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comida", afirma ele, que escolheu o 
nome de Kakinoff sem a ajuda de 
nenhum headhunter. A primeira conver
sa aconteceu há pouco mais de 60 dias 
na sede da Comporte, holding que con
trola as atividades da família, na Vila 
Olímpia, em São Paulo. "O que você 
acharia de ser o novo presidente da 
Gol?", perguntou Constantino Jr., de 
forma direta e sem subterfúgios, na oca
sião. Depois de diversas reuniões e vários 
almoços, o empresário recebeu, finalmen-

te, o sim de Kakinoff, há quatro semanas. 
O anúncio oficial aconteceu apenas na 
segunda-feira 18, após a informação ser 
adiantada pelo colunista Guilherme 
Barros, da DINHEIRO, em seu blog. 

O novo presidente da Gol não é exata
mente um estranho no ninho. Desde 2010, 
Kakinoff faz parte do conselho de admi
nistração da companhia. Sabe, portanto, o 
que lhe espera. A pessoas próximas, ele 
tem usado a imagem de que a Gol era uma 
criança prodígio, que agora chegou à ado
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lescência. "A voz e o corpo estão mudan
do, mas, como ela fez muitas coisas 
importantes no passado, é cobrada como 
um adulto", afirmou a alguns colegas. 
Kakinoff também fez tudo prematura
mente em sua carreira profissional. Aos 
24 anos, assumiu seu primeiro cargo 
gerencial, o de supervisor regional de ser
viços da Volkswagen, em São Paulo. Com 
30 anos, já era diretor de vendas e marke
ting da montadora no País. "Kakinoff foi o 
pai dos slogans 'Você conhece, você con
fia' e 'Perfeito para a sua vida", diz um 
executivo que trabalhou com ele nesse 
período. "Ele ajudou a mudar o concei
to da marca." Em 2007, mudou-se para 
Berlim, como diretor-executivo do 
grupo para a América do Sul. Retornou 
ao Brasil, em 2009, na presidência da 
operação local da Audi. 

Seu estilo de gestão também é 
peculiar. Duro nas cobranças que faz 
aos seus subordinados, gosta de ser 
exigido da mesma forma. A cada 
semestre tranca em uma sala todas as 
pessoas que se reportam diretamente 
a ele - secretária, motorista e direto
res. Sem sua presença, eles conversam 
apenas sobre os pontos negativos de 
Kakinoff. Depois, escrevem em um 
papel tudo o que discutiram e entregam o 
relatório para ele. Ninguém é identificado 
e aqueles que se arriscam a contar algo 
para ele podem ser demitidos. O executi
vo acredita que essa é a única forma de 
receber um feedback verdadeiro de seus 
subordinados. Já avisou aos funcionários 
que replicará o sistema na Gol. "Mas darei 
um tempo para que me conheçam", disse 
ele, em um encontro com alguns executi
vos, na semana passada, na sede da Gol, 
vizinha do aeroporto de Congonhas. 

Um exemplo que ilustra bem sua 
forma de comandar uma empresa acon
teceu quando era diretor de marketing 
da Volkswagen - e ajuda a entender por 
que ele pretende viajar pelos aviões da 
Gol. Kakinoff reunia semanalmente seu 
staff para discutir estratégias. Em uma 
delas, abriu a reunião com uma pergun
ta. "Qual carro vocês alugariam se fos
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aéreas, por exemplo, teve aumento médio 
de 30% no ano passado. O câmbio tam
bém jogou contra: a valorização do dólar 
frente ao real aumentou os valores pagos 
na compra e no leasing de aeronaves. "Os 
custos das companhias aéreas aumentam 
em dólar, enquanto o preço das passagens 
fica em real", afirma Alcides Leite, profes
sor da Trevisan Escola de Negócios. 

Isso não significa, no entanto, que a 
Gol não tenha dado sua contribuição e 
cometido seus próprios erros. Segundo 
analistas, a empresa superestimou forte
mente as estimativas de crescimento para 
o mercado brasileiro. Nos últimos anos, o 
aumento da demanda se deu a taxas pró
ximas dos 20%. "Era um número clara
mente insustentável, mas eles encomen
daram aviões acreditando que o mercado 
cresceria nessa proporção", afirma um 
especialista que pediu que não fosse iden
tificado. Como resultado, quando a 
demanda começou a minguar, a Gol se viu 
com aviões demais, pagando combustível, 
seguro, pilotos, equipes e manutenção 
para voos com passageiros de menos. 
Pesou também no balanço a compra, em 
meados do ano passado, da concorrente 
Webjet, detentora de 7% do mercado, 
numa operação de R$ 310 milhões. A 
aquisição ainda não foi aprovada pelo 
Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade). Em um ponto, porém, 
a aquisição já começa a funcionar a favor 
do grupo. A Gol está repassando parte de 
seus aviões modernos para a controlada. 
"Com isso, eles reduzem a ociosidade da 
frota e substituem os modelos antigos da 
Webjet", afirma Daniel Spilberg, analista 

do banco bri
tânico 
Barclays. 

A medida é 
um exemplo do 
esforço feito pela Gol 
para reduzir seus 
custos. Constantino 
Jr. retomou as rédeas 
do dia a dia durante 
toda a transição. A 
decisão de reestrutu
rar a Gol veio em 
outubro do ano passado, mas as medidas 
só entraram em vigor em março - após o 
fim da época de fim de ano, que gera a 
maior demanda de todo o período. "Os 
últimos meses foram duros", diz o empre
sário. "Ninguém gosta de demitir. Mas 
quem ficou sabe que isso foi necessário 
para o bem da empresa no futuro." 

É justamente a preocupação com o 
futuro que deve nortear os primeiros pas
sos da Gol sob a nova direção. De acordo 
com analistas, a prioridade estratégica 
será redefinir qual é, afinal, a identidade 
da Gol. Quando a empresa começou a 
operar, tinha uma cara própria. Era a 
companhia da passagem barata e do des
pojamento, que servia barrinha de cereal 
e tinha aeromoças vestindo camisetas. 
"Isso fez com que a empresa se destacas
se de todas as outras e garantiu seu cres
cimento por vários anos", diz Valter 
Pieracciani, da consultoria Pieracciani, 
de São Paulo, especializada em inovação 
Segundo ele, ao longo do tempo, essa 
marca foi perdida, e a Gol se tornou cada 
vez mais parecida com sua grande rival, a 

TAM - que também deixou de lado ações 
que criaram sua imagem de bom atendi
mento aos clientes, como os tapetes ver
melhos estendidos no embarque dos voos. 

O destino da empresa passa por 
uma questão que há tempos circula no 
mercado e na cabeça dos consumido
res: afinal, a Gol ainda é uma companhia 
aérea de baixo custo? "Não vamos dei
xar de lado esse modelo", afirma 
Constantino Jr. "Na imensa maioria das 
vezes, nossos preços são mais baixos que 
os dos concorrentes." Nem todos pensam 
da mesma forma. "Há muito tempo a Gol 
deixou de ser baixo custo", diz Paulo 
Cury, sócio-diretor da consultoria brasi
leira Condere. "Não há grandes diferen
ças no custo das passagens e a empresa 
mantém voos em rotas de baixa densida
de, com média de ocupação pequena." 
Outras questões também estarão à espera 
de Kakinoff. Uma delas é um possível 
aumento da participação da americana 
Delta Air Lines no capital da Gol, passan
do dos atuais 3% para o limite de 20% 
estipulado pela companhia brasileira 
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Rumores nesse sentido começaram a cir
cular no mercado logo após a Delta com
prar sua fatia inicial, em dezembro do ano 
passado, por US$ 100 milhões, e ganha-

ram força nas últimas semanas. 
Constantino Jr. nega uma negociação 
desse nível. "O mais provável é que acon
teça o inverso", diz o empresário. "Nosso 
departamento de vendas está fechado, 
mas o balcão de compras segue funcio
nando." Ele não fala em nomes para essas 
operações. Segundo analistas, só existem 
dois alvos em potencial. Um deles é a 
Avianca brasileira, que não consegue 
acertar sua entrada no grupo internacio
nal colombiano Avianca Taca. O outro é a 
regional Passaredo, sediada em Ribeirão 
Preto, no interior de São Paulo. 

Outro tema que precisará ser tocado 
pelo novo presidente é a conclusão da 
transformação do programa de milhagem 
da Gol, o Smiles, herdado com a compra 
da Varig, em uma empresa independente. 
A operação é vista como uma forma de 
potencializar a renda vinda dos cerca de 
oito milhões de usuários, especialmente 
após uma possível abertura de capital 
dessa nova companhia na Bovespa. O 
modelo da operação é a Multiplus, da 
concorrente TAM, que já conta com 

quase dez milhões de clientes. A Gol já 
contratou a consultoria Boston 
Consulting para ajudar na operação. "O 
Smiles tem sido uma surpresa agradável, 
mas ainda é muito cedo para se falar em 
abertura de capital", diz Constantino Jr. 

Evasivas à parte, o fato é que as recei
tas extras vindas de qualquer dessas ope
rações seriam muitíssimo bem-vindas 
em um momento complicado. 
Constantino Jr. diz que a Gol é "uma 
criança que cresceu muito rápido e agora 
sente as dores desse crescimento". Mas o 
empresário afirma que, com ou sem 
receita adicional, a companhia está bem 
posicionada no mercado. "Vamos ganhar 
agilidade com Kakinoff e voltar a regis
trar lucro", afirma. Questionado, ele diz 
não poder estipular uma data para esse 
retorno do azul na última linha do balan
ço, mas garante que isso acontecerá cedo 
ou tarde. "Não tenham dúvidas: nós 
somos uma verdadeira fortaleza." 

Colaboraram Guilherme Barros e 
Rafael Freire 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 768, p. 68-73, 27 jun. 2012.




