração. Nesse novo cenário,
o grupo tem vendido mais passagem,
via crédito parcelado, sem mexer no
preço - e assim, registrou melhorias nos
resultados. Foram cerca de três milhões
de passageiros transportados a mais
em 2009 (na TAM o aumento foi de 1,6
milhão de usuário). Como reflexo desse
crescimento, o grupo acabou se aproxi-
mando da sua maior rival, a líder TAM.

Há quem diga, inclusive, que a pri-
meira colocação foi comemorada em
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em março de 2009 e, a partir
dali, as curvas se inverteram. A
corretora Planner já prevê que a
virada da Gol em cima da TAM
acontecerá ainda neste ano.
"Acreditava-se que a diferença
chegaria a, no mínimo, três pon-
tos favoráveis à Gol", afirmou
um ex-executivo próximo da
empresa. "Eu esperava que

TAPETE AMARELO:
duas novas lojas devem ser
criadas neste ano para atender
clientes de menor renda

[a liderança] viria.. Mas não veio",
afirma Constantino Jr.. "Se acon-
tecer, será fruto de um trabalho
forte em qualidade que fazemos
há meses. Não persigo a lideran-
ça. Ela será consequência."

No último ano, a margem bruta da
Gol e a rentabilidade da operação tive-
ram as maiores altas dos últimos 12
meses, de acordo com a Economática.
"Crescimento impressionante, mais uma
vez", relata o material de análise da Itaú
Corretora, relativo à alta de 32% no tráfe-
go aéreo do grupo em janeiro. Para chegar
lá, foram tomadas algumas decisões que
reforçaram a origem da empresa, focada

na classe C. A Gol acaba de abrir a
sua primeira loja em bairros pobres
(vai inaugurar mais duas neste ano),
fortaleceu o seu cartão de crédito Voe
Fácil (são até 100 mil adesões ao mês)
e começou a financiar passagens em
parcelas que chegaram a R$ 15, um dos
valores mais baixos de sua história.
Passou a cobrar por serviços de bordo
em 2009 (R$ 10 por um sanduíche),
medida considerada impopular pelos
analistas. Internamente, Constantino
Jr. demitiu, há três meses, dois vice-
presidentes que ajudaram a criar a
Gol em 2001. "Bom, não foi. Mas era
preciso. Alguém decidia uma coisa,
e se o assunto esbarrava em outra
área, a coisa emperrava", diz um
ex-executivo. Também no conselho

de administração, foi criada há um mês
uma nova cadeira para Paulo Kakinoff,
34 anos e presidente da Audi Brasil.
Por lá, dizem até que o clima melhorou.
"Falam isso é? Até pode ser", brinca um
bem humorado Constantino Jr.

alguns departamentos da companhia
nos primeiros dias de janeiro. Com base
nos cálculos da área de estatística da
Gol, a companhia fecharia 2009 como
a maior empresa aérea em território
nacional. Mas a TAM ficou na frente.
Dados da Anac (Agência Nacional
de Aviação Civil) mostram que, em
dezembro, a participação dela no volu-
me de passageiros transportados foi
a 41,9% versus 43% da TAM. Esse 1,1
ponto percentual é a menor diferença
já registrada entre as duas compa-
nhias até hoje. Já chegou a dez pontos
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