
Em segundo lugar, mas por pou-
co. Esta é a posição da Gol no
mercado nacional de aviação
em outubro. Segundo dados da
Agência Nacional de Aviação Ci-
vil (Anac), a Tam Linhas Aéreas
contabilizou 39,6% de participa-
ção no mês passado, enquanto a
Gol ficou com 37%. Caso a parti-
cipação da Webjet (5,8%) fosse
somada à fatia da Gol, a empre-
sa de Constantino de Oliveira Jú-
nior ficaria na liderança.

Apesar da liderança da Tam,
a disputa entre as duas compa-
nhias está cada vez mais acirra-
da. Este ano, a Gol conseguiu
um marco relevante - em feve-

reiro ultrapassou sua principal
concorrente pela primeira vez.
Na época, dados da Anac conta-
bilizaram participação de mer-
cado da Gol de 39,77%, ante
39,59% da concorrente.

Apesar de Constantino sem-
pre ressaltar que a empresa não
persegue a liderança de merca-
do como principal quesito de su-
cesso nos negócios, a compa-
nhia comemorou o índice. Jun-
tas, Tam e Gol dominam 76,6%
do mercado nacional e parecem
caminhar uma na esteira da ou-
tra para garantir o patamar ele-
vado no topo da pirâmide.

Um exemplo disso é o movi-
mento de aquisições. Depois do
anúncio do acordo entre a Tam
e a chilena Lan, que formatou a
maior companhia aérea da Amé-

rica Latina, a Gol anunciou a
aquisição da Webjet.

O negócio da Tam agrega si-
nergias estimadas em US$ 400
milhões, enquanto o negócio da
Gol prevê R$ 100 milhões em
melhorias de gestão.

Primeira viagem
Com a entrada e o fortalecimen-
to de competidores nos últi-
mos anos, como a Azul Linhas
Aéreas e a Avianca, Tam e Gol
têm perdido participação de
mercado e a briga entre as duas
companhias pelo topo se tor-
nou ainda mais direta. Agora,
as duas empresas voltam a aten-
ção para a “nova classe média”
e a estratégia de abertura de lo-
jas é comum.

Apostando no potencial de

consumo da nova fatia da popu-
lação brasileira, as duas empre-
sas que antes privilegiavam ven-
das pela internet, procuram se
aproximar do público com a ins-
talação de unidades físicas. A
Tam vai abrir unidades no Rio
de Janeiro e a Gol prevê sete lo-
jas até o fim de 2012.

O objetivo é angariar consu-
midores que planejam fazer a
primeira viagem de avião. As ta-
rifas competem diretamente
com as passagens de ônibus,
buscando roubar o público do
setor rodoviário.

Segundo a Anac, a Azul ocu-
pa o terceiro lugar no mercado
aéreo, com 9,1% de participa-
ção, seguida pela Webjet
(5,81%), Trip (3,81%) e Avian-
ca (3,74%). ■ M. L.

No ano em que completa uma
década de atuação no mercado
brasileiro, a Gol traça um novo
plano de voo. Embasada na es-
tratégia de “custo baixo, tarifa
baixa”, neste ano a companhia
aérea perdeu caixa com o forma-
to e se prepara para colocar em
prática uma nova cesta de tari-
fas. Além disso, a aérea revê sua
estratégia de aumento de frota e
aposta nas receitas auxiliares pa-
ra ampliar seu faturamento.

O vice-presidente financeiro
da empresa, Leonardo Pereira,
que ocupa lugar de copiloto nos
negócios da Gol, acompanhan-
do Constantino Oliveira Júnior,
presidente da empresa, definiu
a nova estratégia: a antecedên-
cia da compra vai formatar a ta-
rifa. “Quem se planejar e com-
prar as passagens 60 ou 90 dias
antes da data de embarque terá
tarifas mais baixas. O consumi-
dor de última hora pagará um
pouco mais.”

Um mesmo trecho pode ter
variações relevantes e oscilar
de R$ 250 a R$ 450, por exem-
plo. O objetivo da Gol é fazer
com que as passagens compra-
das com antecedência saiam
mais baratas do que as viagens
de ônibus . Com isso, a empresa
espera captar novos clientes.
Até outubro, 4 milhões de passa-

geiros voaram pela primeira vez
na companhia.

Segundo Pereira, a política
de preços baixos ainda é priori-
dade, mas o planejamento dos
consumidores estará atrelado a
tarifas mais competitivas. A ini-
ciativa pode fazer com que a ta-
xa de ocupação da Gol caia nos
próximos meses. Atualmente o
índice da companhia é de
65,2%. “A primeira reação de-
ve ser a retração nas vendas,
mas a possibilidade de comprar
passagens mais baratas vai tra-
zer o cliente de volta”, prevê o
executivo, que espera também
que o novo direcionamento
provoque uma recomposição
no yield (valor que o passagei-
ro paga por quilômetro trans-
portado) da companhia.

Uma forma de inibir a queda
na venda de passagens é aproxi-
mação dos consumidores por
meio da instalação de unidades
físicas. A Gol disse que abrirá
três lojas até o fim deste ano e
em 2012 deve ampliar o conjun-
to com a inauguração de outras
quatro unidades. Atualmente, a
Gol tem cinco lojas e 35% dos bi-
lhetes emitidos são para passa-
geiros de primeira viagem.

Plano de expansão
A companhia deve encerrar
2011 com um crescimento de
9% no volume de passageiros
transportados na comparação

com 2010, somando 36 milhões
de pessoas. Atualmente, 115 ae-
ronaves são responsáveis pelos
60 destinos atendidos pela em-
presa. Os aparelhos voam em
média 13 horas por dia para dar
conta da demanda.

A companhia afirmou que
ainda está em fase de elabora-
ção dos projetos para 2012, mas
Constantino é conservador e já
adiantou que a capacidade de
transporte da Gol não vai au-
mentar mais do que 4% no pró-
ximo ano. A companhia vai re-
ceber nove aeronaves em 2012,
mas o plano de leasing prevê a
devolução de outras sete. “Ain-
da estamos avaliando se vamos
repassar uma aeronave para a
operação da Webjet. Está tudo
sendo estudado”, disse o co-
mandante da Gol.

Até 2017 a companhia tem 97
ordens firmes, 10 direitos de
compra e 10 opções de compra
de aeronaves.

Receitas Auxiliares
Uma das apostas da Gol é a cres-
cente participação das receitas
auxiliares, que era de 8% há
quatro anos, no faturamento to-
tal da empresa. Atualmente, o
programa de milhagem, a área
de transporte de carga e a as
vendas a bordo representam
12% do montante total. A expec-
tativa é expandir esse índice pa-
ra 15% até 2015. ■
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DESTAQUE AVIAÇÃO

Gol não cresce acima de
4% em 2012, diz CEO

Líderes lutam para conter avanço de novatas
Companhias disputam topo da
pirâmide e miram nova classe
média em busca de clientes

A companhia vai receber nove aviõe em 2012, mas leasing prevê a devolução de outras
sete. Constantino de Oliveira Júnir avalia se repassa aeronave para WebJet

OS NÚMEROS DA GOL

Companhia vai transportar 36 
milhões de passageiros em 2011

Fonte: empresa 
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Tam e Gol dominam aviação 
nacional com 76,7% do mercado
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