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‘A mudança de patamar da MRV
em 2009 foi um negócio maluco’

Primeira pessoa

H á três anos, em uma
operação de US$
320 milhões, a Gol
adquiriu a Varig –
ou o que havia resta-
do dela. Na época, a

Gol estava interessada na marca Va-
rig, em sua operação internacional,
no programa de fidelidade Smiles e
nos slots de Congonhas – horários
de pouso e decolagem no aeroporto
mais rentável do País. Mas quase na-
da saiu como o esperado.

A marca Varig praticamente desa-
pareceu. Hoje, a bandeira só está
presente em voos para três desti-
nos: Aruba, Bogotá e Caracas. As
operações de longo curso, como via-
gens para a Europa, não estão mais
nos planos da companhia e o núme-
ro de slots disponíveis, apesar de re-
levante, foi reduzido após o aciden-
te da TAM em Congonhas e as res-
trições impostas ao aeroporto.

Em entrevista ao Estado, Cons-
tantino Júnior, presidente da Gol,
fez um balanço desses três anos:
contou que não esperava a desor-
dem nos processos que encontrou
na Varig e falou sobre o futuro da ex-
gigante do setor aéreo: “Não vemos
uma oportunidade no mercado do-
méstico para explorar esta marca.”

● O que deu certo e o que deu errado
na aquisição?
É difícil colocar assim. A gente en-
xergava alguns ativos importantes:
espaço nos principais aeroportos
brasileiros; direito de explorar algu-
mas rotas internacionais; o Smiles,
o maior programa de relacionamen-
to da América Latina. Mas a empre-
sa vinha passando por um processo
de deterioração da qualidade opera-
cional. Foi surpreendente para mim
encontrar uma empresa de aviação
naquele estágio.

● Quais foram essas surpresas?
Eles não estavam negligenciando as
questões de segurança. Era algo
mais voltado às questões de contro-
les. Às vezes tinha surpresa de uma
turbina que estava num fornecedor
que nós não sabíamos. Os proces-
sos da empresa praticamente não
existiam. De repente, aparecia uma
nota fiscal em uma gaveta, uma coi-
sa que na Gol está muito distante
da realidade. Não tinha protocolo
(de contrato com fornecedores),
não tinha uma centralização. Isso
foi surpresa, mas faz parte do negó-
cio. Se estivesse tudo certo, talvez

não houvesse um vendedor.

● Na época da compra, a expectativa era
que a Gol, junto com a Varig, ganhasse
participação de mercado e ultrapassas-
se a TAM. Por que isso não aconteceu?
A aquisição da Varig não estava volta-
da à conquista da liderança em partici-
pação de mercado. Estava muito mais
voltada a um fortalecimento da posi-
ção da empresa nos principais merca-
dos, leia-se Sul e Sudeste, que é o prin-
cipal pólo gerador de tráfego no Brasil.
E isso a Varig nos trouxe.

● Um dos principais problemas logo
após a aquisição foi com os voos interna-
cionais. Qual foi o erro da Gol?
Partimos para os voos de longo curso
(para a Europa e o México), mas não ti-
vemos êxito. Nós talvez tenhamos co-
metido um erro estratégico: oferecer
um produto sem um diferencial, fosse
ele a redução de custo ou melhoria
substancial na qualidade do serviço.
Entramos nos voos internacionais
com aviões que não eram os mais mo-
dernos, isso implicou um maior consu-
mo de combustível. Outro ponto: a Va-
rig não tinha acordo de code share

(cooperação para o transporte de pas-
sageiros) com nenhuma companhia aé-
rea. Tínhamos um prazo para colocar
esses voos em operação e consegui-
mos. Mas o fato é que nosso produto
não gerava atratividade.

● E agora, qual será o destino da marca
Varig?
Apesar de estar sendo usada pontual-
mente, a marca Varig ainda é reconhe-
cida pelo serviço. Assim, ela vai conti-
nuar a atender destinos onde o atribu-
to das duas classes dentro do avião (a
econômica e a mais sofisticada) é valo-
rizado. Mas nós não percebemos, hoje,
uma oportunidade no mercado domés-
tico para explorar essa marca. Enten-
demos que o modelo da Gol, para voos
curtos, é o mais adequado: é mais es-
partano em relação ao serviço de bor-
do, mais voltado à eficiência e tem cus-
to menores com tarifas menores.

● A empresa pretende reativar os voos
para a Europa e México?
Não. Queremos apenas expandir para
o Caribe e fazer voos charter. A partir
de junho, todos os 14 aviões que adqui-
rimos na época da compra da Varig es-

tarão voando (até agora, alguns deles
ainda estavam sem operar). As aerona-
ves estão sendo reconfiguradas para
uma classe única, com 260 assentos.

● O senhor enxerga outros problemas
da aquisição?
Passamos por situações que foram oca-
sionadas por questões exógenas. Um
dos principais ativos eram os slots em
Congonhas, que tiveram um valor ope-
racional importante nessa transação.
Dois meses após a aquisição da Varig,
houve o acidente em Congonhas e as
restrições ao aeroporto foram impos-
tas. Ao mesmo tempo, a Varig tinha
poucos aviões e muitos slots em Con-
gonhas. E a Gol tinha, proporcional-
mente, muito mais aviões que slots.
Mas, sem a autorização do Cade, não
conseguíamos realmente extrair a si-
nergia da equação.

● A compra da Varig saiu cara?
Não é questão de pagar barato ou caro.
A Varig não vinha bem, mas ela fazia
sentido para uma empresa como a Gol,
que tinha como extrair um benefício.
Diria que foi negociado, que foi um
preço justo. Pagamos US$ 98 milhões

em dinheiro, o restante em ações.
Apenas um acordo de emissão de
cartões de crédito entre Gol, Smi-
les, Banco do Brasil e Bradesco per-
mitiu a empresa capitalizar recur-
sos de R$ 250 milhões. Na época, a
Varig vinha dando muito prejuízo,
exigia aporte de capital. Porém, se
você observar, depois desse outu-
bro, os resultados passaram a ser po-
sitivos.

● Há novos planos de parcerias no
exterior?
Temos parcerias com empresas co-
mo Air France/ KLM, American e Ae-
roméxico, integrando os programas
de milhagem. Tenho acordo de con-
fidencialidade, mas estamos conver-
sando na Europa, nos Estados Uni-
dos e na África.

● A Gol ainda tem de lidar com heran-
ças da Varig?
Esqueletos a gente não tem ne-
nhum. A preocupação foi executar o
plano de recuperação judicial, o que
já fizemos. Cumprimos todos os
pontos previstos naquele contrato.
Não temos preocupação. Dizer isso
talvez seja um exagero, mas esta-
mos muito tranquilos.

● Quais são os planos para o caixa da
Gol, atualmente acumulado em mais
de R$ 1,5 bilhão?
Isso atende ao objetivo de manter o
nível de caixa equivalente a 20% das
receitas dos últimos 12 meses. Esta-
mos elevando o patamar para algo
em torno de 25%. A indústria é mui-
to volátil, passa por ciclos e é de-
mandante de caixa. Isso nos dá con-
forto para buscar melhor negocia-
ção com os fornecedores, baixar o
custo de dívida da empresa. Um cai-
xa forte faz parte da estratégia finan-
ceira conservadora.

● Quais serão os vetores de cresci-
mento da Gol daqui para frente?
Estamos estudando a nova classe
média. Identificamos que, em um
raio de 100 quilômetros dos aeropor-
tos em que a Gol opera, existe uma
população de 11 milhões de pessoas
que poderia considerar a possibilida-
de de voar de avião. Hoje, temos en-
tre 15 e 16 milhões de pessoas viajan-
do de avião no Brasil. Falamos de
um potencial enorme. Estamos ten-
tando entender qual é a necessidade
de cada uma dessas comunidades.
Algumas iniciativas já estão sendo
tomadas, como a flexibilização do
Voe Fácil, nosso programa de parce-
lamento de passagens que tem 2 mi-
lhões de clientes. Também quere-
mos ter ações específicas para três
grupos: os migrantes, os universitá-
rios e os usuários de internet.

● Mas, para trazer a nova classe mé-
dia para o setor, não é preciso melho-
rar a infraestrutura aeroportuária?
No passado, nenhum especialista
no setor projetava um crescimento
de 3,5 vezes o PIB, o que se ouvia
era que a demanda era inelástica.
Houve uma grande mudança de ce-
nário. É evidente a necessidade de
investimentos em infraestrutura e
isso afeta diretamente o nosso negó-
cio. Hoje, o que estamos fazendo é
desviar as conexões de São Paulo pa-
ra os aeroportos de Confins, Brasí-
lia e Galeão. Em número de voos, to-
do o nosso crescimento já se dá fora
de São Paulo. Outra medida que es-
tamos tomando é trocar nossa frota
por aviões 25% maiores, para levar
mais passageiros.

O dia 29 de março de 2009 vai
ficar na memória de Rubens
Menim, controlador da cons-
trutora MRV, uma das maiores
do País. Há exatamente um
ano, o governo Lula anunciava
a criação do programa habita-
cional Minha Casa, Minha Vi-
da. Foi uma injeção de ânimo
para o time da MRV, que anda-
va meio “abatido” com a crise
– em pouco tempo, suas ações
despencaram e o ritmo de lan-
çamentos foi brecado. Hoje, a
MRV lidera, com alguma folga,
o ranking do programa. Suas
ações já valorizaram 200% nos
últimos 12 meses – a MRV vale

agora mais de R$ 6 bilhões.

1 ● Qual foi o impacto do Minha
Casa, Minha Vida na MRV?
Em janeiro do ano passado, an-
tes do programa, a nossa previ-
são de lançamentos para 2009
era de R$ 1,6 bilhão a R$ 2 bi-
lhões. No fim do ano, subiu pa-
ra R$ 2,8 bilhões a R$ 3 bilhões,
um aumento de 50%. É um ne-
gócio maluco essa mudança de
patamar. Foi um grande incenti-
vo. A MRV foi a empresa que
mais assinou contratos com a
Caixa. Está muito à frente dos
outros. Por causa disso, a tur-
ma está trabalhando pesado.

Mas ninguém está se queixan-
do, nem eu estou.

2 ● A sua rotina mudou muito?
Minha rotina foi sempre muito
pesada. Mas a responsabilidade
aumentou muito. Viajo duas ve-
zes por semana para visitar
obras da MRV, da concorrência
e para olhar terrenos. Para São
Paulo e Rio, vou todo mês. Eu
costumo percorrer todas as pra-
ças do Brasil em um intervalo
de três meses (são 14 estados e
85 cidades). Na terça-feira (23),
por exemplo, saí às 6h da ma-
nhã de Belo Horizonte e voei pa-
ra Ribeirão Preto, Araraquara,
São Carlos, Bauru e Jundiaí.
Dormi em São Paulo. No dia se-
guinte, fui para Guarulhos, Jun-
diaí, Campinas, Limeira, Suma-
ré, Hortolândia e Americana.

Viajo com um BlackBerry e um
computador que tem uma ante-
na ligada 24 horas por dia.

3 ● No seu sonho mais otimista,
o senhor esperava chegar a esse
tamanho?
Eu não esperava. Há cinco
anos, quando contratamos o
Banco Pactual para preparar a
empresa para uma capitaliza-
ção, nossa meta era ter entre
R$ 1 bilhão e R$ 1,2 bilhão em
vendas por ano em 2010. Esta-
mos chegando a R$ 4 bilhões.

4 ● Já pensa em parar? Seus fi-
lhos trabalham na empresa?
Ainda não, mas um dia vou ter
de parar. Ainda estou com 54
anos. Tenho três filhos, e dois
trabalham na empresa desde os
18 anos. O mais velho é diretor

executivo da MRV. A minha fi-
lha é diretora jurídica. O tercei-
ro trabalha no mercado finan-
ceiro. Mas tem gente muito boa
hoje na empresa preparada pa-
ra assumir o meu lugar.

5 ● Qual foi o pior momento da
crise?
A crise deu muito trabalho. O
pior momento foi novembro e
dezembro de 2008. Tivemos de
viajar e conversar com as pes-
soas, com os investidores, para
explicar as coisas. Quando o go-
verno anunciou o pacote, no
dia 29 de março, tudo mudou.
Juntamos o pessoal no dia se-
guinte e dissemos: agora temos
o mundo para percorrer. A tur-
ma da MRV é muito aguerrida,
mas estava abatida com a crise.
/ PATRÍCIA CANÇADO

Constantino Júnior
✽ Constantino de Oliveira Júnior
criou no mercado de aviação brasilei-
ro o conceito de "custo baixo, tarifa
baixa". Antes da Gol, foi diretor do

grupo Áurea, uma das maiores em-
presas de transportes do País, que
pertence à família Constantino. É
formado em administração, pela
Universidade do Distrito Federal

JONNE RORIZ/AE

Problemas de gestão da
Varig surpreenderam Gol

Entrevista✽

Fora dos planos. ‘Não vemos oportunidade no mercado doméstico para explorar a marca Varig’, diz Constantino

Três anos após a aquisição da companhia aérea, Constantino Júnior,
presidente da Gol, revela as dificuldades enfrentadas após a compra

Rubens Menim
Presidente e fundador da
Construtora MRV
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