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Quando o grupo Áurea, de transporte rodoviário, decidiu saltar dos ônibus para os aviões e criar a 
Gol, Wilson Maciel se viu diante de uma tarefa árdua. No cargo de vice-presidente de gestão e 
tecnologia da informação, coube a ele conduzir os trabalhos de implantação da infra-estrutura 
tecnológica em um prazo mínimo. Foram apenas sete meses para fazer a Gol sair do papel e 
começar a funcionar.  
 
Uma das principais questões referia-se à escolha do software de gestão de negócios ou ERP 
(Enterprise Resource Planning), em geral um programa complexo e difícil de instalar, com 
cronogramas que podem estender-se facilmente a um ano, às vezes dois.  
 
Como os softwares de ERP são divididos em módulos, a decisão foi adotar o mesmo programa que 
o grupo Áurea já usava - o BGM, da fornecedora Globus - em dois segmentos críticos: o financeiro 
e o de recursos humanos. "Fizemos as adaptações necessárias e instalamos o programa na Gol", 
diz.  
 
A decisão trouxe benefícios imediatos. "O nível de investimento foi menor, porque não precisamos 
negociar com novos fornecedores, comprar servidores etc." À medida que a empresa crescia, no 
entanto, a equipe da Gol percebeu que ficava cada vez mais difícil trabalhar com fluxos de 
informação que não tinham o grau de integração adequado entre si. Havia, por exemplo, 
dificuldades para cruzar os dados da área de MRO (manutenção, reparos e operações) com o 
sistema contábil e, na própria contabilidade, foram constatadas barreiras técnicas. Ela negociava 
em reais, mas o sistema era em dólar.  
 
Na área de RH, o Globus era muito focado na folha de pagamento, deixando brechas em políticas 
de pessoal que a Gol queria desenvolver, como a criação de um portal de RH e ações de 
treinamento. "O trabalho para conseguir informações começou a pesar", diz. Depois de contratar 
a consultoria Stefanini para analisar os processos financeiros, a Gol deparou-se com uma dúvida. 
Só para adequar o Globus às necessidades nessa área, teria de gastar entre R$ 150 mil e R$ 200 
mil. Em vez disso, a companhia preferiu ampliar a revisão dos processos para outras áreas, como 
compras e RH, antes de tomar uma decisão definitiva e mais abrangente. Nessa fase, entrou o 
trabalho da consultoria G&P.  
 
Outra vez, no entanto, a equipe de Maciel enfrentaria um dilema. Seis fornecedores de ERP foram 
selecionados. "Os usuários da área financeira preferiram o da Oracle. Os de RH, o da RM 
Sistemas", conta o executivo. "Decidimos fazer uma solução híbrida."  
 
A previsão é concluir todo o trabalho de implantação em seis meses. Quem voa pela Gol, 
provavelmente, não sentirá nenhuma diferença. Os ganhos serão internos, diz Maciel. Um ponto 
fundamental será acelerar a consolidação dos resultados contábeis da empresa, que hoje estão 
numa velocidade mais lenta que o desejável, reconhece o executivo.  
 
É com base nesses dados que são feitas as projeções de resultado para os meses seguintes, o que 
ajuda a tomar decisões na área de planejamento estratégico, como o preço das tarifas etc. Outro 
item que o sistema vai ajudar a melhorar é o relacionamento com as agências de viagem. Trata-
se de um intercâmbio complexo de informações, que inclui procedimentos de cobrança, e que será 
simplificado com o novo software, afirma.  
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