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No mercado doméstico,
novos cortes na oferta
De São Paulo

Ao mesmo tempo em que vai
aumentar a oferta de voos ao exte-
rior, principalmente para os Esta-
dos Unidos, a Gol planeja, em
2013, reduzir a oferta no mercado
doméstico, apurou o Va l o r . Com
isso, a companhia daria continui-
dade ao processo, iniciado neste
ano, de cortar em 10% a quantida-
de de frequências e de encolher até
4,5% a capacidade de assentos por
q u i l ô m e t r o.

Segundo fontes que acompa-
nham a readequação do seu tama-
nho, a Gol ainda não definiu o ta-
manho do corte para 2013. A ideia
é deixar de operar destinos não
rentáveis e eliminar mais frequên-
cias, que também não dão lucro. A
empresa pretende desativar os
aviões mais antigos da frota: os
modelos 737-300, da We b j e t , sem
r e p o s i ç ã o.

Perguntado pelo Va l o r , o presi-
dente da Gol, Paulo Kakinoff, disse:
“Nós já fizemos nossa redução de
oferta de 10% e estamos avaliando
as projeções de demanda com o
objetivo de verificar a necessidade
de fazermos futuras reduções”.

A TA M , que vai reduzir a oferta
de assentos em até 2% neste ano, já
divulgou que esse processo terá
continuidade em 2013, com uma
redução de 7%. Juntas, TAM e Gol
divulgaram prejuízo de R$ 1,6 bi-
lhão no segundo trimestre deste
ano. As aéreas de médio porte,
Av i a n c a , Azul e Tr i p, estas duas úl-
timas em processo de fusão, estão
no sentido contrário, promovendo
aumento de frota, ano que vem.
Dados da Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) comprovam
que ainda há excesso de oferta de
assentos nos voos domésticos. Em
agosto, foram 10 bilhões de assen-
tos por quilômetro voado, o maior

patamar para o mês desde 2000.
Sobre as falhas recentes no siste-

ma de check-in da Gol, Kakinoff in-
formou que deveu-se a um proble-
ma de conexão da rede de dados.
Na segunda-feira passada mais de
40% dos voos mostravam atrasos
superiores a 30 minutos. Os atra-
sos da Gol foram registrados exa-
tamente uma semana depois de a
TAM também ter mostrado taxas
superiores a 40% de voos atrasa-
dos, por causa de problema no sis-
tema de check-in da Amadeus.

“No nosso caso, foi um link es-
pecífico em um fornecedor (de ser-
viço de tecnologia da informação)
que oscilou na segunda-feira pas-
sada. Foi uma sucessão de fatores
que dificilmente se repete. É o for-
necedor que faz a ligação de toda a
nossa malha de dados entre aos ae-
roportos e a companhia aérea. É
por onde o fluxo de dados passa,
desde o e-mail até a nossa comuni-
cação com o centro de operação e
os aeroportos”, explicou Kakinoff.

De acordo com ele, os investi-
mentos em sistemas de tecnolo-
gia da Gol, em torno de 20 ao to-
do, respondem por entre 2% e 3%
dos gastos totais da companhia.

“Não haverá mudança nessa po-
lítica por conta do episódio que
aconteceu. O sistema já é robusto,
mas os sistemas não são infalíveis”,
responde Kakinoff, ao ser questio-
nado se a Gol pretendia aumentar
os investimentos em tecnologia
após os atrasos registrados na se-
gunda-feira.

Com essas duas ocorrências, a
Anac vai fazer uma auditoria nos
sistemas de TAM e Gol. O órgão es-
tuda aumentar em mil vezes, para
até R$ 20 milhões, o escopo da
multa por transtornos públicos
causados por execução de serviços
aéreos. A decisão da Anac deve ser
anunciada amanhã. (AK e CM)

Av i a ç ã o Por meio da sócia americana, companhia
vai vender voos a América do Norte, Ásia e Europa

Gol conta com Delta
para avançar em
voos internacionais
Alberto Komatsu e Cynthia Malta
De São Paulo

A Gol Linhas Aéreas vai con-
centrar sua expansão internacio-
nal nos Estados Unidos, com a
criação de um centro de conexão
de voos (“h u b”, jargão em inglês
que define um aeroporto que
concentra a distribuição de voos)
em Santo Domingo, na Repúbli-
ca Dominicana. Numa segunda
etapa, vai oferecer voos a Atlanta,
por meio de sua sócia minoritá-
ria Delta, que cobre todo o terri-
tório americano e tem voos dire-
tos para Ásia e Europa. Estrategi-
camente, esse “é o movimento
mais relevante para a Gol nos úl-
timos tempos, com impacto tam-
bém relevante ao longo dos pró-
ximos anos”, diz o presidente-
executivo da Gol, Paulo Kakinoff.

O mercado internacional res-
ponde por 8% da receita total da
Gol e deve crescer no faturamento
da companhia. A estratégia no
front doméstico é a oposta: a ofer-
ta, que já encolheu neste ano, deve
continuar sendo reduzida em
2013 (ver reportagem abaixo).

Além de ter iniciado as vendas
de voos para Miami e Orlando,
com paradas em Santo Domingo
— Nova York, um dos destinos fa-
voritos dos brasileiros, também

está incluída —, a Gol já estuda
novas cidades a partir da capital
dominicana, como Los Angeles e
Las Vegas, nos EUA, e até México,
disse Kakinoff, no comando da
Gol há quatro meses.

“Nesse momento, a gente achou
uma alternativa que é muito inte-
ressante para nós em dois senti-
dos: alcançar uma nova fronteira
com o nosso avião, que é o merca-
do americano, tendo um modelo
que comprovadamente tem de-
manda, um modelo explorado de
forma intensa pela Copa [Airli-
nes]”, afirmou o executivo.

Assim como a Gol, a paname-
nha Copa Airlines opera aviões da
Boeing, modelos 737-700 e 737-
800. A única diferença é que a Co-
pa também opera aviões da Em -
b r a e r, da família 190. Para voos de
longa distância, os modelos 737
precisam fazer escala para reabas-
tecimento. Isso porque a sua auto-
nomia, de até 5,6 mil quilômetros
no caso do 737-800, não permitira
um voo direto de São Paulo a Los
Angeles, com distância de quase
10 mil quilômetros.

“A Copa, pelo Panamá, faz a co-
nexão entre a América do Sul e a
América do Norte. A gente vai fa-
zer um modelo similar em Santo
D o m i n g o”, disse Kakinoff. A Gol e
a Copa têm um acordo de com-

partilhamento de voos (do inglês
“code share”) desde 2005.

A partir de 2013, a Gol vai am-
pliar a sua atuação nos Estados
Unidos por meio do “code share”
com a Delta Air Lines. Em dezem-
bro de 2011, a aérea americana
comprou 3% da Gol, por US$ 100
milhões. A ideia é vender todos os
voos que a Delta opera a partir do
seu centro de conexão de voos,
em Atlanta (EUA), no site da Gol.

“Vamos gerar um ponto de co-
nexão entre as duas empresas.
Aonde a Delta não voa de Santo
Domingo, a Gol fará a oferta. Onde
existe voo da Delta, como entre
Santo Domingo e Atlanta, no mo-
delo de ‘code share’ levaremos o
passageiro Gol para Atlanta. De lá,
a Delta tem voos diretos para toda
a América do Norte, para a Europa
e para a Ásia”, diz Kakinoff.

“Nossa expansão, na América do
Sul, deverá se manter no ritmo
atual, o de uma avaliação constan-
te de malha para identificar um ou
outro destino interessante. Mas
não um salto, um crescimento tão
significativo de malha como esse
que nós poderemos ter a partir de
Santo Domingo, em especial em
parceria com a Delta”, disse.

O presidente da Gol também
contou que o futuro da Webjet se-
rá definido em dezembro. Redu-

ção de quadros da sua controlada
e definição sobre a manutenção da
marca, entre outros assuntos, es-
tão sendo discutidos entre executi-
vos das duas aéreas em reuniões
que terminam nesta semana. O
mês de novembro será dedicado às
conclusões dos levantamentos que
estão sendo feitos. “Semana que
vem [esta semana] tem mais uma
semana de rodada de reuniões. De-
pois tem mais um mês para dese-
nhar o plano de integração para
ser implementado a partir de de-

z e m b r o”, disse Kakinoff.
Dois meses depois, em feverei-

ro, o executivo enfrentará um de-
safio importante: seu primeiro
voo em um avião da Cessna, mo-
delo 1282, sem instrutor.

Há cerca de 30 dias, Kakinoff co-
meçou a ter aulas teóricas e práti-
cas de pilotagem, que terminam
em dezembro e fevereiro, respecti-
vamente. Depois disso, terá mais
quatro meses de estudos sobre na-
vegação aérea por instrumentos.

“Eu já tinha vontade de apren-

der a pilotar antes de entrar na
Gol”, disse Kakinoff. Quando
adolescente, conta, chegou a ten-
tar o curso da Escola Preparatória
de Cadetes do Ar (Epcar), em Mi-
nas Gerais. “Aviação sempre foi
uma coisa que estava no radar”.
Kakinoff acabou fazendo carrei-
ra na indústria automobilística,
uma de suas grandes paixões —
antes da Gol, ele comandava a
Audi no Brasil. “O fascínio é pela
máquina. E a aviação é o estado
da arte em tecnologia”.
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Paulo Kakinoff, presidente da Gol: expansão aos EUA “é o movimento mais relevante para a Gol nos últimos tempos”
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