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“Um homem precisa viajar. Por sua conta, não por meio de histórias, 

imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, 

para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias 

árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o 

oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio 

teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para 

quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o 

imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser. Que nos faz 

professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser 

alunos, e simplesmente ir ver.” 

                                                   Amyr Klink 

  



 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

O trabalho desenvolve estudo sobre o modelo de gestão da companhia aérea GOL, 

a qual ingressou e se apresentou ao mercado como companhia de baixo custo/baixa 

tarifa. O objetivo foi verificar se, após 13 anos de operação, o modelo utilizado pela 

empresa se manteve ou se sofreu mudança de estratégia no e para o mercado 

brasileiro. Esse estudo dialoga com alguns campos de estudo como turismo, 

transportes, e modelos de gestão, em uma tentativa interdisciplinar de conexão entre 

os tópicos pesquisados para compreensão do tema. Ademais se efetuou pesquisa 

tarifária por meio de site de compras da internet buscando obter base comparativa 

entre as principais companhias aéreas que atuam no país, e somente após isso, 

poder realizar considerações sobre o posicionamento da empresa Gol no cenário em 

estudo. O período de elaboração do trabalho teve início do ano de 2013, quando o 

projeto de pesquisa foi iniciado, criando forma ao longo do ano e sendo finalmente 

compilado em 2014, quando todos os dados foram reunidos e analisados para 

posterior redação e disposição em modo de apresentação. Os resultados indicam 

que apesar da companhia Gol operar como uma empresa de baixo custo como 

muitas outras deste mesmo modelo, a mesma porém, não pode ser considerada 

também uma empresa de baixa tarifa. 

 

Palavras-chave: Transporte Aéreo. Empresa Aérea. Turismo. Modelos de Gestão. 

GOL. 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The work aims to develop a study about the management of GOL airlines, which 

joined and presents itself in the market as a low cost/ low fare company. The 

objective was to verify if after 13 years of operations the company steel use the same 

model of strategy in the Brazilian market or if its changes. This study speaks with 

some fields of study such as tourism, transport and models of management, in an 

attempt to interdisciplinary connection between topics investigated for understanding 

the topic. Moreover tariff survey was conducted via the internet shopping site seeking 

to obtain comparative basis between major airlines operating in the country, and only 

after this, be able to make considerations about the position of GOL in the study 

setting. The period of preparation work began in 2013 when the research project was 

started, creating shape throughout the year and finally being compiled in 2014, when 

all the data were collected and analyzed for further writing and to be together in a 

layout presentation mode.The results indicate that although Gol operate as a low 

cost company as many other of the same model, the same however, can not be 

considered also a low fare company. 

 

 

Keywords: Air Transport. Airline Company. Tourism. Management Models. GOL. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Nenhuma outra tecnologia ou meio de transporte no mundo inteiro foi tão 

fundamental para o desenvolvimento do turismo quanto o transporte aéreo. Ele 

reduziu distâncias e barreiras geográficas de maneira segura e rápida, ligando 

destinos turísticos potenciais em escala global. 

Voar sempre foi um sonho alimentado na história da humanidade, onde 

grandes heróis ficaram conhecidos pelos seus feitos inéditos, e outros muitos que 

morreram tentando realizar esse sonho.  

Embora na criação e utilização das vias aéreas tenhamos vários tipos de 

tecnologias novas e disponíveis, como dirigíveis, balões, entre outros, o foco desse 

trabalho será apenas na aviação civil comercial. 

A partir da modernização dos meios de transporte, da criação de empresas 

turísticas, e até mesmo da diminuição da jornada de trabalho após a revolução 

industrial, as viagens passaram a ser cada vez mais regulares, e as pessoas por sua 

vez, passaram a viajar mais em seu tempo livre. Porém, dependendo do destino, 

essas viagens levavam dias, até mesmo meses para se chegar a um lugar mais 

distante.  

Como opção de deslocamentos em grandes distâncias surgiu o transporte 

aéreo. Alguns trechos antes operados por trens e navios passaram a ser feitos por 

aeronaves, principalmente após a segunda guerra mundial, sendo símbolo de 

rapidez e eficiência, sem contar com o glamour e o status envolvidos nas viagens 

aéreas. 

 

Os aviões foram responsáveis por possibilitar o acesso rápido e seguro aos 
quatro cantos do mundo, principalmente em função de utilizar o ar como via 
de transporte, sobrepujando barreiras geográficas à velocidades em torno 
de 900km/h, o que torna possível viagens de longas distâncias em algumas 
horas. (PALHARES, 2002, p. 38) 

 

     Em 1919, já havia os primeiros registros de voos domésticos regulares de 

passageiros, realizados pela companhia Deutsche Luft-Reedereientre entre as 

cidades de Berlim e Weimar, na Alemanha. Nesse mesmo ano, era a vez dos 
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ingleses da Air Transport & Travel Ltda operarem o primeiro voo internacional pelo 

continente europeu, ligando Londres e Paris. Esses exemplos encorajaram uma 

série de voos exploratórios intercontinentais pelos oceanos de todo o mundo, tendo 

estes como principais exemplos e tidos como precursores (EDRA, 2005): 

 

 Em 1922 ocorreu o primeiro voo intercontinental, atravessando o Atlântico Sul, 

de Lisboa ao Rio de Janeiro; 

 Em 1925 o inglês Alan Cobham voou da Itália à Inglaterra, depois da Inglaterra à 

África do Sul, e finalizando somente um ano depois, saindo da África do Sul até 

seu destino final na Austrália;  

  O Atlântico Norte foi cruzado em 1927 pelo americano Charles Lindbergh, em 

um voo solitário e sem escalas, de ida e volta;  

 E então em 1928 o Oceânico Pacífico finalmente foi conquistado por Charles 

Kingsford Smith, em uma viagem de dez dias da Califórnia, EUA, à Brisbane na 

Austrália, com escalas para abastecimento no Havaí e nas Ilhas Fiji. 

 

Fuster (1971) relata alguns números que possibilitam comparar a evolução da 

quantidade de passageiros em viagens transatlânticas em navios e aviões pelo 

mundo, entre os anos de 1930 e 1968 (tabela 1): 

 

Tabela 01: Evolução e decréscimo de passageiros em transporte 

marítimo e aéreo 

Ano Passageiros 

 Via marítima Via aérea 

1930 360.000 --- 

1952 194.000 138.000 

1954 220.000 200.000 

1955 214.000 268.000 

1963 788.000 2.836.000 

1968 375.000 5.258.000 

Fonte: Fuster, 1971, p. 32 
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A respeito dessa evolução Davidson (1998, p.14) comenta que “em um 

relativo curto período de tempo, o transporte aéreo no mundo cresceu muito em 

importância, com uma rápida e crescente quantidade no número de pessoas usando 

aeronaves para trabalho e viagens de lazer”.  

Após a Segunda Guerra Mundial o mundo se deparou com aeronaves muito 

maiores e mais modernas, os países se adaptaram para aviação civil criando mais 

aeroportos ou bases aéreas, e tinham muitos mais pilotos e engenheiros 

disponíveis. 

Em meio a todo esse crescimento, aconteceu em 1944 nos Estados Unidos a 

Convenção de Chicago, na qual foram estabelecidas normas para regular o 

transporte aéreo internacional. 

O transporte aéreo teve, e ainda tem, muita importância para a sociedade e 

para o Turismo, que vão além do encurtamento das distâncias e do glamour, 

trazendo outros benefícios como: 

 

 Maior proximidade econômica e diplomática tanto entre países próximos 

quanto com os mais distantes; 

 Maior integração nacional, com voos domésticos, escalas e conexões; 

 Geração de empregos formais e informais, tanto como força de trabalho para 

as companhias aéreas e no setor de serviços, quanto em Agências e Operadoras de 

turismo; 

 Instalação de grandes cadeias hoteleiras no país, promovendo destinos que 

se enquadram em rotas aéreas internacionais e nacionais; 

 Captação de megaeventos, fluxos e rotas aéreas internacionais permitem a 

vinda de muitos turistas estrangeiros, aos quais colaboram com mais receita ao setor 

turístico; 

 Grande fonte de renda para o setor do Turismo por meio da demanda de 

passageiros gerada, auxiliando no crescimento das cidades, criando a infraestrutura 

necessária e colaborando assim para o fortalecimento/criação de grandes destinos 

turísticos. 

Percebeu-se que o desenvolvimento do transporte aéreo trouxe também sua 

popularização e a adaptação às realidades de cada país. Entre as mudanças, 
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surgiram empresas especializadas no transporte de passageiros com tarifas de 

baixo custo, as chamadas low-cost/low-fare – baixo custo/baixa tarifa. À respeito 

disso, Palhares (2002, p.32) comenta: 

 

Além de não contar com serviço de bordo sofisticado e de apresentar uma 
configuração com maior número de poltronas em suas aeronaves – o que, 
em última instância, significa menor espaço para as pernas dos viajantes e 
maior densidade de passageiros por aeronave, as empresas aéreas desse 
segmento procuram atender a padrões administrativos e operacionais com 
o intuito de oferecer passagens mais baratas. Esses descontos podem 
variar entre 40% e 50% e agradam ao perfil de passageiro e turista que não 
quer desembolsar tanto com uma parte da sua viagem que normalmente é 
cara e que representa apenas um pequeno porcentual de tempo das suas 
férias ou viagens (algumas horas de voo). 
 
 

Esse novo conceito no transporte comercial de passageiros surgiu em 1971, 

com a empresa americana Southwest, sendo um exemplo mundial de sucesso por 

ser a mais importante, famosa e o principal, nunca ter fechado um ano no prejuízo 

desde 1973, além de ser a empresa norte-americana com menor número de 

reclamações de passageiros, ano após ano.  

Somente em meados da década de 1990 que começaram a operar empresas 

aéreas deste ramo na Europa, e após isso, sendo dissipado por todo o mundo. 

No caso do Brasil, o uso do avião ganhou impulso não somente em função da 

dimensão espacial e geográfica brasileira, mas principalmente após a flexibilização 

da legislação específica ao sistema aéreo civil comercial ocorrida a partir da década 

de 1990 que fomentou a concorrência entre as empresas aéreas e possibilitou 

redução das tarifas com posterior popularização do modo aéreo1, e possibilitou a 

entrada de novas empresas, como foi o caso da Gol, pioneira no modelo de baixo 

custo/baixa tarifa, que teve sua entrada no mercado doméstico brasileiro em 2001 

com a proposta semelhante às empresas low cost/low fare: cortar todos os custos 

operacionais possíveis e oferecer passagens aéreas a preços acessíveis. 

 Ao observar a entrada da demanda turística internacional no território 

brasileiro, segundo as vias de acesso no período de 2003 a 2012, percebe-se que o 

avião aparece em situação de destaque comparado aos demais modos de 

transportes. Nos dez anos apresentados, o meio aéreo foi responsável por 72,3% da 

                                                 
1
 Assunto apresentado no capítulo 2, página 19. 
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média total da entrada da demanda turística no país, seguida do modo terrestre com 

24,5% e modo aquaviário com 2,3%. Dados esses que mostram a importância do 

sistema aéreo para o desenvolvimento do turismo no território (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Entrada de turistas no Brasil segundo vias de acesso, 2003-2012. 

ENTRADA DE TURISTAS NO BRASIL SEGUNDO VIAS DE ACESSO, 2003-2012 

ANO/VIAS 
AÉREA  

(%) 
TERRESTRE 

(%) 
AQUAVIÁRIA  

(%) 

2003 74,6 24,2 1,2 

2004 74,4 24,0 1,5 

2005 73,4 24,5 1,8 

2006 73,3 24,2 2,1 

2007 74,5 22,8 2,4 

2008 73,0 24,7 2,0 

2009 69,7 27,0 3,2 

2010 69,9 27,1 2,8 

2011 70,0 26,5 3,2 

2012 70,2 20,2 2,5 
Fonte: Elaboração própria baseada nos anuários estatísticos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012 e 2013 do MTur. 

 

Ademais, a soma das riquezas produzidas pelo setor de turismo, no ano de 

2011, superou os R$ 127 bilhões, ao analisarmos a oferta. Serviços de alimentação 

e transporte aéreo estão entre os segmentos de maior peso na soma. O cálculo foi 

feito com base no índice de 3,6% de participação do setor na economia brasileira, 

estimativa definida em estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2009). 

A partir das informações anteriores, tanto para o deslocamento interno quanto 

para a atividade turística no Brasil, motivou-se a desenvolver trabalho que 

abordasse assunto de transporte aéreo. 

 

            Até o ano atual (2014) a Gol divide as maiores fatias de mercado com a 

companhia aérea TAM e com outras empresas com participações inferiores, e 

apresenta características distintas das vistas quando ainda era nova entrante e após 

se estabelecer no mercado, apresentando tarifas bastante similares às das 

concorrentes as quais não utilizam o modelo de baixo custo/ baixa tarifa como 

modelo de gestão.  
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Desse modo, não acredita-se que a GOL ainda opera como companhia de 

baixo custo/baixa tarifa no mercado de aviação civil comercial brasileiro. Assim, o 

objetivo desse trabalho é saber se a GOL ainda permanece com esse modelo, ou se 

ainda o utiliza com algumas alterações em seu modelo inicial. Entre outros objetivos 

que são desenvolvidos, estão: 

 

 Relacionar a importância do transporte aéreo para o turismo; 

 Entender o momento do mercado brasileiro quanto a entrada da empresa no 

mesmo; 

 Compreender os modelos de gestão de algumas companhias aéreas;   

 Apresentar as características e conceitos do modelo de gestão low cost/low 

fare; 

 Analisar os prós e contras da utilização do modelo no país; 

 Justificar, por meio de valores tarifários, o equilíbrio do mercado; 

 Confirmar a importância desse modelo para o turismo no Brasil e no mundo; 

 

      Este trabalho justifica-se pela possibilidade de verificar um novo modelo de 

gestão organizacional aplicado ao transporte aéreo, e assim entender a mudança de 

estratégia das companhias aéreas e suas alterações no cenário desse mercado. 

              A base metodológica do trabalho foi feita a partir de um estudo bibliográfico 

baseado em livros, artigos, e reportagens da internet, além de levar em 

consideração as informações institucionais presentes nos sites das companhias 

aéreas citadas. 

 A busca tarifária apresentada no capitulo 5 foi realizada através de buscas 

pelo menor preço no site de compras pela internet decolar.com, em períodos e 

capitais aleatórios. Os dados foram analisados e dispostos em tabelas para melhor 

visualização e para que estes pudessem ser alvo de uma comparação tarifária entre 

as principais companhias aéreas das quais operam no país. 

 
[...] a pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de um maior 
conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva. Por 
isso, é apropriada para os primeiros estágios da investigação quando a 
familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do 
pesquisador são, geralmente, insuficientes ou inexistentes. 

(MATTAR, 1997, p. 80) 
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Ainda Segundo Mattar (1997, p. 84), “Como o estudo de caso é exploratório, 

convém lembrar que o seu objetivo é o de gerar hipóteses e não verificá-las, além de 

possibilitar a ampliação dos conhecimentos sobre o problema em estudo”. 

  O trabalho se apresenta dividido em cinco capítulos, excluindo a introdução 

e as considerações finais. Primeiramente se tem a introdução ao assunto abordado, 

com breve histórico da relação dos transportes e do turismo. O primeiro capítulo 

apresenta breve compreensão do cenário do transporte aéreo brasileiro, bem como 

o entendimento da entrada da Gol nesse mercado. O segundo se refere à gestão 

estratégica organizacional de empresas com modelo low cost/low fare na aviação 

civil. O capítulo três é baseado nas características de infraestrutura aeroportuária 

presentes nos aeroportos nos quais operam as companhias de baixo custo/baixa 

tarifa. No capítulo quatro ver-se-á o estudo à respeito da empresa GOL, seus 

valores, missão, visão, serviços e objetivos. O quinto realiza a comparação tarifaria 

entre as companhias líderes do mercado da aviação civil comercial brasileira, com 

breve análise e fechamento do conteúdo. Por fim, colocam-se as considerações 

finais com respostas aos questionamentos iniciais do presente trabalho. 
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1 MERCADO AÉREO BRASILEIRO – DO GLAMOUR À POPULARIZAÇÃO 

 

Para entender a trajetória da Gol no mercado brasileiro, e consequentemente 

chegar ao objetivo desse presente estudo, é importante que seja feito breve 

resumo representando o cenário do transporte aéreo brasileiro desde o seu 

surgimento até os dias atuais, e com isso entender em que momento a Gol entrou 

no mercado, e como o caráter social foi alterado a partir desse momento. 

No Brasil, a primeira companhia aérea criada foi a Varig (Viação Aérea Rio-

Grandense S.A) em 1927, por Otto Ernest Meyer - comerciante do ramo têxtil e 

descendente de alemães - após perceber a necessidade de um transporte mais 

eficiente para a entrega dos produtos em filiais da empresa pelo território brasileiro. 

Através desse impasse de logística, ele resolveu criar a companhia aérea, e 

buscou parceiros entre seus descendentes em Porto Alegre, além de apoio 

governamental e operacional, este, dado pela companhia aérea Condor Syndikat, a 

qual já operava no país. (PALHARES, 2002) 

Após a Varig, outras empresas foram surgindo como a Panair em 1930 

(subsidiária da norte-americana Pan Am), e a VASP (Viação Aérea São Paulo S.A) 

em 1933 que tinha capital estatal (REJOWSKI, 2002). 

Com isso, em 1932 foi criado o Departamento de Aviação Civil (DAC), ano 

este o qual começou a ficar claro que a aviação tinha suas peculiaridades que 

deveriam ser tratadas exclusivamente. Entretanto, em 1941, esse órgão foi 

anexado ao poder dos militares, e incorporado ao Ministério da Aeronáutica. Essa 

tomada do DAC foi alvo de inúmeras críticas ao governo, pois para muitos o 

Ministério deveria apenas cuidar dos interesses políticos e defender o espaço 

aéreo, ao invés de se preocupar em gerenciar e controlar as atividades da aviação 

brasileira comercial. 

Entre os anos de 1940 e 1960 houve o ápice da criação de empresas aéreas 

no país, criando um mercado extremamente volátil e com isso levando muitas 

dessas empresas à falência ou serem incorporadas por outras. As companhias que 

resistiram à crise foram procurar no governo soluções e ajuda para reestruturar esse 

mercado, e este por sua vez passou a intervir mais, reduzindo o número de 
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companhias aéreas e repensando a malha, frota, assim como o valor das tarifas. 

  Em meados de 1970 a aviação comercial já estava mais estruturada e de 

cara nova, com maiores, mais novas e rápidas aeronaves como o DC-10, A-300 e o 

747, fazendo com que aviação finalmente saísse dessa fase ruim e tomasse rumos 

mais empolgantes.  

  Nesse mesmo período foi criada a Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária (INFRAERO) em 1972, com a função de administrar os aeroportos 

brasileiros de maneira centralizada. Dessa forma ela comandava todos os 

aeroportos sob seu comando sem criar competição de operação entre eles, ou 

disputas pela captação de passageiros e companhias aéreas. Começaram suas 

operações em apenas dois aeroportos, em Brasília (DF) e Ponta Pelada em Manaus 

(AM), e ao longo dos anos ganhando o direito de atuar em muitos outros por todo o 

país. 

  A  Aeronáutica sabia que a modernização da infraestrutura aeroportuária era 

tarefa urgente. Em 1967, quando surgiram recursos para a construção de um 

aeroporto internacional, os militares envolvidos no projeto entenderam que estava 

criada a chance para o Brasil ingressar, finalmente, na era do jato. Estavam 

convictos de que, para administrar um aeroporto de nível internacional, seria 

necessário criar uma nova forma de gestão, que poderia ser estendida a outros 

aeroportos. 

            Enquanto as obras do aeroporto internacional eram tocadas, uma comissão 

discutia um modelo de gestão aeroportuária que pudesse ser estendido a todo o 

País. Consideravam fundamental que os aeroportos deixassem de ser geridos 

diretamente pela Aeronáutica. Só um modelo de administração indireta teria 

flexibilidade e dinamismo para modernizar a infraestrutura então existente. 

(INFRAERO, 2012) 

  No ano de 2013, 40 anos após sua criação, a empresa já administrava 63 

aeroportos (tendo sociedade em mais outros três), e gerenciava 31 terminais de 

carga e 104 Estações de Prestação de Serviços de Telecomunicações e Tráfego 

Aéreo (EPTAs). Em 2013 ela participava diretamente na circulação de 97% dos 

passageiros nos aeroportos brasileiros, e 99% do que é transportado como carga 

(INFRAERO, 2012). 
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Cabe ainda ressaltar que toda movimentação de mercado e consequentemente 

das tarifas, está diretamente ligada à política de flexibilização da economia nacional, 

divida em três fases e sendo uma das principais responsáveis pelo fortalecimento 

das empresas até então vigentes, e no caso da primeira fase, impulsionando o 

ingresso de novas empresas no mercado. 

         Essa política a qual previa uma série de ações governamentais tinha como 

objetivo inicial reduzir de forma gradativa os controles exercidos sobre o setor aéreo 

(OLIVEIRA ; SALGADO, 2006). 

A primeira fase (1990) foi caracterizada pela adoção da chamada “banda 

tarifária”2, que permitia as empresas criar novas categorias de tarifas, tendo banda 

superior +32% e inferior – 50% em relação à tarifa estabelecida pela DAC. Sendo 

assim, essa nova política prometia acirrar a concorrência até então um pouco 

desleal, favorecendo os passageiros na diminuição do valor das tarifas, e 

regulamentar o processo para que novas empresas tivessem a oportunidade de 

entrar em um mercado disputado, procurando dessa maneira fortalecer as 

companhias regionais. 

         Já na segunda fase (início de 1997), essa banda tarifária foi aumentada ainda 

mais, permitindo descontos de até 65%, além da liberação da abertura das “pontes 

aéreas” às companhias nacionais, antes restritas somente às regionais, e dos voos 

charters, que passaram a ser desvinculados dos pacotes turísticos e a serem 

vendidos livremente pelas empresas aéreas. 

Porém, na terceira fase, em 1999, a autoridade Aeronáutica por intermédio da 

DAC, liberou as tarifas domésticas e confirmou o consequente fim da banda tarifária.  

Por conseguinte, desde 2003, toda flexibilização adotada até então desestimulou e 

restringiu a entrada de novas empresas, onde passou a existir controle sobre a 

oferta com retorno ao modelo regulamentado. 

Segundo Oliveira e Salgado (2006), essa desregulamentação foi de extrema 

utilidade tanto para a redução das tarifas no mercado brasileiro, quanto para o 

aumento da eficiência operacional das empresas e da competitividade entre elas. 

Anteriormente à Gol começar a operar no país ainda em 2001, o mercado 

                                                 
2
Banda tarifária- margem que uma tarifa pode variar a partir do preço estipulado pelo governo. 
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aéreo de transporte de passageiros era claramente dominado por quatro grandes 

empresas, sendo elas: TAM, Transbrasil, Varig e VASP, como se pode observar na 

tabela 3. 

 

Tabela 3: Passageiros transportados nos anos de 1999 e 2000 pelas 

principais companhias aéreas brasileiras 

 
Fonte: DAC, 2001. 

 

Apesar dos esforços para aumentar a concorrência no setor, diminuir as tarifas, 

e abrir espaço para novas companhias, isso não aconteceu e acabou estagnando o 

setor. Isso se deveu também à falta de planejamento das companhias, as quais 

tinham pouca capacidade em entender a demanda que o mercado pedia, não 

exploravam mercados potencias concentrando suas operações nas mesmas 

localidades, além de não modernizarem suas frotas ou adquirirem novas.  

A crise se instalou de vez quando todos os problemas se juntaram também à 

alta do dólar frente ao real, assim como a alta do barril do petróleo, aumentando 

ainda mais o valor dos combustíveis e consequentemente dos custos operacionais 

dessas empresas. 

Nenhuma das companhias estava conseguindo fechar seus balanços com 

saldo positivo, como se pode ver na tabela 4, a taxa de ocupação por voo da TAM 

em 1999, por exemplo, era de 49%, e devido a isso tendo que arcar com um 

prejuízo de 129 milhões de reais (AVIACAO, 2000). 
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  Tabela 4: Índice de ocupação por voo por empresa e consequente prejuízo, pela 

revista VEJA. 

 Fonte: AVIACAO, 2000. 

 

Nesse momento a Gol entrava no mercado surpreendendo seus concorrentes 

com um modelo novo de baixo custo, e aqueles que estavam acostumados a pensar 

no transporte aéreo como sendo exclusivo das classes altas, começaram a pensar 

que também teriam sua chance de voar com a nova companhia. Apesar do 

pensamento elitista da época, a Gol começou a operar logo no início com os preços 

abaixo do valor de mercado, e a lançar promoções de passagens tanto na televisão, 

quanto na internet. 

Essa característica do modelo de baixo custo/baixa tarifa agora era 

amplamente utilizada pela Gol, que postava na sua venda de bilhetes pela internet 

como diferencial competitivo para a época, já que as outras companhias optavam 

pelo método tradicional de vendas de bilhetes de papel pelas agências e lojas 

físicas. 

A Tam que por sua vez tinha seu lema do tapete vermelho para a entrada de 

seus passageiros nos aviões, oferecendo uma experiência única de glamour, status 

e sofisticação a bordo, e apostava na qualidade de seus serviços como sua principal 

vantagem competitiva, agora era colocada à prova pela Gol, a qual com sua 

simplicidade ia no lado oposto ao dela e ganhando cada vez mais espaço no 

mercado. 

Como exemplo, até mesmo o antigo serviço dos comissários de bordo ao qual 
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os passageiros estavam habituados na Tam, Varig, e Vasp era modificado, de 

refeições quentes e satisfatórias se passava a amendoins e barras de cereais da 

Gol. De classes executivas, primeira classe e classe econômica, a uma única classe, 

atendendo a todos os passageiros da mesma forma. 

Devido à soma de todos os problemas operacionais, de má gestão, com a 

acirrada competição do mercado nesse período (inclusive com companhia 

estrangeiras planejando operar em rotas domésticas no Brasil), três das quatro 

grandes companhias da época declararam falência, a Transbrasil em 2001, a VASP 

em 2002, e posteriormente, a Varig em 2007. 

Aproveitando-se desse cenário, a Gol comprou ações da falida Varig, e passou 

a operar rotas internacionais de passageiros operada antes pela Varig, e começa a 

modificar seu modelo inicial. 

A companhia aérea Tam também se aproveitou dessa crise para criar parcerias 

e contratar funcionários experientes das outras empresas, buscando uma 

reestruturação para deixar de operar no vermelho.  

Lembrando que agora com as tarifas da Gol, embora ela tenha poucas rotas no 

início das operações, ela começa a chamar a atenção do mercado que se encontra 

em período de tarifas mais altas como resultado da crise. 

Com altos investimentos em publicidade e novas aeronaves, a Gol foi se 

consolidando no mercado e expandindo suas rotas por todo território nacional, e 

com isso, batendo recordes de passageiros transportados. 

Concomitante às mudanças no cenário das empresas aéreas brasileiras, em 

2005, o DAC deixou de existir e foi então substituído pela Agência Nacional de 

Aviação Civil3 (ANAC), a qual apesar de ser subordinada ao Ministério da Defesa 

tem sua própria autonomia, e continua sendo o principal órgão de controle aéreo até 

os dias de hoje. 

Ademais, a oferta de crédito também estava começando a ser dissipada pelo 

país, e as companhias puderam então começar a vender suas passagens com o 

                                                 
3Sobre a funcionalidade da ANAC, ela é uma: “autarquia especial, com independência administrativa, 
personalidade jurídica própria, patrimônio e receitas próprias para executar atividades típicas da 
Administração Pública, que requerem, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e 
financeira descentralizada” (ANAC, 2014). 
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apoio dos bancos e bandeiras de cartões, fazendo com que o valor pudesse ser 

dividido em várias parcelas mensais, e o cliente não sentisse tanto o custo da 

compra em único mês. Com isso, muitas pessoas puderam viajar pela primeira vez 

de avião, mesmo não tendo altos salários. 

Atualmente percebe-se um quase duopólio das companhias Gol e Tam no 

mercado brasileiro, tanto ao se observar o mercado doméstico, quando ao 

internacional, inclusive no transporte de cargas (figura 1).  

 

 
Figura 1: Participação das Companhias Aéreas no Transporte de Passageiros 
Fonte: INFRAERO, 2013. 
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2 GESTÃO ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL: MODELO LOW COST/LOW 

FARE 

 

           Neste capítulo compreender-se-á melhor as peculiaridades, os conceitos, e 

características desse modelo de gestão. Por meio de exemplos práticos de 

companhias aéreas pioneiras do modelo no mundo, ter-se-á base para melhor 

comparação com a empresa Gol no Brasil, compreendendo o porque das mesmas 

serem exemplos a ser seguidos, e analisando seus pontos incomuns. 

 

2.1 CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS 

 

As companhias aéreas que operam com baixo custo e baixa tarifa, são 

denominadas companhias do segmento low cost/low fare, e por diversas empresas 

ainda por outros nomes como low cost carrier (LCC)(RYANAIR, 2013), e para muitos 

passageiros como no-frills (“sem frescura”) ou discount airlines (companhias de 

desconto). Neste trabalho, admitir-se-á a sigla LCC para se referir a essas 

companhias de baixo custo/baixa tarifa. 

Essas companhias surgiram como alternativa mais econômica se comparadas 

às tradicionais já existentes, tendo a baixa tarifa de suas passagens como sua 

principal e assumida vantagem competitiva, embora não ofereçam aos seus clientes 

as comodidades e serviços como àquelas tradicionais que não seguem esse modelo 

ou segmento de mercado. 

As empresas LCCs contam com baixo custo de operação como estratégia de 

mercado, simplificando seu produto, dinamizando sua frota, tendo funcionários com 

múltiplas funções, terceirizando serviços, entre outros, e assim reduzindo o máximo 

possível seus custos operacionais regulares. Na verdade, as tarifas reduzidas são 

apresentadas como consequência/resultados da estratégia operacional e que acaba 

também, por justificar a “simplicidade” dos serviços. 

Essas empresas, diferenciam-se dentro desse mesmo segmento, por operarem 

apenas com algumas características básicas do modelo, outras tendo alta 

produtividade e uma estrutura mais complexa e extensa que às anteriores, e outras  

que vão além do esperado pelo modelo inicial, que investem massivamente em 
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propagandas e marketing, e possuem um posicionamento bastante específico e 

direcionado ao seu público alvo.  

Além disso, podem ter dois tipos de estratégias ao definirem o seu mercado de 

atuação: entrar em grandes mercados e concorrerem com companhias já 

consolidadas, ou criarem novos mercados onde serão soberanas.  

Lembrando que as mudanças legislativas trabalhistas e o emprego do uso de 

seus benefícios, como férias remuneradas, licenças por tempo de trabalho, entre 

outros, favoreceram e muito o crescimento do turismo de curta distância. Essa 

tendência, juntamente com essas empresas de LCC, é responsável pela geração de 

tráfego adicional, que definitivamente ajudam os destinos turísticos.  

Aonde quer que essas companhias LCCs vão, os preços baixos as 

acompanham, já que suas concorrentes são obrigadas a também reduzirem suas 

tarifas caso queiram brigar por esse mercado. Essa é uma vantagem competitiva 

inegável, que só atrai mais benefícios e demanda aos destinos turísticos.  

 A estratégia e sua proposta são tão bem planejadas e atrativas aos olhos dos 

gestores dessas regiões de interesse, que se torna quase impossível rejeitá-las. 

Com o consequente desenvolvimento econômico e social que a nova parceria trará, 

através da criação de mais empregos e fluxos constantes de consumidores de 

inúmeros serviços que a região poderá oferecer, irá gerar mais renda, lucro e 

aumento na qualidade de vida da população local. Além disso, um empreendimento 

desse porte cria novos fluxos turísticos, produtos turísticos, bem como acaba por 

atrair novos empreendimentos e investimentos para a região, muitas vezes tudo isso 

em troca de incentivos fiscais e redução de taxas.  

Além do mais, caso esses gestores optem por não operar em suas rotas, estes 

ficarão cientes que a empresa procurará outra região para operar, e esta poderá 

fechar negócio e talvez absorver todos os  benefícios citados acima, criando para 

esses gestores um novo concorrente regional.  

Todavia, para que esse modelo funcione por completo, outros fatores ou 

características operacionais devem ser considerados na análise do produto final 

vendido por essas empresas.  

Como característica básica e unânime entre as companhias desse segmento, 
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pode-se começar pela ausência das classes nos aviões, tendo somente uma classe 

sem separação, ou ainda falando dentro desse ambiente para os passageiros, notar 

que o conforto é bem mais reduzido, com mínimo de espaçamento entre as 

poltronas, tanto para os lados como para as poltronas da frente.  

A remarcação ou reembolso de passagens em caso de desistência ou qualquer 

outro imprevisto, se torna impossível de ser realizado pelos funcionários dessas 

empresas, estes os quais em muitos casos são treinados de maneira que permita 

que todos atuem em todas as funções operacionais de embarque, desembarque, 

check in, e até mesmo na rápida limpeza das aeronaves. Isso ocorre pela alta 

rotatividade dos aviões, que permitem que a troca de passageiros entre um voo e 

outro, abastecimento e limpeza, seja de aproximadamente vinte minutos. 

(SOUTELINO, 2006) 

Outra característica dessas empresas com alta produtividade é trabalhar com 

canal único de vendas de bilhetes e serviços adicionais, que seja impreterivelmente 

pela opção mais rápida e econômica, a internet. Dessa forma, estas podem 

descartar os custos da utilização de outros canais, assim como de comissões às 

agências e operadoras, bem como na contratação e remuneração de pessoal, 

impostos e outras taxas na manutenção e abertura de lojas físicas. O lema é corte 

de custos, todos possíveis!  

Voltando às aeronaves, também se pode destacar ainda a alta densidade de 

seus assentos, que por economizarem em espaço, ganham em números de 

poltronas adicionais e possibilitam o transporte de muito mais passageiros que 

outras companhias. Enquanto elas podem transportar por volta de até 180 

passageiros por voo, as tradicionais operam com aproximadamente 100 à 120 

(dependendo da aeronave), isso sem contar com a lotação das mesmas, pois as 

empresas de baixo custo tem por característica voos cheios e com lotação máxima. 

(SOUTELINO, 2006)  

Em muitas companhias não há qualquer marcação ou reserva de poltronas, 

pode-se sentar e viajar em qualquer assento vago, sendo o embarque e a ordem de 

entrada nos aviões pelos passageiros fatores que podem favorecer essa escolha 

(embora não haja diferenciação entre os assentos ou classe, como já citado 

anteriormente). Essa forma de organização facilita o trabalho dos comissários, 



27 

 

 

 

tornando o embarque muito mais rápido e permitindo que os mesmos possam 

realizar outras tarefas nesse período de tempo, e assim agilizando os últimos 

preparativos para uma decolagem mais rápida e segura. (SOUTELINO, 2006) 

Além de cortar todos esses custos, essas empresas ainda resguardam certa 

parte de suas receitas no investimento em publicidade e marketing promocional, 

divulgando suas promoções e produtos, e trabalhando no fortalecimento de suas 

marcas no mercado. Nessa linha de raciocínio, destaca-se também a divulgação e o 

setor de marketing envolvido de maneira contrária, na geração de receitas pela 

divulgação de outras empresas ou destinos em suas instalações físicas, aviões e 

terminais. Todo um ambiente é criado de maneira que seus passageiros não tenham 

outra escolha, a não ser ler seus anúncios, propagandas ou até mesmo tenham que 

aguentar durante horas seus comissários vendendo a bordo todo e qualquer tipo de 

produto disponível à venda pelas empresas parceiras.  

Outra coisa pensada pela falta de escolha de seus clientes, é criar empresas 

ou se aliar a outras que já forneçam serviços de interesse, na atuação nos pequenos 

e muitas vezes distantes aeroportos que estas operam, formando algo entendido 

como um quase monopólio que atua em quase todas as rotas e destinos que as 

companhias também atuam. Se a cidade pequena é distante da cidade grande em 

que se quer chegar, você encontra na saída do aeroporto uma única empresa 

vendendo seus serviços de transfer a um preço baixo, que torna sua utilização muito 

mais atrativa do que, por exemplo, a dos táxis.  

Sendo o valor das tarifas o fator principal na escolha dessas companhias pelo 

seu público-alvo, não há qualquer interesse na criação de programas de fidelidade 

ou bonificações pelo uso de seus serviços, como programa de milhagens, entre 

outros.   

         No pensamento dessas empresas a fidelização dos clientes já é feita quando o 

mesmo pode utilizar de seus serviços para viajar à um destino gastando muito 

menos do que se ele tivesse comprado em outra empresa, chegando ao mesmo 

tempo, sendo seguro da mesma forma, e ainda contando com uma sobra no 

orçamento para outros gastos de interesse.   

Sendo assim, fica claro que este será um cliente fiel, e utilizará seus serviços 

sempre que surgir uma oportunidade, além de compartilhar de graça suas 
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experiências com amigos e familiares, criando então novos clientes potenciais.  

Para exemplificar cada uma dessas estratégias, tem-se como breve estudo de 

caso das principais companhias precursoras desse modelo no mundo, a norte-

americana Southwest Airlines e a irlandesa Ryanair, ambas exemplos de sucesso 

organizacional e de alta lucratividade dentro de seus respectivos mercados de 

atuação. 

 

2.2 SOUTHWEST AIRLINES 

 

A começar pela pioneira nesse tipo de operação no mundo, a Southwest, 

desde sua fundação em 1971, se tornou empresa modelo para qualquer companhia 

aérea LCC de sucesso até os dias de hoje. 

 No final dos anos 70 teve início nos EUA o processo de desregulamentação do 

setor do transporte aéreo, que só viria a acontecer duas décadas mais tarde na 

Europa. O país defendia a política de céu aberto, que pretendia a entrada das 3a, 4a 

e 5a liberdades do ar4, uma boa oportunidade para introduzir conceitos de code-

share5, tarifas livres e uma maior liberdade para adoção de rotas e frequências 

(Schäfer, 2003, citado por Wittmer e Bieger, 2011). 

Anteriormente à adoção da desregulamentação, as ligações aéreas comerciais 

a nível doméstico eram controladas pela Civil Aeronautics Board (CAB). A estrutura 

tarifária imposta pela CAB às companhias aéreas da época era baseada no princípio 

de aplicação de taxas mais elevadas para voos mais longos permitindo, dessa 

forma, subsidiar os restantes voos mais curtos. Esse modelo restritivo inibia a 

indústria, e consequentemente foi perdendo forças de forma gradual, dando origem 

ao aumento das forças de mercado.  

Esse ato de desregulamentação das companhias aéreas (The Airline 

                                                 
4
Segundo estabelecido pela Convenção de Chicago: 

3ª. Liberdade do ar – o direito de transportar passageiros e carga do território do Estado de registro 
da aeronave para o território de outro Estado Contratante; 
4ª. Liberdade do ar - o direito de transportar passageiros e carga do território de outro Estado 
Contratante para o território do Estado de registro da aeronave; 
5ª. Liberdade do ar – o direito de transportar passageiros e carga entre o território de outro Estado 
Contratante e o território de um terceiro Estado no âmbito de um serviço aéreo destinado a, ou 
proveniente do  Estado de registro da aeronave. 
5
Code-share - duas ou mais companhias usam os seus próprios códigos de voo ou compartilham o 

mesmo código em voos operados por uma delas. 
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Deregulation Act) surgiu em 1978 da intenção do governo dos EUA em estimular a 

concorrência entre as empresas, originando uma nova era em termos de logística e 

expandindo assim o transporte aéreo no país. Os principais objetivos do ato eram 

remover o controle estatal sobre rotas, taxas cobradas, entrada no mercado de 

novas companhias aéreas comerciais e restrições à fusões entre companhias já 

existentes (MORRISON et al, 1995). 

      Com essa nova lei o mercado norte americano ficou exposto às suas forças 

competitivas, sendo estas as responsáveis por determinar a qualidade, variedade e 

preço dos serviços aéreos prestados. Isso fez com que as tarifas baixassem em 

muitos mercados devido à concorrência, principalmente provocada pela entrada de 

novas companhias aéreas como as companhias low cost, em mercados de grande 

procura.  

                Como era de se esperar, essa diminuição dos preços influenciou no 

aumento do número de viagens do setor aéreo. Em nível mundial, entre 1978 e 

1997, o número de passageiros transportados passou de aproximadamente 250 

milhões para cerca de 600 milhões. (MORRISON et al, 1995) 

 
O foco foi a salvação de várias companhias aéreas americanas durante o 
período de guerra tarifária. É o caso da Southwest Airlines, baseada em 
Dallas, no estado do Texas. No início da década, a Southwest optou por 
voar para cidades próximas de sua base e com grande concentração de 
viajantes. Os preços baixos das passagens eram compensados pelos altos 
volumes transportados (VASSALLO, 1998, s.p) 

 
 

    Atuando inicialmente em rotas domésticos de curta duração dentro dos 

EUA, e oferecendo preços competitivos dentro de mercados e rotas já existentes, a 

Southwest se apresentou ao mundo como uma empresa aérea diferenciada, não 

só pelas tarifas mais baixas, como também pela imagem institucional.   

 

   

  Figura 2: Novo logotipo da empresa Southwest 

  Fonte: Mundo das Marcas,2006. 
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           Colocando um coração em seu logotipo (figura 2), ela adotou o posicionamento 

de “companhia do amor”, nomeando seu aeroporto base de Love Field (“Campo do 

amor”), seus aviões de “Pássaros do amor”, suas bebidas de “Poções do amor”, e 

até mesmo suas comissárias como “Love Hostess” ou “Aeromoças do amor”, tudo 

isso para trazer o cliente para mais perto da empresa, criando um ambiente mais 

agradável, prazeroso e descontraído, substituindo o estilo formal e mal humorado 

presentes até então em outras companhias. 

Os uniformes formavam um show à parte. Encomendados por grandes 

estilistas da época a companhia trazia uniformes sofisticados, porém mais informais, 

com cores fortes e formatos que chamavam a atenção (Figura 3). 

 

     

              Figura 3: Uniforme das comissárias de bordo da Southwest nos anos 60. 

              Fonte: Bossa 1960, 2014. 

 

Ao longo dos anos os tons foram deixando de ser fortes, dando lugar a cores 

sóbrias e neutras, como observa-se na figura 4, porem o caráter informal continuou 

presente tanto nos uniformes quanto no serviço à bordo. 

 



31 

 

 

 

 

Figura 4: Uniforme das comissárias de bordo da Southwest no ano 2000. 

Fonte: Amusing Planet, 2011. 

 

Seu modelo traz a simplicidade de seus serviços e sempre cumpre com o 

pouco que é prometido, razão pela qual ficou tão popular. Não há quebra de 

expectativas com a empresa: os voos estão sempre no horário, seus passageiros 

recebem seu amendoim (figura 5) e sua Coca-Cola, e são transportados em 

segurança de um aeroporto à outro por preços razoáveis. 

 

 

Figura 5: “Amendoins da Southwest”: Publicidade irônica sobre os amendoins que eram  

servidos à bordo. 

          Fonte: Mundo das Marcas, 2006. 

 

Atualmente (2014) a frota da empresa é composta por 530 aviões, todos eles 

737s (maior frota do mundo desse modelo), ela inova mais uma vez na maneira de 

pensar em corte de custos desnecessários às companhias, pois como todos os seus 

aviões são iguais e do mesmo fornecedor, logo os seus custos com a manutenção 

das aeronaves e treinamento de pilotos e outros funcionários são bastante 

reduzidos.  
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A partir da excelente trajetória da Southwest, empresas aéreas de todo mundo 

voltaram os olhos para esse segmento de mercado com enormes possibilidades de 

negócio e conseguiram ter uma nova percepção à respeito do perfil desses novos 

clientes e sua preferência primordial: preço. Esses passageiros não mais se 

interessavam pelo glamour da experiência de voar com as companhias aéreas ou 

pelos serviços fornecidos por elas, e sim pelas tarifas mais baixas que dos seus 

concorrentes, pois o tempo de voo, os destinos, e os aeroportos, eram os mesmos.  

Seguindo essa linha de raciocínio, a empresa tem como objetivo colocar para 

voar o maior número de passageiros possíveis, incluindo a classe média em seu 

público-alvo e trabalhando na tentativa de popularizar o transporte aéreo.  

O objetivo da empresa é tão claro e tão ousado, que certa vez seu presidente – 

Herb Kelleher – chegou a declarar que a competição deles não era com outras 

companhias aéreas, e sim, com o transporte rodoviário! 

Sendo a empresa mais famosa e exemplo de sucesso no segmento das LCCs 

no mundo, a Southwest se orgulha por nunca ter fechado um ano no prejuízo desde 

o ano de 1973, além de ser a companhia aérea norte americana com menor número 

de reclamações de passageiros ano após ano. 

Por esses e outros motivos, a empresa foi e continua sendo base para esse 

modelo de negócio para outras companhias aéreas do ramo, inicialmente dissipado 

na Europa, e posteriormente na América Latina e Ásia (mesmo que em menor 

intensidade).  

 

2.3 RYANAIR 

 

Seguindo o exemplo de sucesso da Southwest Airlines, a companhia aérea 

irlandesa Ryanair se lançou no mercado aéreo europeu a partir de 1985 como opção 

de tarifas mais baratas para voos internacionais de pouca duração. 

Embora a empresa não tenha começado suas operações como uma 

companhia de LCC, pois inicialmente era uma companhia aérea convencional, com 

duas classes de lugares e usando três tipos diferentes de aeronaves, esta se viu 

obrigada a remodelar seu modelo de negócio para sair de uma crise financeira 

interna então instaurada nos anos 90. A saída foi apoiar-se no modelo de sucesso 
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da Southwest, contratando uma nova equipe de gestão e dando início ao seu 

planejamento de tornar-se a primeira companhia LCC da Europa. Como era 

esperado, já em 1995, a companhia já tinha atingido 2.25 milhões de passageiros 

transportados no continente.  

A Ryanair, como empresa aérea low cost, tem a  consciência de que para se 

manter líder de mercado na Europa depende diretamente dela ser a companhia com 

os custos mais baixos. Isso exige comprometimento contínuo em reduzir os seus 

custos operacionais (Barrett, 2001) para manter as tarifas baixas e continuar 

alcançando o lucro. 

A estratégia de redução de custos da Ryanair tem-se baseado em cinco áreas 

(O’ HIGGINS, 1999, BARRET, 2001):  

 Frota homogênea: consiste principalmente em único modelo de 

avião, o Boeing 737, o que facilita os serviços de manutenção, limita 

os custos de formação dos recursos humanos e dinamiza a 

formação e nomeação da tripulação; 

 Terceirização de serviços externos: a companhia contrata empresas 

externas para realizar a manutenção da frota, reparações pesadas, 

venda de bilhetes, gestão de bagagens, entre outras funções, 

enquanto seus engenheiros se encarregam de manutenções de 

rotina e supervisão dos mesmos, permitindo à empresa um maior 

controle da qualidade e evitando custos desnecessários. Isso não 

se aplica somente ao aeroporto de Dublin, o qual a Ryanair mantém 

seus próprios recursos humanos e serviços;  

 Encargos com aeroportos e política de rotas: planejamento de 

operações centralizadas em aeroportos secundários, ou seja, 

aeroportos de pequeno à médio porte em regiões próximas às 

grandes metrópoles centrais, porém menos congestionados e com 

taxas aeroportuárias mais atraentes. A empresa identifica mercados 

potenciais pouco ou ainda não explorados e com isso foge dos 

grandes aeroportos “hub’s” utilizados pelas companhias tradicionais. 

Com sua política de rotas pequenas e sem voos de ligação, e ainda 

não operando voos de outras companhias aéreas, ela evita custos 
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ligados ao uso desses serviços, tais como: transferência de 

bagagem, assistência de passageiros, atrasos e cancelamentos de 

voos, etc. Os serviços inevitáveis são contratados a empresas 

externas sendo cobrados por fora aos passageiros que necessitem 

desses serviços; 

 Custo e produtividade dos recursos humanos: O seu esquema de 

remunerações é desenhado de forma a incentivar os seus 

funcionários a trabalhar mais e consequentemente serem 

recompensados por essa produtividade alcançada. Apesar de 

salários base modestos, os pilotos e o pessoal de bordo podem 

obter uma remuneração em excesso ao demonstrar maior 

produtividade e flexibilidade, de acordo com as limitações de 

legislação da União Européia. Devido a inexistência de serviço 

gratuito a bordo a empresa paga comissões ao pessoal de bordo, 

isso faz com que seus funcionários recebam de acordo com seu 

desempenho, além de reduzir o tempo na limpeza do avião entre as 

viagens, e consequentemente que o avião fique menos tempo 

parqueado; 

 Custos com Marketing: A Ryanair anuncia suas tarifas de baixo 

custo principalmente na internet, televisão, rádio e jornais regionais 

da Irlanda e Reino Unido. Desde 1996 ela trabalha com um centro 

unificado de reservas por telefone na cidade de Dublin, atendendo 

clientes do Reino Unido e da Irlanda. Foi a primeira companhia 

aérea a reduzir a taxa de comissão das agências de viagem de 9% 

para 7%, posteriormente sendo seguida por diversas outras 

companhias. Seu conjunto de ações são beneficiadas pelo governo 

Irlandês através de incentivos fiscais e concessões. 

 

Até o final do ano de 2014, a empresa possuía bases operacionais em 169 

aeroportos, distribuídas em 30 países, de onde se destacam: França (29), Itália 

(22), Espanha (20), Alemanha (12), Grécia (11), Polônia (11), e o Reino Unido (10) 

(Figura 6). 
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País Número de Bases Operacionais 
Áustria 2 

Alemanha 12 

Bélgica 1 
Bulgária 1 

Chipre 1 

Croácia 4 
Dinamarca 2 

Espanha 20 
Estônia 1 

Eslováquia 1 
Finlândia 2 

França 29 

Grécia 11 
Holanda 3 

Hungria 1 
Irlanda 6 

Itália 22 

Letônia 1 
Lituânia 2 

Malta 1 
Marrocos 8 

Montenegro 1 
Noruega 2 

Polônia 11 

Portugal 3 
Reino Unido 10 

República Tcheca 3 
Romênia 1 

Suécia 5 

Suíça 1 
TOTAL 168 

 
Figura 6: Número de bases operacionais da Ryanair por país. 
Fonte: Elaboração própria a partir de Ryanair, 2014. 

 

Segundo Box e Byus (2007), a adoção de novas bases operacionais, deu à 

companhia novo dinamismo, permitindo-lhe operar em novos mercados e captar 

novo tráfego e em diferentes rotas.  
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Starkie (2011), acrescenta ainda que essas bases operacionais permitem à 

companhia aérea maior rotação das aeronaves ao longo dia. Esse é um grande 

diferencial da empresa, pois faz da otimização do tempo uma estratégia bastante 

eficaz, visto que os minutos economizados no período em que seus aviões 

permanecem estacionados para desembarque e embarque de passageiros (cerca 

de 20 minutos aproximadamente para limpeza da aeronave e troca dos passageiros) 

possibilitam um número cada vez maior de voos por dia nessa mesma rota, devido à 

curta distância dos destinos operados.  

Lembrando que seus clientes querem preço baixo, e abdicam facilmente do 

conforto em troca do melhor custo-benefício.  

Um exemplo claro e até absurdo para muitos disso é um projeto que está para 

ser aprovado na Irlanda pela Ryanair, o qual os mesmos brigam por ter o direito de 

transportarem alguns de seus passageiros em pé em voos com até uma hora de 

duração. Isso mesmo, viajarem de pé durante o voo, em assentos verticais!  

A figura 7 ilustra esses possíveis assentos que poderão estar disponíveis na 

compra de bilhetes aéreos pela empresa, e os compara com outros assentos então 

regulares de suas aeronaves. 

 

 

Figura 7: Assentos sentados e em pé da Ryanair. 

Fonte: RYANAIR, 2014. 
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Dado o aumento da sua operação, a companhia efetuou uma nova compra de 

aeronaves da Boeing (Creaton, 2007). A empresa conta com frota de 303 novos 

Boeings 737- 800, a qual terá seu número ampliado para 478 com a recente compra 

de mais 175 aeronaves, que serão entregues e estarão prontas para uso entre os 

anos 2014 e 2018. Conta com impressionantes números ainda por ter mais de 1.600 

voos diários (mais de 500.000 por ano), a partir de 57 destinos, com 1.600 rotas de 

baixo custo conectando 180 destinos, em 29 países. 

 

          Possui ainda mais de 9.000 funcionários e a cada ano bate novos recordes de 

passageiros transportados, como, por exemplo, ano passado, ao atingir a marca de 

8 milhões e meio de pessoas! (RYANAIR, 2013) 
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3 AEROPORTOS E LCCs 

 

            Embora o trabalho aborde as empresas LCC, verificou-se a importância de 

se desenvolver um capítulo sobre aeroportos pelo fato dos mesmos se 

apresentarem como variável de grande relevância para o êxito das LCCs. Assim, o 

capítulo se subdivide em dois tópicos: o primeiro, apresenta conceitos e modelo de 

administração no Brasil; o segundo, trata especificamente de aeroportos LCCs. 

 

3.1 INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 

 

  Pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) é possível diferenciar o conceito 

de aeródromo e aeroporto, respectivamente (BRASIL,1986): 

  O primeiro é compreendido por toda e qualquer área de pouso, decolagens e 

circulação de aeronaves, podendo pertencer ao poder público ou privado, ou ainda 

ser utilizado por civis ou militares. 

   Já os aeroportos, são aeródromos públicos dotados de toda infraestrutura 

necessária tanto para o apoio de operações de aeronaves, embarques e 

desembarques de passageiros e/ou cargas, quanto para suas instalações internas e 

facilidades.  

   Sabendo disso, Jarach (2005) explica então que pode haver cinco 

posicionamentos de mercado a serem adotados pelos aeroportos relacionados à sua 

gestão, são eles: 

Hub primário: o aeroporto funciona como hub para uma ou mais 

companhias aéreas. Geralmente construído em grandes centros econômicos 

que possam por si só gerar movimentação de passageiros, seja a negócios 

ou a lazer. 

Hub secundário: o aeroporto se torna hub de uma rede de baixa densidade, 

com rotas de alta frequência, devido a parcerias entre a autoridade 

aeroportuária e uma empresa aérea regional. Podem também operar para 

companhias aéreas que utilizem outro hub principal, e tenham foco em 

operações de curta distância. 
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Aeroporto regional: o principal foco são os voos ponto a ponto, servindo em 

sua maioria, passageiros de negócios que utilizam o táxi aéreo. 

Aeroporto low-cost: tem um posicionamento bastante claro de atrair as 

companhias LCCs com seu terminal e engenharia de operações que 

minimize ao máximo os custos e tarifas a essas empresas. 

Aeroporto de carga: aeroportos voltados para o transporte aéreo de cargas. 

Oferecem diversos serviços técnicos específicos para atender às 

companhias aéreas desse setor. 

 

    Independentemente do posicionamento adotado por esses aeroportos, a sua 

infraestrutura é sempre divida e organizada entre o lado-ar e o lado-terra.  

    O lado-ar é compreendido por todo o pátio de movimentação das aeronaves, 

incluindo as pistas, vias de acesso, estacionamentos, áreas de manobra, e 

instalações e serviço de controle do tráfego aéreo, sendo uma área restrita à 

funcionários do aeroporto e pessoas autorizadas.  

    Já o lado-terra é público, no qual os passageiros têm acesso aos terminais 

de check in, embarque e desembarque, de recebimento e distribuição de bagagem, 

além de lojas, restaurantes, banheiros, hotéis e serviços ao turista, incluindo as 

instalações de apoio e administração das companhias aéreas e do próprio 

aeroporto.  

             A combinação de uma infraestrutura de qualidade em ambos os lados, ar e 

terra, resulta em uma gestão logística eficiente. Isso estimula a diversificação dos 

seus produtos e a demanda, atraindo novos clientes e empresas interessados em 

novas rotas e redes de conexões, e dessa forma ajudando a aumentar as fontes de 

receita do aeroporto, como acontece em qualquer outra empresa.  

   No caso dos aeroportos, essas fontes podem ser aeronáuticas ou não 

aeronáuticas. As aeronáuticas são aquelas obtidas a partir do lado-ar dos 

aeroportos, tais como a taxa de embarque cobrada diretamente aos passageiros, ou 

ainda às tarifas pagas pelas companhias aéreas por utilizarem todos os serviços 

operacionais disponíveis. 

Já as não aeronáuticas, são aquelas advindas de aluguéis e permissões de 
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funcionamento de empresas, lojas e espaços disponíveis nos terminas de circulação 

de passageiros.  

Essa administração “comercial” citada por Palhares (2002), é reflexo desses 

aeroportos que investem nesse tipo de receita, e desse modo são diferenciados por 

não se voltarem somente para a prestação de serviços aeronáuticos. 

Atualmente (2014) alguns esforços estão sendo feitos no Brasil para a 

maximização das receitas não aeronáuticas, porém muitos investimentos ainda são 

precisos na maioria dos aeroportos do país, pois o que ainda é visto são empresas 

cobrando preços astronômicos e altamente abusivos, desconexos se comparados ao 

destino ou região que se encontram. 

Essa situação pode ser melhor compreendida de certa forma ao observar a 

estrutura administrativa da INFRAERO, empresa responsável pela gestão e 

operação da maioria dos aeroportos brasileiros. A adoção da gestão centralizada, 

diretamente ligada ao governo federal, faz com que o repasse dos lucros e receitas 

obtidas em todos os aeroportos sob sua administração sejam comprometidos pela 

incoerência de distribuição. Os mais lucrativos compensam os menores e menos 

lucrativos, e dessa forma não vêem suas verbas e  seus investimentos sendo 

proporcionalmente voltados para os mesmos. Assim, aeroportos deficitários são 

completamente dependentes dos superavitários, não estimulando a concorrência 

entre eles e nem possibilitando uma visão mais ampla de suas estratégias, a fim de 

diversificarem o potencial do seu negócio.  

Os aeroportos brasileiros passam por grande dificuldade de adaptar sua 

infraestrutura à demanda atual, bem como à potencial. O aumento da demanda de 

passageiros cria a necessidade de adaptação das infraestruturas básicas e turísticas 

e a profissionalização de profissionais da área. 

Uma saída para os aeroportos de pequeno porte é a criação de parcerias com 

as companhias aéreas, com o poder público de seus destinos, bem como com 

grandes empresas ali instaladas, todos interessados no crescimento e 

desenvolvimento da região. Dessa forma possibilitam o aumento do fluxo de 

passageiros, turistas, e visitantes, e cria uma estrutura maior, mais competitiva e 

compatível aos interesses locais. Essa estratégia é executada com perfeição pelos 

aeroportos LCCs, modelo ainda inexistente no Brasil. 
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Lohmann e Lipovich (2013) afirmam que o Brasil e a América Latina possuem 

enorme quantidade de aeroportos subutilizados, o que favorece muito o surgimento 

das LCCs, e que por esse motivo poderiam estar sendo melhor aproveitados. 

 

3.2 AEROPORTOS LCCS  

 

Atualmente temos alguns exemplos de aeroportos que funcionam quase que 

exclusivamente para receber voos de companhias LCCs, e outros que criaram 

terminais específicos e planejados para esse tipo de tráfego. Apesar desses 

aeroportos possuírem infraestrutura inferior que a percebida nos grandes aeroportos 

tanto pelo lado-ar quanto pelo lado-terra, estes por sua vez não saem perdendo na 

oferta de serviços aos seus passageiros, pois mesmo sendo em escala reduzida, 

oferecem boas opções de serviços essenciais ao turista como: transfers, casas de 

câmbio, locadoras de carro, frotas de táxis, sistemas de integração bimodal, entre 

outros.  

 Ao evitar aeroportos congestionados as empresas LCCs conseguem melhores 

taxas e redução nos encargos com o aeroporto, e uma vez que a empresa detém 

elevado volume de passageiros, esta consegue assim negociar tarifas de acesso 

mais favoráveis, inclusive para o transfer de seus passageiros. Lembrando que na 

maior parte dos destinos que essas companhias operam, seus aeroportos 

encontram-se a uma distância do centro da cidade que possibilite o deslocamento 

por outros modos em tempo reduzido. 

Outra vantagem desses aeroportos é o tráfego reduzido, que oferece maior 

autonomia às companhias sobre suas operações no lado-terra, influenciando 

diretamente em suas taxas mais elevadas de partidas sem atrasos, bem como 

menos atrasos nos terminais (maximizando o aproveitamento da frota), e havendo 

menor restrição no número de decolagens e aterrissagens permitidas, assim como 

no tempo de parqueamento de aviões.  

A operação nesses tipos de aeroportos contribuiu diretamente para o menor 

congestionamento dos aeroportos principais, maior mobilidade dos cidadãos e 

desenvolvimento regional. 
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Almeida (2010) salienta que as infraestruturas aeroportuárias apresentam 

atualmente um posicionamento no mercado distinto, em que a atitude passiva deu 

lugar a uma atitude mais ativa, com impacto direto na sua forma de operar e interagir 

junto dos stakeholders6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 O termo inglês stakeholder (que poder ser traduzido como 'parte interessada') designa uma pessoa, 

grupo ou entidade com legítimos interesses nas ações e no desempenho de uma organização e cujas 
decisões e atuações possam afetar, direta ou indiretamente, essa mesma organização. Estão 
incluídos nos stackeholders os funcionários, gestores, proprietários, fornecedores, clientes, credores, 
Estado (enquanto entidade fiscal e reguladora), sindicatos e diversas outras pessoas ou entidades 
que se relacionam com a organização. 

http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/colaborador.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/gestor.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/proprietario_accionista.htm
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4 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. 

 

    A GOL Transporte Aéreos S.A foi fundada no ano de 2001 como sendo a 

primeira companhia aérea de baixo custo a operar na América Latina. Oferecendo 

melhores tarifas desde o começo de seu funcionamento até então nunca vistas no 

Brasil, a Gol se lançou no mercado abalando estruturas e obrigando que as outras 

companhias reestruturassem seus modelos de negócio. 

    Assim como a Southwest e a Ryanair, a Gol entrava nesse mercado com 

uma proposta nova e ousada: fazer com que as pessoas que antes viajavam de 

ônibus, agora viajassem de avião, revolucionando os padrões sociais da época ao 

incluir a classe C em seus planos de gestão. Ao alterar esse padrão, a GOL deixou 

de lado o requinte e o glamour presentes nas experiências das viagens, que 

passaram a focar apenas na premissa de venda do serviço para deslocamento, e 

oferecer tratamento igual a todos os clientes, deixando claro seu objetivo de 

popularizar o transporte aéreo. 

    A modificação na operação incluiu os uniformes dos comissários de bordo  

e funcionários da Gol, mais simples se comparados à formalidade e glamour 

apresentado pelas demais empresas aéreas, como mostram as figuras 8, 9 e 10. 

  

 

Figura 8: Uniforme dos comissários de bordo da Varig nas décadas de 70 e 2000. 

Fonte: Blogspot’s Salvar a Varig, 2012 ; Exame de Vista, 2007. 
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Figura 9: Uniforme das comissárias de bordo da Vasp nas décadas de 70 e 2000. 

Fonte: Fotolog JBAN, 2007 ; Site Tripulantes News, 2013. 

 

 

Figura 10: Uniforme dos comissários de bordo da GOL em 2001 e 2012. 

Fonte: Site Tripulantes News, 2012. 

 

   Como pode-se perceber, os modelos de uniforme antes sofisticados, 

alinhados e formais, com seus chapéus, sapatos e luvas, passaram a ser bem mais 

simples, informais e práticos. 

  Assim como pela característica do modelo de redução de custos a bordo, os 

passageiros começaram a se habituar com “refeições” em seus voos cada vez mais 

simples e padronizada (figuras 11 e 12). 

 



45 

 

 

 

 

Figura 11: Refeição à bordo pela Varig nos anos 70 e 90. 

Fonte: Blogspot Salvar a Varig, 2012 ; Contato Radar apud Folha On Line, 2011. 

 

 
Figura 12: Refeição a bordo pela Gol, anos 2000. 

Fonte: Blogspot SBCG no Ar, 2010. 

 

Essa diversificação do público-alvo, ou ampliação dele, gerou enorme 

aumento na demanda de passageiros aos quais nunca haviam voado antes ou 

aqueles que utilizavam pouco esses serviços, provocando números e crescimento 

nunca antes vistos na história da aviação civil. 

 

Em pouco mais de quatro anos, a empresa conseguiu alcançar uma taxa 
de crescimento e um patamar de marketshare que nem a própria 
Southwest Airlines – fundadora do modelo de negócios –conseguiu atingir 
em 40 anos de operação no mercado doméstico norte-americano. 
(OLIVEIRA, 2009, p.18)  

 

A Gol entrou no mercado aéreo brasileiro pretendendo agregar demanda, 

conquistando o passageiro sensível ao preço, como os microempresários e 

profissionais liberais, tornando viável o transporte aéreo a uma fatia das classes B e 

C que estava fora da aviação regular e que utilizava outros meios de transporte. 
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            Segundo os executivos da GOL, cinco fatores impulsionaram a entrada da 

companhia no mercado aéreo brasileiro naquele momento (DAC, 1996, 1997, 1998, 

1999, 2000): 

 Crescimento do PIB, para cada aumento de um ponto percentual no PIB 

aumenta-se dois pontos percentuais na demanda do mercado aéreo;  

 Crescimento da demanda (em virtude do PIB);  

 Perfil dos passageiros transportados, no Brasil (31 milhões de passageiros 

foram embarcados no ano de 2000 sendo 6 milhões de usuários -estimativas 

da GOL – , ou seja, o público do transporte aéreo estava concentrado em 6 

milhões de passageiros que utilizaram o transporte aéreo mais de uma vez). 

O que implicava que uma quantidade expressiva da população estava fora 

do mercado de transporte aéreo;  

 Desregulamentação do setor; havia uma política governamental buscando a 

desconcentração do setor onde o Grupo Varig (Varig, Rio-Sul e Nordeste) e 

TAM possuíam cerca de 65% do mercado doméstico em janeiro de 2001 

(DAC);  

 Concorrência frágil economicamente devido a prejuízos acumulados em 

cerca de um bilhão e quatrocentos milhões de reais no período de 1996 a 

2000.  

 

 Através desse senso de oportunidade de seus gestores, a empresa entrou no 

mercado em momento turbulento para a economia do setor, contratou mão de obra 

experiente de companhias falidas como TransBrasil e VASP, e apostam todas suas 

cartas na compra de novíssimos aviões da Boeing (737s), colocando em ação um 

modelo que só havia dado certo antes em países desenvolvidos. 

Como pode-se observar na reportagem da revista Veja na época em 2001 

(figura 13), a Gol realmente entrou com promoções de tarifas muito mais atraentes e 

baixas comparadas às demais empresas em operação (em média 57% inferiores), 

em destinos bastante concorridos como Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e Porto 

Alegre, tendo sua origem em São Paulo. 
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                           Figura 13: Quadro comparativo de preços de voos em Janeiro de 2001.  

                           Fonte: Barbosa e Saboia (2001).  

 

Entretanto, para que esse modelo desse certo, a GOL adaptou a estratégia de 

operação em aeroportos secundários de companhias estrangeiras, para a realidade 

brasileira. Ao invés de apostar em rotas com voos de curta duração ou aeroportos 

pequenos, ela veio com a proposta de operar em vários aeroportos hubs, criando 

uma verdadeira teia de distribuição com escalas e conexões cobrindo todo o 

território nacional, e assim podendo maximizar sua taxa de ocupação em todos os 

aviões da companhia. 

Como exemplo disso, pode-se observar, nas figuras 14 e 15, a evolução da 

distribuição da malha aérea da empresa entre os anos de 2001 e 2007. 

    

    Figura 14: Malha aérea Gol- Primeiro ano de operações (2001). 

    Fonte: HOTRAN/DAC, 2012. 
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     Figura 15: Malha aérea Gol- Sétimo ano de operações (2007). 

     Fonte: HOTRAN/DAC, 2012. 

            A cobertura de voos da Gol passou então a cobrir quase todo o território 

nacional, com crescente expansão da sua frequência diária de trechos. 

Através do seu enorme sucesso inicial, em 2004 a empresa decidiu abrir seu 

capital com ações nas bolsas de valores de São Paulo (Bovespa) e 

surpreendentemente, na de Nova York (NYSE). Dessa forma, a Gol pôde captar 

mais recursos e transformá-los tanto em investimentos para aumentar sua frota, 

quanto na compra das ações da falida Varig, e dessa forma elevando ainda mais seu 

crescimento, e ganhando mais espaço no mercado. Essa aquisição, segundo a 

própria Gol, foi um dos passos mais importantes da sua história, pois permitiu a sua 

expansão no mercado internacional e aumentou sua capacidade operacional. 

Não por coincidência, a então GOL Transportes Aéreos passou a ser 

comandada pela recém-criada GOL Linhas Aéreas Inteligentes, agora detentora do 

maior programa de milhagem da América Latina, ate então comandado pela Varig. 

Com a Gol/Varig, seus passageiros contavam com uma outra classe de 

serviços a bordo, a chamada classe comfort. Essa classe diferenciada 

proporcionava além de mais privacidade ao cliente (por haver separação interna 

entre as classes), maior espaço entre as poltronas, entretenimento de bordo 

individual, mais opções de pratos quentes em refeições, e um bônus de 150% no 

acúmulo de milhas Smiles. (GOL, 2013) 
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Chamado de SMILES, esse programa de relacionamento com o cliente 

oferece inúmeras vantagens sempre que o seu passageiro participante decide voar 

com a Gol/Varig, ou outras companhias parceiras delas, ou ainda utilizar seus 

serviços adicionais. Com atuação em mais de 200 países e tendo mais de 9 milhões 

de pessoas cadastradas, esse programa permite aos clientes acumular milhas para 

outras viagens, ter maior franquia de bagagens, check-in exclusivos, e ainda acesso 

a salas VIP´s em aeroportos no Brasil e no exterior (GOL, 2013). 

Embora programas como esse, de fidelidade, ou outros, não façam parte da 

estratégia do modelo LCC, por dar prioridade aos clientes com serviços exclusivos, a 

Gol investe nesse setor e promete continuar com preços baixos e acessíveis. 

Para ter certeza de como a Gol atualmente se vê, e se porta no mercado, 

nada melhor do que analisar sua missão, visão e valores institucionais, e assim ir 

criando uma visão mais crítica a respeito dela. Podemos conferir na figura 16 então: 

 

Missão Aproximar pessoas com segurança e inteligência 

Visão Ser a melhor companhia aérea para viajar, trabalhar e investir 

Valores Segurança, inteligência, servir e lowest-cost 

 
Figura 16: Missão, visão e valores da Gol. 
Fonte: Elaboração própria baseada em GOL,2013. 
 

Em rápida análise, percebe-se que a própria empresa se autodenomina 

apenas lowest-cost, ao invés de low cost/ low fare, caracterizando o objeto de 

estudo desse trabalho, e dando ênfase às perguntas já feitas anteriormente. Pelo o 

que ela conclui de si mesma, ela então não se considera uma empresa de baixa 

tarifa, e sim, de baixo custo. 

Assim como foi visto no capítulo anterior, a Gol contou e ainda conta muito até 

hoje com a oferta de crédito no mercado brasileiro. Se aproveitando disso, ela criou 

cartão de crédito próprio da empresa, o Voe Gol, que pode ser utilizado direto em 

seu site, em agências de viagens ou em suas lojas, para compra de seus bilhetes e 

serviços. Com isso, ela facilitou ainda mais a forma de pagamento de seus credores, 

aumentando seu parcelamento em até 36 vezes sem precisar se preocupar com o 

limite do seu cartão de crédito usual, pois suas parcelas são feitas por meio de 

boleto bancário. (GOL, 2013) 
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Atualmente (2014) a Gol opera em 65 bases diferentes, sendo 51 nacionais e 

14 internacionais, entre Brasil, Caribe e outros países da América do Sul, com quase 

970 voos diários (GOL, 2013). 

Em termos de frota, conta com 114 aviões dos modelos da Boeing, 737- 700 e 

737- 800 Next Generation7, conhecidos pela alta eficiência por serem menores, e 

com isso contando com maior rapidez de manobra e de percurso; serem mais 

econômicos e utilizarem menos combustível; utilizarem equipamentos modernos 

como winglets8, tecnologia que ajuda a manter seus custos operacionais ainda mais 

reduzidos; e ainda pelo custo reduzido com manutenção, proporcionando altas taxas 

de utilização e aumento da vida útil desses aviões (GOL, 2013). 

No total a companhia conta hoje com 137 aeronaves, sendo elas da Gol ou as 

compradas pela Varig para operarem em rotas internacionais mais longas, embora 

estas ainda carreguem a marca estampada da falida empresa (GOL,2013). 

Além do transporte de passageiros regular, a empresa ainda aumenta suas 

fontes de receitas ao fornecer serviços aéreos de transporte de cargas, a Gollog. Em 

dez anos de atuação no mercado, ela presta serviços em 78 cidades no país que 

atendem a mais de 1.940 municípios, além das oito bases internacionais, e já dispõe 

atualmente de 95 unidades Gollog espalhadas pelo continente (GOL, 2013). 

Com o que foi visto nesse capitulo, pode-se dizer então que a Gol pode ter 

fugido do seu modelo estratégico inicial. Mas, para confirmar essa afirmativa, julga-

se relevante atentar para as tarifas, se elas continuam atrativas e baixas em relação 

ao mercado ou não.  

                                                 
7
  Os Winglets são pequenas estruturas responsáveis por diminuir a resistência induzida do ar, 

gerada nas extremidades da asa. Assim o avião melhora seu desempenho e economiza 
combustível.“A nova tecnologia Blended Winglets, disponível nos modelos 737-700, -800 e -900ER, 
melhora ainda mais o desempenho da aeronave. As pontas de asa de 2,4 metros (8 pés) de 
comprimento permitem um maior alcance, aumentam a eficiência energética e melhoram o 
desempenho da aeronave na decolagem; paralelamente, reduzem as emissões de carbono, os 
custos de manutenção do motor e o nível de ruído.” (GOL,2013) 
8
  Boeing 737- 700 e 737- 800 Next Generation –“ [...]O 737-700 pode transportar de 126 a 149 

passageiros. O 737-800 acomoda de 162 a 189 passageiros.[...] incorporam um novo desenho de 
asa, altamente tecnológico, que ajuda a aumentar a capacidade e a eficiência energética da 
aeronave, dois fatores que aumentam o alcance do avião. A corda de cada asa é cerca de 50 
centímetros (20 polegadas) maior; a envergadura total também é aproximadamente 5,5 metros (18 
pés) maior. A área total da asa é 25% maior, chegando a 125 m2 (1.341 ft2), ampliando em 30% a 
capacidade dos tanques de combustível, que passa a ser de 26.020 litros (6.875 galões).” 
(GOL,2013) 
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5 COMPARAÇÃO TARIFÁRIA: CIAS AÉREAS BRASILEIRAS 
 

 

Como visto anteriormente9, a empresa Gol segue as características do 

modelo LCC no que se trata dos baixos custos operacionais envolvidos. Porém, para 

que seja possível afirmar que ela é realmente uma empresa LCC, deve-se observar 

se as tarifas condizem ou não com as presentes no modelo. 

Breve pesquisa foi realizada com o intuito de comparar algumas de suas 

tarifas, com as de outras companhias aéreas que operam no país. Entre elas as que 

possuem maior destaque no mercado, (figura 17) respectivamente, são: TAM, Azul, 

Webjet10 e Avianca. 

 

 
 
Figura 17: Market-share das rotas domesticas das empresas aéreas brasileiras em 2011. 
Fonte: INFRAERO,2012. 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de buscas exploratórias pelo site de 

compras da internet Decolar.com, no qual ao selecionar um destino fim, o mesmo 

faz comparações tarifárias entre as companhias aéreas as quais naquele dado 

momento apresentam passagens mais baratas no mercado. 

Os resultados obtidos foram frutos de uma pesquisa semanal, e a simulação 

dos valores das passagens separados entre curto prazo (CP) e longo prazo (LP). 

Inicialmente tendo seus resultados para 30, 15 e 10 dias antes da viagem, e 

posteriormente para 180, 150, 120, 90 e 60 dias antes da viagem. 

 
                                                 
9
 No capítulo 4: GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 

10
 A companhia Webjet foi desconsiderada da pesquisa pelo fato da mesma ter sido comprada pela Gol em 

outubro de 2011. 
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Foram pesquisados voos domésticos, somente ida e diretos ao longo dos 

meses de agosto e setembro de 2013 para as cidades de Porto Alegre (POA), 

Brasília (BSB), Recife (REC), e Salvador (SSA), com origem no aeroporto 

internacional da cidade de São Paulo (Guarulhos - GRU). 

Ressalta-se que as cidades escolhidas puderam abranger a baixa e alta 

sazonalidade e que não houve nenhum megaevento que pudesse contribuir para a 

supervalorização das tarifas. Ademais, as cidades selecionadas tratam-se de 

capitais com elevada movimentação de passageiros. Talvez estranhe-se o fato da 

cidade do Rio de Janeiro não ter sido contemplada, porém esta decisão foi tomada 

por considerá-la como destino “ponte-aérea”. Por fim, a determinação do GRU como 

origem por tratar-se do aeroporto de maior movimentação de aeronaves e 

passageiros no Brasil e ser colocado como hub pelas companhias ao definirem suas 

rotas. 

Outra consideração que merece destaque para a escolha da cidade de São 

Paulo se justifica pela mesma ser o mais importante centro emissivo do país, além 

de destino doméstico mais visitado, recebendo no ano de 2012 mais de dez milhões 

de passageiros nacionais, e por volta de 429.000 internacionais (MTur, 2012). 

Já se tratando dos destinos citados anteriormente, São Paulo aparece como 

principal emissor para Pernambuco e Bahia, segundo maior para Porto Alegre e 

terceiro para o Distrito Federal (MTur, 2012). 

A primeira tabela com os tarifários foi resultado de pesquisa realizada no dia 7 

de Agosto de 2013, e as posteriores, durante as semanas consecutivas. Os valores 

que aparecem na cor vermelha, em destaque, significam o melhor preço de tarifa na 

data pesquisada. 

Na tabela 5, dos 32 trechos pesquisados, a Tam apresentou maior número de 

tarifas mais baratas (14), a Gol ficou em segundo com 9 (28% dos trechos), seguida 

da Azul com 6 e Avianca com 3. 

Nota-se também que, dos 9 trechos mais baratos oferecidos pela Gol, 6 foram 

para BSB, 2 para POA e 1 para SSA. Ressalta-se ainda que no caso de POA a 

ocorrência refere-se ao quantitativo de 120 e 150 dias de antecedência, o que pode 

levar à reflexão se a empresa não trabalha com a estratégia de ocupação mínima 

com desconto.  
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E, pensando em BSB, se existe intenção de conquista de um cliente de 

negócios em potencial para a escolha da empresa quando de suas viagens à lazer 

com a família. 

 

Tabela 5: Pesquisa tarifária do dia 07/08/2013 

ANTECEDÊNCIA DATA DO DESTINO   VALOR DA TARIFA (R$) 

(dias) VOO Azul Tam Gol Avianca 

180 07/02/2014 

POA 260 144 274 1.199 

BSB 346 225 112 495 

REC 765 279 800 1.015 

SSA 490 190 549 705 

150 07/01/2014 

POA 619 672 240 695 

BSB 672 173 112 795 

REC 1.035 399 800 1.015 

SSA 803 389 549 705 

120 07/12/2013 

POA 290 345 141 365 

BSB 384 258 112 310 

REC 590 296 800 599 

SSA 599 209 549 439 

90 07/11/2013 

POA 290 144 253 255 

BSB 384 258 112 189 

REC 765 279 282 399 

SSA 490 190 230 315 

60 07/10/2013 

POA 271 252 240 149 

BSB 384 258 112 135 

REC 538 279 282 359 

SSA 323 190 230 235 

30 07/09/2013 

POA 290 252 274 199 

BSB 150 476 156 175 

REC 442 322 466 359 

SSA 371 287 218 265 

15 22/08/2013 

POA 240 297 283 255 

BSB 173 476 156 162 

REC 377 351 464 455 

SSA 246 287 287 305 

10 17/08/2013 

POA 340 403 384 395 

BSB 336 595 541 249 

REC 442 464 615 455 

SSA 294 353 387 355 
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Na segunda semana de pesquisas, a Tam permaneceu como a empresa com 

maior quantidade de voos mais baratos (14), seguida da Azul (7) e da Gol e Avianca 

(ambas com 6), percebeu-se que a Gol “cai de posição”, mas ainda sim observa-se 

sua “vantagem” para os voos com destino BSB, só que desta vez apenas em LP 

(tabela 6). 

 
          Tabela 6: Pesquisa tarifária do dia 24/08/2013 

 

ANTECEDÊNCIA DATA DO DESTINO   VALOR DA TARIFA (R$) 

(dias) VOO Azul Tam Gol Avianca 

180 24/02/2014 

POA 223 123 124 245 

BSB 175 201 200 795 

REC 826 248 800 1.255 

SSA 730 180 549 1.995 

150 24/01/2014 

POA 398 127 193 245 

BSB 402 222 200 795 

REC 482 399 800 1.255 

SSA 661 900 549 1.995 

120 24/12/2013 

POA 398 325 124 245 

BSB 290 284 200 795 

REC 1.131 399 800 1.255 

SSA 1.279 474 549 1.995 

90 24/11/2013 

POA 252 144 231 255 

BSB 263 201 200 795 

REC 884 399 399 1.215 

SSA 367 180 220 1.995 

60 24/10/2013 

POA 119 127 195 355 

BSB 98 201 200 98 

REC 1.028 237 346 274 

SSA 663 180 205 159 

30 24/09/2013 

POA 119 123 195 455 

BSB 263 201 233 135 

REC 371 273 294 274 

SSA 212 190 205 159 

15 09/09/2013 

POA 153 225 196 505 

BSB 317 348 368 285 

REC 500 338 399 665 

SSA 233 250 328 565 

10 04/09/2013 

POA 153 382 332 455 

BSB 225 444 422 162 

REC 404 399 399 274 

SSA 367 335 383 439 
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Já nos resultados do dia 31 de Agosto, simbolizando a terceira semana de 

pesquisa (tabela 7), observa-se pela primeira vez, a Gol com maior quantitativo de 

tarifas com menor custo (15), seguida da Tam (9), Avianca (7) e Azul (5), porém 

continuando sendo em longo prazo. 

 

         Tabela 7: Pesquisa tarifaria do dia 31/08/2013 

 

ANTECEDÊNCIA DATA DO DESTINO   VALOR DA TARIFA (R$) 

(dias) VOO Azul Tam Gol Avianca 

180 01/03/2014 

POA 856 294 123 815 

BSB 574 489 199 585 

REC 1.338 575 399 1255 

SSA 568 900 549 935 

150 01/02/2014 

POA 341 127 123 815 

BSB 557 222 199 649 

REC 457 399 800 1.255 

SSA 626 369 549 935 

120 01/01/2014 

POA 250 123 123 815 

BSB 421 222 199 495 

REC 932 1.367 800 1.255 

SSA 952 900 549 935 

90 01/12/2013 

POA 253 314 253 469 

BSB 250 201 199 335 

REC 965 399 700 679 

SSA 348 190 428 495 

60 01/11/2013 

POA 228 123 169 189 

BSB 246 201 199 195 

REC 728 294 399 375 

SSA 692 190 220 249 

30 01/10/2013 

POA 112 123 169 120 

BSB 226 201 199 100 

REC 363 294 399 274 

SSA 201 205 220 159 

15 15/09/2013 

POA 247 294 253 255 

BSB 226 530 233 269 

REC 783 575 889 455 

SSA 301 273 549 330 

10 10/10/2013 

POA 199 294 178 255 

BSB 226 444 233 225 

REC 519 399 399 375 

SSA 273 335 383 379 
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A quarta semana de pesquisa, a Tam retoma a posição com o oferecimento 

de 18 voos, seguida da Gol com 11, Avianca com 7 e Azul com 5.  A Gol continua 

focando o LP (apenas um trecho aparece em CP).  

Interessante destacar que dos 11 voos, em 4 situações as tarifas Gol e Tam 

são iguais e em 5 a diferença para o segundo voo mais barato é inferior a 

R$100,00 (tabela 8). 

 
   Tabela 8: Pesquisa tarifária do dia 08/09/2013 

 

ANTECEDÊNCIA DATA DO DESTINO   VALOR DA TARIFA (R$) 

(dias) VOO Azul Tam Gol Avianca 

180 08/03/2014 

POA 346 123 123 815 

BSB 409 222 199 585 

REC 444 399 298 1.255 

SSA 421 170 260 935 

150 08/02/2014 

POA 162 123 123 815 

BSB 175 201 199 585 

REC 382 308 800 1.255 

SSA 302 159 552 935 

120 08/01/2014 

POA 333 197 123 815 

BSB 450 222 199 495 

REC 897 1.367 800 1.255 

SSA 1.056 918 439 935 

90 08/12/2013 

POA 242 276 253 469 

BSB 260 201 199 335 

REC 1.373 399 399 679 

SSA 350 185 439 495 

60 08/11/2013 

POA 242 123 169 149 

BSB 260 201 199 195 

REC 874 294 399 349 

SSA 960 170 189 189 

30 08/10/2013 

POA 113 123 123 120 

BSB 175 201 199 100 

REC 444 294 330 274 

SSA 250 185 189 189 

15 23/09/2013 

POA 884 468 541 415 

BSB 202 348 436 225 

REC 444 399 399 375 

SSA 302 242 242 369 

10 18/09/2013 

POA 221 199 285 255 

BSB 231 444 402 225 

REC 538 399 399 375 

SSA 269 315 364 315 
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           Na quinta e última semana (tabela 9), a Gol aparece em primeiro com maior 

número de tarifas mais em conta, dois voos a mais que a Tam (11 contra 9), seguida 

da Avianca com 8 e da Azul com 4. 

. 
Tabela 9: Pesquisa tarifaria do dia 27/09/2013 

 

ANTECEDÊNCIA DATA DO DESTINO   VALOR DA TARIFA (R$) 

(dias) VOO   Azul Tam Gol Avianca 

180 07/04/2014 

POA 285 225 217 439 

BSB SVD11 137 125 405 

REC SVD 186 186 239 

SSA 262 127 138 215 

150 07/03/2014 

POA 359 249 217 825 

BSB SVD 187 125 889 

REC SVD 209 317 979 

SSA 213 139 256 965 

120 07/02/2014 

POA 242 119 217 439 

BSB SVD 137 125 405 

REC SVD 221 317 239 

SSA 346 127 256 215 

90 07/01/2014 

POA 770 299 393 569 

BSB SVD 150 221 715 

REC SVD 1.121 445 675 

SSA 761 668 507 605 

60 07/12/2013 

POA 352 518 284 315 

BSB SVD 130 125 125 

REC SVD 288 445 205 

SSA 262 153 507 130 

30 07/11/2013 

POA 232 249 241 315 

BSB SVD 150 167 129 

REC SVD 221 262 215 

SSA 213 139 138 130 

15 12/10/2013 

POA 352 379 393 399 

BSB SVD 255 167 129 

REC SVD 704 806 391 

SSA 262 333 256 319 

10 07/10/2013 

POA 352 432 393 399 

BSB SVD 435 242 375 

REC SVD 399 545 391 

SSA 310 426 422 406 

           

                                                 
11

 SVD – Sem Valor Disponível 
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Mais uma vez se observa a semelhança e/ou proximidade da tarifa mais 

barata Gol das demais empresas: 

 2 voos se equiparam ao de outra empresa, foi o caso de REC com 180 dias 

de antecedência e BSB com 60 dias de antecedência; 

 Em três voos a diferença foi inferior a R$100,00 (POA, 180 dias; BSB, 60 

dias; e SSA, 15 dias); 

 Em 2 voos, a diferença ficou entre R$11,00 e R$20,00 (ambos BSB com 120 

e 180 dias de antecedência); 

 Entre R$21,00 e R$100,00 apareceram 4 voos (POA com 150 e 60 dias de 

antecedência; BSB com 150 dias de antecedência; e SSA com 90 dias de 

antecedência) 

 

De maneira geral, a partir da visualização das tabelas 5, 6, 7, 8 e 9 percebe-

se, considerando com destinos observados, que as tarifas da Gol não podem ser 

consideradas as mais baratas do mercado. Mesmo naquelas em que a empresa 

aparece em destaque, com as menores tarifas, ela não se mostra soberana, as 

diferenças tarifárias não podem ser consideradas relevantes visto serem valores 

próximos de outra(s) companhia(s), evidenciando um equilibro tarifário no mercado. 

Na pesquisa fica claro que ela compete de igual para igual no valor de suas 

passagens com as outras companhias “tradicionais” do mercado brasileiro, e com 

isso, fugindo assim de uma das principais características do modelo LCC. 

 



59 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do que foi visto nos capítulos 1, 2 e 3, foi possível compreender a 

realidade do transporte aéreo comercial brasileiro, entender como o mercado foi 

modificado ao longo dos anos e como a entrada da Gol foi de extrema importância 

para que isso acontecesse. O transporte aéreo antes exclusivo das classes mais 

altas passou a incluir também, com a Gol, a classe C em seu público alvo. Com isso 

mais pessoas puderam começar a utilizar os aviões como meio de locomoção, e a 

demanda passou a influenciar na oferta, ajudando a reduzir os custos das 

passagens e assim dando início à popularização desse transporte. 

O capítulo 2 apresentou conceitos, características e definições do modelo de 

gestão lowcost/lowfare, dentro da realidade tanto do mercado nacional, quanto do 

europeu e norte americano, o que serviu como base de estudo para que uma 

comparação mais profunda pudesse ser feita com a empresa Gol no capítulo 4, e 

assim foi possível ter uma perspectiva mais ampla no uso/emprego desse modelo e 

suas aplicações no mercado brasileiro. A Gol se mostrou claramente uma 

companhia low cost, cumprindo todos os requisitos de corte de custos, embora a 

mesma já apresente alguns serviços que a distancie do modelo inicial, como por 

exemplo, seu programa de milhagens e a separação de classes nos aviões.  

Lembrando que as companhias aéreas “tradicionais” também buscam a redução de 

seus custos operacionais, e nem por isso podem ser consideradas LCC, ou que 

estejam mudando seu modelo de negócio. 

Entretanto, somente a partir da elaboração do capítulo 5, bem como do 

desenvolvimento da pesquisa tarifaria, pode-se chegar até a resposta ao 

questionamento desse trabalho: A Gol não pode ser considera uma companhia 

lowcost/lowfare. Ela seria então, apenas uma companhia low cost. Sabendo disso, 

pergunta-se: Mas por que isso acontece? Alguns dos motivos expostos ao longo do 

trabalho, e que podem explicar tal questionamento, entre outros, são: 

 

A Gol operar nos mesmos aeroportos que as outras companhias 

“tradicionais”, e não em aeroportos secundários ou menores, o que reduziria 

ainda mais seus custos com taxas aeroportuárias, impostos, etc; 
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  O país não ter uma proposta de aeroporto LCC, formando parcerias; 

Operar também nas mesmas rotas dessas outras companhias, em destinos 

tradicionais e saturados, não buscando novos fluxos ou destinos inexplorados; 

Suas tarifas não condizem com as do modelo, ou seja, ficam aquém do 

esperado e se encontram em equilíbrio tarifário com as demais;  

 

Dessa forma, pode-se concluir que a redução de custos não necessariamente 

influencia na redução das suas tarifas, porém é uma das principais características 

quando se trabalha com esse modelo de gestão. Inicialmente a Gol o seguiu e 

obteve sucesso, porém o mercado foi se equilibrando naturalmente, e ela manteve 

suas tarifas no mesmo patamar das suas concorrentes. 

O equilíbrio de mercado pode também ser explicado pelos serviços oferecidos 

pelas outras companhias, que por serem considerados mais completos, 

diferenciados, ou mais “exclusivos”, acabam fidelizando seus clientes e tornando 

essas empresas grandes concorrentes das fatias desse mercado. 

Assim como foi feito com o caso da Gol, outros estudos poderão ser 

realizados com o intuito de detectar outras companhias nessa mesma situação, ou 

até mesmo orientar uma possível formação de companhia desse tipo no Brasil, visto 

que até então, não se pode dizer que existe alguma. 
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ANEXO A- AERONAVES GOL 
 
Alguns exemplos das aeronaves operadas pela Gol, da empresa Boeing. 
 

 
 
Figura 1A: Aeronave Boeing 737-800 da Gol. 
Fonte: GOL, 2013. 

 

 
 
Figura 2A: Aeronave Boeing 737-700 da Gol. 
Fonte: GOL, 2013. 

 


