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Em quatro anos, Gol inaugura primeira rota internacional, cresce 30% ao ano e ensina como 
ganhar dinheiro na aviação  
 
No dia 22 de dezembro, um Boeing 737-800 com capacidade para até 189 passageiros decolará 
do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Buenos Aires, na 
Argentina. Mais do que um simples vôo entre duas das principais cidades latino-americanas, será 
a estréia da Gol Linhas Aéreas em rotas internacionais e a confirmação do sucesso da primeira 
companhia da região a operar no sistema baixo custo, baixo preço. Seguindo a filosofia da 
empresa, o bilhete no novo trecho vai custar 15% menos que o das empresas tradicionais e os 
passageiros ainda terão transporte gratuito para os 30 quilômetros que separam o aeroporto de 
Ezeiza ao centro da capital argentina. 
 
Buenos Aires é apenas o primeiro passo da Gol no mercado sul-americano. Ao longo de 2005, a 
empresa pretende inaugurar rotas para duas ou três novas capitais. "Os novos destinos serão 
definidos entre Montevidéu, Assunção, Santiago, Lima e Santa Cruz de la Sierra", diz o presidente 
e fundador da Gol, Constantino de Oliveira Junior. Segundo ele, a Gol não tem planos de adquirir 
nenhuma companhia em outro país para acelerar sua expansão pela América do Sul. "Vamos 
seguir o crescimento orgânico." 
 
A palavra crescer — que para a maioria das companhias tradicionais de aviação pode soar hoje 
como um palavrão — sempre fez parte do diário de bordo da Gol. A empresa nasceu com apenas 
seis aeronaves em janeiro de 2001, mesmo ano em que a aviação comercial mundial começou a 
enfrentar uma das piores crises de sua história. Na América Latina, segundo a Associação 
Internacional Latino-Americana de Transportes Aéreos, entre 2001 e 2003 o setor perdeu US$ 2,7 
bilhões. O valor equivale a 10% das perdas mundiais na aviação, embora a América Latina 
represente apenas 5% do tráfego mundial. Ou seja, os prejuízos por aqui foram o dobro da média 
mundial. 
 
Nesses três anos, a Gol passou ao largo dos problemas e só fez crescer. Sua frota hoje é de 27 
aviões. Ao final de 2001, tinha pouco mais de 4% do mercado. Vai fechar 2004 com quase 23% 
de share e como a terceira maior companhia aérea brasileira. No mesmo período, a Varig caiu de 
39,8% para 32%, a Vasp despencou de 13,8% para 5% e a TAM consolidou sua liderança, com 
39% do mercado. 
 
A Gol quer mais: dentro de três anos, projeta ter 40% do mercado doméstico e ocupar a segunda 
colocação no País. Com faturamento previsto de R$ 1,9 bilhão, fechará 2004 com crescimento de 
35% em relação a 2003. Para 2005 e 2006, a expectativa é crescer em média 30%. De quem eles 
vão roubar passageiros? "De qualquer empresa", diz Constantino. "Mais do que isso, acreditamos 
na criação de mercado." Com suas tarifas mais baixas, um dos méritos da Gol foi levar para o 
avião passageiros que antes só andavam de ônibus. Pesquisa feita pela Gol no início do ano 
revelou que 8% dos seus passageiros nunca haviam entrado em um avião. A Gol cresce nas duas 
pontas. Cerca de 20% dos passageiros da companhia já são do segmento corporativo, os mesmos 
executivos que um dia tiveram preconceito contra uma empresa de "baixo custo". 
 
A Gol tem tudo para cumprir suas expectativas de crescimento. Primeiro, porque a economia está 
se reaquecendo. Em 2004, o Brasil deve crescer 4,5%, ante uma retração de 0,2% em 2003. Para 
2005 e 2006, espera-se um incremento semelhante tanto para o Brasil quanto para a América 
Latina. Depois, porque a previsão é de aumento do número de passageiros no Brasil. "Em 2005, o 
Brasil deve transportar entre 7% a 10% mais pessoas que em 2004", diz André Castellini, vice-
presidente da consultoria Bain, em São Paulo. 
 
 



Desafio Internacional    
 
O desafio da Gol, no entanto, é crescer tão rapidamente no mercado internacional como no 
doméstico. Não será tão fácil por algumas razões: para levar o maior número de passageiros, a 
Gol oferece apenas a classe econômica e passageiros internacionais podem querer mais conforto. 
Segundo, a empresa não oferece programa de milhagem, meio pelo qual muitos passageiros 
conseguem sair do País. Terceiro, o serviço de bordo resume-se a snacks e refrigerantes e em 
vôos mais longos pode não ser suficiente. E, finalmente: acordos binacionais não permitem que a 
empresa reduza a tarifa o quanto queira. E o preço, como se sabe, é a principal vantagem da Gol. 
 
O vôo de Buenos Aires, por exemplo, será 15% mais barato e não 25%, como os vôos 
domésticos. Por isso, a idéia de agregar o transfer gratuito entre o aeroporto e a cidade. Outra 
maneira de driblar os acordos internacionais é oferecer pacotes que incluam hospedagem. "Nesse 
caso os acordos não regulam", diz Constantino. 
 
Para o analista Hernan Galindo, da consultoria AV Man, em Miami, a Gol será bem-sucedida em 
vôos internacionais. Para ele, o passageiro que paga mais barato, sabe o que esperar. "O mais 
importante é receber bem o passageiro, oferecer aviões novos e limpos e um vôo seguro e 
pontual", diz ele. "E isso a Gol faz muito bem." 
 
Para Luis Zalamea, correspondente há 20 anos para a América Latina da Avation Daily, publicação 
do grupo The McGraw-Hill, a Gol sabe o que está fazendo ao lançar-se em rotas internacionais. 
"Eles vão a Buenos Aires, que é uma rota de primeira classe, muito usada por europeus e também 
um mercado barato depois da desvalorização do peso", diz Zalamea. "Enquanto isso, a Varig 
segue em dificuldades com seus jantares caros e cartas de vinho." Para ele, a Gol tem a seguinte 
lição a dar às companhias tradicionais: conheça o seu mercado, reduza custos e contrate os 
funcionários certos. Os da Gol andam felizes. Em junho passado, a companhia pagou um bônus 
equivalente a quatro salários. "No próximo ano devemos pagar de quatro a cinco salários", diz 
Constantino.  
 
A Gol foi a pioneira no sistema baixo custo, baixo preço na América Latina, mas não fez nenhuma 
revolução na aviação mundial. Constantino Junior, de 35 anos, filho caçula do dono de uma das 
maiores empresas de ônibus do Brasil, apenas aplicou com competência a receita que aprendeu 
em outros países. Segundo a IBM Consulting Services, companhias low cost nos EUA, como 
JetBlue, Easyjet e Southwest detêm 25% do mercado, enquanto na Europa chegam a 11%.  
 
Um dos ingredientes mais importantes dessa receita é diminuir o tempo de parada da aeronave 
no solo. Os Boeing da frota da Gol voam 10,2 horas por dia, a segunda maior média do mundo, 
atrás apenas da norte-americana JetBlue, que voa 10,4 horas. Aeronaves das companhias 
tradicionais voam em média oito horas por dia.  
 
Num segmento que reclama diariamente do custo do capital, a Gol comemorou em junho a 
abertura de suas ações na bolsa de São Paulo e de Nova York. Captou US$ 284 milhões, valor 
acima da expectativa do mercado e, desde então, suas ações no Brasil subiram 35%. 
 
Enquanto a Gol segue sua rota, as companhias tradicionais reclamam de falta de apoio do 
governo, do alto preço do petróleo e de outros tantos problemas, incapazes de ocultar a falência 
do modelo de seus negócios. Num recente evento que reuniu em Miami executivos das maiores 
companhias latino-americanas de aviação, o presidente da Varig, Carlos Luiz Martins, reclamou 
que muita gente ganha dinheiro com o transporte aéreo, menos as companhias aéreas. A Gol tem 
muito a ensinar a esses senhores. 
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