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ções, a alemã Lufthansa e a 
francesa Air France/KLM. 
Procuradas, ambas não 
quiseram se pronunciar. A 
Gol também não confirma 
a informação. 

A idéia, segundo 
DINHEIRO apurou, é acer-
tar um acordo nos moldes 
do que foi feito com a ame-
ricana Delta, que comprou 
uma fatia de 2,9% do capi-
tal da Gol. Com isso, a 
Delta ganhou exclusividade 
para operar em codeshare 
com a companhia aérea 
brasileira. Em razão da 
proximidade com a Copa 
do Mundo, estima-se que 
um acordo seja fechado no 
segundo semestre deste 
ano. "A tendência é acertar 
algo o mais rápido possí-
vel", afirma uma fonte. 
Simultaneamente, Kakinoff estuda a 
criação de uma companhia aérea na 
República Dominicana, que pode se 
transformar em um hub internacional 
da Gol. O país da América Central já fun-
ciona como uma base operacional para 
os voos até Miami e Orlando, nos 
Estados Unidos. No segundo semestre 
deste ano, a Gol ampliará ainda os voos 
internacionais. Acrescentará mais um 
para a América do Norte e outro para a 
América Central e o Caribe, partindo de 

São Domingo, a capital da 
República Dominicana. 

A ambição internacio-
nal da Gol pode ser entendi-
da por duas razões. A pri-
meira delas é aumentar a 
receita em dólar. Em cinco 
anos, o plano é dobrar essa 
fatia. Hoje, ela representa 
8% do faturamento anual. 
Dessa forma, Kakinoff 
minimizará os efeitos cam-
biais em seu resultado, pois 
tem custos de leasing de 
aeronaves e de combustível 
na moeda americana. O 
segundo motivo é que 
Kakinoff acredita que a fase 
de ajustes, que levou a Gol a 
uma dieta rigorosa, esteja 
encerrada. Desde que assu-
miu, Kakinoff cortou cus-
tos nos mínimos detalhes 
e adotou diversas medidas 

para economizar combustível, respon-
sável por 4 6 % das despesas da Gol. Os 
resultados começaram a aparecer. No 
primeiro trimestre deste ano, a compa-
nhia registrou um lucro operacional de 
R$ 101 milhões, o primeiro em dois anos. 
As despesas tiveram queda de 8,2%. O 
prejuízo líquido de R$ 75,3 milhões foi, 
no entanto, 81,8% maior. De qualquer 
forma, o consenso no mercado é que o 
pior já passou e que a Gol pode estar 
pronta para alçar novos voos. 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 16, n. 814, p. 60-61, 22 maio 2013.




