
Se há algo de que não se pode
acusar a Gol é de não tentar arru-
mar a casa. A empresa anunciou
na sexta-feira sua quarta reestru-
turação administrativa em três
anos. A empresa reduziu o núme-
ro de vice-presidências e anun-
ciou o fim de quatro cargos de di-
retoria e 26 posições de gerên-
cias. O objetivo não mudou des-
de que a primeira reestruturação
foi feita, em 2009. O plano de
simplificar a estrutura adminis-
trativa está em linha com a neces-
sidade de adequar a operação “à
nova capacidade operacional e
ao ambiente macroeconômico”.

A Gol eliminou a vice-presi-
dência de clientes e mercado e
agora passa a ter apenas as vice-
presidências técnica-operacio-
nal e de finanças e estratégia, co-
mandadas, respectivamente,
por Adalberto Bogsan e Leonar-
do Pereira. Ricardo Khauaja, que
ocupava a vice-presidência eli-
minada, deixa a companhia. A
companhia agora conta com
quinze diretorias.

No início do mês, a Gol anun-
ciou também a demissão de 205
profissionais, entre pilotos e co-
missários. Os cortes ocorreram
também “para adequar-se à no-
va realidade do mercado, man-
ter o plano de negócios discipli-
nado e a sustentabilidade de sua

operação”. Além disso, vai cor-
tar de 80 a 100 voos, dos 900 ope-
rados diariamente.

Segundo analistas ouvidos pe-
lo BRASIL ECONÔMICO, as estraté-
gias da empresa visam reverter
os prejuízos de R$ 710,4 mi-
lhões anunciados em 2011, em
relação a um lucro de R$ 214,2
milhões registrado em 2010.

A empresa alega que sofreu
impacto da depreciação do Real
frente a moeda americana no fi-

nal de 2011, em 12,6%, o que re-
sultou em um aumento de des-
pesa com variação cambial de
R$ 389,9 milhões no ano. Além
de um “aumento de 23,2% no
custo do querosene (...) contra-
tado pela companhia no perío-
do, frente ao ano de 2010”, e
ainda, algumas despesas, como
a devolução de aviões.

O problema é que há dúvidas
se essas ações vão conseguir mu-
dar a situação da empresa. “A
Gol continua tendo a mesma es-
tratégia de quando foi lança-
da”, afirma o pesquisador da
Unicamp Marcos José Barbieri
Ferreira, especializado em avia-
ção. “A Gol já foi considerada a
empresa mais eficiente e rentá-

vel do mercado, em condições
de ser a Ryanair brasileira. Mas
cresceu pouco no mercado re-
gional e não avançou no interna-
cional”, explica Ferreira.

Em contrapartida, o mercado
mudou. E para ter baixo custo,
as empresas de aviação têm fugi-
do das rotas de grande densida-
de, como Congonhas. E mesmo
sem se acertar, a Gol não desis-
tiu do sonho de ser a Ryanair,
prova disto é o recente anúncio
de ampliar o serviço de bordo
pago nos voos. Para o cliente,
bastaria o retorno em preço
mais competitivo. Mas no qua-
tro trimestre de 2011, o resulta-
do da Gol foi salvo exatamente
pela alta nos preços. ■

Gol anuncia mais uma reestruturação

Importados

Vendasdecarros importadoscaem0,4%no
primeiro trimestre, revelabalançodaAbeiva

Antoine Antoniol/Bloomberg

Automóveis

CincocarrosdaRenault recebemselo
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As vendas de carros importados encerraram o trimestre com declínio
0,4% em comparação com o mesmo período do ano passado e
contabilizaram 35.463 unidades emplacadas. “Embora pareça estável,
podemos interpretar esse número como o início de uma queda geral
prevista para este ano, caso nada mude com relação ao aumento do IPI
de 30 pontos percentuais", alerta Flavio Padovan, presidente da Abeiva.

Cinco carros da Renault receberam a nota máxima no “Programa
Brasileiro de Etiquetagem Veicular”. São os modelos Logan, Sandero,
Duster, Fluence e Kangoo Express que estão saindo de fábrica desde
a última sexta-feira com o novo selo, elaborado pelo Inmetro, com a
parceria do Conpet. O programa indica que esses modelos registram
o menor nível de consumo de combustível em suas categorias.

Objetivo é reverter
o prejuízo de R$ 710,4
milhões registrados
no balanço de 2011

Em três anos, empresa jámexeu quatro vezes na estrutura administrativa, cortando postos para se tornarmais competitiva
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 25




