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RESUMO

LANZARIN, Raquel Bavaresco. Análise das estratégias adotadas pela Gol Linhas Aéreas
Inteligentes S.A.: Modelo de Estratégias Genéricas de Michael E Porter, 2004. (86p.).
Trabalho de Conclusão de Estágio. Curso de Administração, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis (SC).

Este trabalho teve como objetivo analisar as estratégias adotadas pela Gol Linhas Aéreas
Inteligentes S. A., segundo Modelo de Estratégias Genéricas de Michael E. Porter. 0 estudo
buscou pesquisar junto a organização, através de aplicação de questionário com Gerente de
Base de Florianópolis (SC) da Gol. A metodologia empregada é de abordagem qualitativa,
estudo de caso único desenvolvido por meio de pesquisa de campo, com aplicação de
questionário, além de pesquisa bibliográfica e documental, em livros, artigos e site da internet.
Com a pesquisa de campo buscou-se coletar dados sobre a estratégia adotada na empresa. 0
estudo foi dividido em capítulos, onde no primeiro capitulo é apresentado a introdução , no
segundo a fundamentação relevante do tema e assuntos relacionados a pesquisa, no terceiro
capitulo é levantada a metodologia adotada no estudo, no quarto capitulo são apresentados a
caracterização da organização e a análise dos dados coletados através de pesquisa, por último
são levantadas as sugestões e considerações do estudo. Quanto aos resultados obtidos concluise que as estratégias genéricas adotadas pela empresa são: a liderança por custos e a
diferenciação, na qual Porter levanta ser estratégias que alcançam grande vantagem sobre
concorrentes e também que estas estratégias, quando combinadas, sio de dificil adaptação a
longo prazo para a empresa. Este trabalho abordou um tema de contexto atual, a análise das
estratégias genéricas apresentadas por Michael E. Porter em pesquisa realizada junto a
empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Palavras — chave: Estratégia. Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Michael E. Porter .
Estratégias Genéricas.

ABSTRACT

LANZARIN, Raquel Bavaresco. Strategies adopted by Gol Intelligent Airlines analyses:
Model of Generic Strategies of Michael E. Porter, 2004. (86p.). Probation's Conclusion
Work. Administration University Study, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis
(SC).

This work had as objective, analyses the strategies adopted by Gol Intelligent Airlines S. A.,
through the Model of Generic Strategies of Michael E. Porter. The study inquired to research
next to the organization, through application of a questionary with the Gol's Base Manager of
Florianópolis (SC). The methodology used is of quality approach, unique case study
developed by field research, with application of questionary, besides the bibliographic and
documental research, in books, articles and interne sites. With the field research inquired to
collect data about the strategy adopted by the enterprise. The study was divided in chapters;
where in the first chapter is displayed the introduction; in the second the relevant
fundamentation of the theme and subjects related to the research; in the third the
methodology adopted by the study é brought up; in the fourth the characterization of
organization e analyses of the data collected through research are presented; by last,
suggestions and considerations of the study are brought up. As the results obtained it is
concluded that the generic strategies adopted by the enterprise are: the leadership by prices
and the differentiation, in which Porter affirms to be strategies that reach big advantage above
competitors and that these strategies when combined, are hard to be adapted at long term by
the enterprise. This work approached a theme of actual context, the analyses of the generic
strategies presented by Michael E. Porter in research realized with the enterprise Gol
Intelligent Airlines S. A.
Key-Words: Strategy. Gol Intelligent Airlines S. A. Michael E. Porter. Generic Strategies.
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1 INTRODUÇ ÃO

Nesta primeira etapa do estudo sib expostos: o tema e sua contextualização, o
problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa e a estrutura do trabalho.

1.1 Tema e sua Contextualização

Em meio a um cenário de crise e prejuízos no serviço de transporte aéreo, nasce uma
empresa que inova no setor e pela sua rápida ascensão desperta interesse do meio acadêmico e
profissional. 0 nome da organização é Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., e já é estudado
em algumas instituições como o novo caso de modelo empresarial.
As mudanças no mercado e a competitividade sito constantes, desta forma Roesch
(1999, p. 101), destaca:
Mudanças na politica governamental têm sido implementados a partir de 1990, com
o objetivo de desregulamentar o mercado interno, e estimular a competitividade das
empresas brasileiras no mercado internacional. A expectativa do governo é de
aumentar a produtividade e a qualidade das empresas, na eficiência técnica e
gerencial. Muitas empresas estão respondendo a este apelo e, portanto, o ambiente
parece favorável para a implementação de mudanças organizacionais. [...] 0 fato
que objetivos-fins, como eficácia, eficiência, qualidade, motivação, desempenho,
podem ser atingidos através de vários meios.

Bio (1985, apud ROESCH, 1999, p.44), verifica que especialmente após a década de
60, "os administradores estiveram muito mais orientados para problemas de eficiência
interna", com a rápida mudança ambiental os administradores passaram a preocupar-se
também com a eficácia.
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Segundo Roesch (1999, P. 44), "A ênfase nas relações empresa/ambiente leva também
ao desenvolvimento de estudos sobre estratégia empresarial, que enfatizam o processo de
tomada de decisão em suas relações com o ambiente em especial".
Com o crescente interesse neste caso, este trabalho de conclusão de curso analisa as
estratégias adotadas pela Gol Linhas Aéreas em comparação com o Modelo das estratégias
genéricas de Michael E. Porter, considerado um guru em estratégia empresarial e professor de
Harvard.
Como verificado no contexto atual, a empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.,
além de obter o prêmio de Empresa do Ano, segundo Blecher (2004), vêm obtendo resultados
positivos em um ambiente em queda para as outras empresas aéreas de transportes. Deste
modo, a empresa lança questionamentos e serve de caso prático estudado em diversas
disciplinas do curso de Administração entre outros cursos.

1.2 Problema de Pesquisa

Segundo Gil (1991) o problema de pesquisa deve ser formulado como pergunta, ser
claro e preciso, empírico, ser suscetível de solução e delimitado a uma dimensão viável.
Conforme Cervo e Bervian (1983, p. 76), "Problema é uma questão que envolve
intrinsecamente uma dificuldade teórica ou prática, para a qual se deve encontrar uma
solução". A questão apresentada como problema de pesquisa engloba curiosidades quanto ao
caso da empresa em questão, além de verificar as teorias existentes quanto ao tema em
questão, em busca de confrontar a teoria com a prática do caso. Desta forma, o problema de
pesquisa 6:
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Como se configura as estratégias utilizadas pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes
S.A.no segundo semestre de 2004, segundo o modelo de Estratégias Genéricas de Michael
E. Porter?

1.3 Objetivos

Segundo Gonçalves (2004, P. 18), o objetivo consiste em divulgar ao "orientador,
banca examinadora e comunidade acadêmica os resultados de uma pesquisa cientifica [...]",
ao acadêmico, principalmente.

1.3.1 Objetivo Geral

Afirma Roesch (1999, P. 97), que "o objetivo geral define o propósito do trabalho".
Desta forma, o objetivo do trabalho 6:
Analisar as Estratégias utilizadas pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., a partir do
Modelo de Estratégias Genéricas de Michael E. Porter e pesquisa realizada com o Gerente de
Base de Florianópolis (SC), no segundo semestre de 2004.

1.3.2 Objetivos E.specificos

Conforme Roesch (1999, p. 97), T..] a formulação de um objetivo geral não é o
suficiente para dar uma idéia de como o trabalho será desenvolvido. 0 objetivo geral é
formulado de forma genérica o suficiente para abranger vários objetivos específicos [...]".
Desta forma, para atender os objetivos deste estudo por inteiro, são apresentados abaixo os
objetivos específicos.
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a)

Conceituar o Modelo de Estratégias Genéricas de Michael E. Porter;

b)

Caracterizar a organização em estudo;

c)

Analisar o Modelo de Estratégias Genéricas de Michael E. Porter e pesquisa
realizada com o Gerente de Base de Florianópolis (SC) no segundo semestre de
2004, com as estratégias adotadas pela Gol Linhas Inteligentes S.A.

1.4 Justificativa

Deslandes (2002), destaca que a justificativa trata da relevância, do por que tal

pesquisa deve ser realizada.
Roesch (1999, p. 99), afirma que "[...] é possível justificar um projeto através de sua

importância, oportunidade e viabilidade". Desta forma, nos subitens seguintes sio
apresentadas a importância, oportunidade e viabilidade do trabalho de conclusão de curso.

1.4.1 Quanto à Importância

Quanto 6. importância, o estudo buscou abordar um tema do contexto atual, com
destaque para o mercado aéreo que é pouco analisado nos trabalhos de conclusão de curso. A
empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. recebeu no ano de 2004 o prêmio de "Empresa
do Ano", pela Revista Exame, segundo Blecher (2004), despertando também grande interesse
no meio acadêmico.
0 estudo buscou também acrescentar análises novas para a pesquisa cientifica. Sendo

assim, Gonçalves (2004, p. 18), destaca:
Esses trabalhos não objetivam repetir o que já foi dito anteriormente, mais sim
acrescentar algo novo ao que já existe, indagando sobre os seus porquês,
classificando e relacionando os fatos ou fenômenos com o intuito de encontrar os
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princípios gerais que os governam a partir de uma investigação cientifica baseada na
procura de provas concludentes.

0 estudo é de importância para a acadêmica pela curiosidade quanto o tema e

empresa, além de se tratar de um mercado que desperta grande admiração.

1.4.2 Quanto et Oportunidade

0 trabalho de conclusão de curso é uma oportunidade para combinar teoria e prática,

além de ser um trabalho reconhecido pela comunidade acadêmica, pois envolve métodos
científicos, pesquisas concretas e fidedignas. Desta forma, Roesch (1999, p. 119), destaca que

"Adaptar e desenvolver os modelos e conceitos discutidos na universidade, tendo em vista
uma experiência prática concreta. Envolve uma comparação entre teoria e realidade e tendo
em vista seu caráter acadêmico requer a utilização de elementos do processo cientifico".
0 estudo tem a oportunidade de apresentar pesquisa realizada com o Gerente de Base

da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S. A. em Florianópolis (SC) e teoria sobre estratégias
genéricas de Michael E. Porter.

1.4.3 Quanto a Viabilidade

Segundo Roesch (1999), o acesso is informações é um fator a considerar, além de
existir condições propicias para a realização do trabalho na organização-alvo. Outros
aspectos, segundo a autora, são importantes como: custos do trabalho, tempo de pesquisa e
complexidade.
A análise do Modelo de Porter em confronto com as estratégias e táticas adotadas pela
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. é de grande beneficio tanto para a empresa, quanto para a
acadêmica, na medida em que se tem a oportunidade de comparar os conhecimentos teóricos,
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com a realidade da organização, trazendo uma aprendizagem significativa para

o

desenvolvimento de habilidades inerentes ao administrador. A aluna também busca agregar
valor ao trabalho de conclusão de curso com seu conhecimento adquirido no Curso de
Comissária e pesquisa realizada junto com o Gerente de Base de Florianópolis (SC) da
empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Para a organização o modelo demonstrará análises da atual situação da empresa, que
poderio contribuir para melhorias, trazendo maior competitividade.
Deve-se enfatizar que o estudo de caso não procura corrigir nem prevenir, entretanto,
levanta dados do funcionamento atual, e com isso, possibilita o conhecimento e análise da
organização, num determinado momento.

1.5 Estrutura do Trabalho

Para facilitar a leitura a estrutura do estudo é dividida em capítulos, a fun de organizar
as idéias e facilitar a compreensão dos leitores.
Desta forma, no primeiro capitulo apresentam-se questões relacionadas a introdução
do estudo, destacando os objetivos do estudo, justificativa e problema de pesquisa.
No segundo capitulo destaca-se o resgate da literatura sobre o tema em estudo, ou
seja, estratégia.
No terceiro capitulo sic) apresentados os procedimentos utilizados para realizar a
pesquisa cientifica, denominado metodologia do trabalho.
0 quarto capitulo apresenta a caracterização da empresa que é foco do estudo de caso
(Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.) e analisados os resultados obtidos com a pesquisa junto
ao Gerente de Base de Florianópolis (SC) da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
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No capitulo cinco apresentam-se as considerações finais do estudo e por Ultimo são
apresentados respectivamente as referências e os anexos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta etapa do apresentados autores com o intuito de levantar a fundamentação
teórica que complementa o estudo e suas análises. A fundamentação tem como base as obras
de Porter (1986, 1989 e 1996), Oliveira (1988), Sun Tzu (1971), Motta (1999), Kennedy
(2000), Mintzberg et. Al. (2000), Bateman e Snell (1998), Stoner e Fremann (1995), Lacombe
e Heilborn (2003), Lobato et.al . (2004), entre outros.
Conforme Roesch (1999, p. 105), "[...] revisão da literatura engloba tudo o que: a) for
relevante e necessário para esclarecer e justificar o problema em estudo; b) servir para
orientar o método de trabalho e os procedimentos de coleta e análise dos dados".
Vergara (1997) define o referencial teórico como sendo o capitulo que tem por
objetivo apresentar os estudos sobre o tema já realizado por outros autores.
Interagindo com o ambiente, as empresas são influenciadas pelos seus concorrentes,
as organizações têm a necessidade de traçar estratégias para superar o mercado em que atuam.
Sun Tzu (1971, p. 101) descreve que "assim como a água não tem forma constante, não hi na
guerra condições constantes".
Segundo Morta (1999, p.28) T..] a empresa não mais será vista como uma entidade
isolada a competir com um inimigo-concorrente, mas como uma organização inserida na
interdependência, valorizando alianças, colaborações e progresso comum".

2.1 Definição de Estratégia

Para Steiner (1969, p. 237 apud OLIVEIRA, 1988, p. 20-21)

o executivo da empresa

deve saber que a palavra estratégia significa general. 0 autor destaca ainda:
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Estratégia, na Grécia Antiga, significava aquilo que o general fez [...] Antes de
Napola°, estratégia significava a arte e ciência de conduzir forças militares para
derrotar o inimigo ou abrandar os resultados da derrota. Na época de NapoLedo, a
palavra estratégia estendeu-se aos movimentos politicos e econômicos, visando a
melhores mudanças para a vitória militar.

Segundo Porter (1996), estratégia é definida como a integração do conjunto de
atividades de uma empresa, e que o sucesso desta depende de conseguir fazer muitas coisas
bem e saber integrá-las. Sendo assim, o sucesso da estratégia e sua sustentabilidade dependem
da adaptação entre as atividades da empresa, pois sem esta os resultados dependeriam da
eficiência operacional.
Destacam Lacombe e Heilborn (2003), que a eficácia é fazer aquilo que deve ser feito,

e eficiência é fazer bem-feito aquilo que está sendo feito. Anali sam ainda que o planejamento
operacional diz respeito a unidades organizacionais separadas, mas que devem estar coerentes
entre si, e com o planejamento de toda a empresa como um todo, que é entendido como
planejamento estratégico.
[...] a estratégia de negócios e o planejamento estratégico estão novamente em alta
após terem sido preteridos durante anos a favor de medidas de resultados mais
rápidos para obter eficácia operacional, como processos de reengenharia e
downsizing, projetados com o objetivo de neutralizar as pressões da competição
global e da recessão econômica. (HAMEL apud KENNEDY, 2000, p. 98)

Para Ansoff (1977, p. 87 apud OLIVEIRA, 1988, p. 20) estratégia: "L.] é quando a
munição acaba, mas continua-se atirando, para que o inimigo não descubra que a munição
acabou".
Ansoff (apud KENNEDY, 2000) destaca ainda que o conceito de estratégia parte de
que uma empresa seja capaz de: identificar o negócio em que deveria estar, usar critérios
específicos para buscar oportunidades estratégicas e de ter regras estabelecidas relativas is
decisões, para reduzir o processo de seleção is melhores opções.
Segundo Hamel (apud KENNEDY, 2000, p. 101), "estratégia é revolução, todas as
outras coisas são táticas". Por si só, a estratégia não constitui garantia de sucesso; e hi muitos
detalhamentos alternativos suplementares denominados titicas.
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Oliveira (1988, p. 124) define que "as titicas podem mudar tão freqüentemente quanto

o exijam as circunstâncias particulares. Mas a estratégia possivelmente será mantida até que
ocorram mudanças significativas no ambiente empresarial".
A estratégia não 6, evidentemente, o único fator determinante no sucesso ou fracasso

de uma empresa; Oliveira (1988, p. 22) destaca que "a competência de sua cúpula
administrativa é ao importante quanto a sua estratégia. [...] uma estratégia adequada pode
trazer extraordinários resultados [.. .] cujo nível geral de eficiência seja apenas médio".
Ohmae (apud KENNEDY, 2000), acredita que a intuição e a criatividade são mais
importantes para o sucesso de uma estratégia do que a análise racional, embora tenha seu
lugar no processo.

2.2 Formulação de Estratégia

Segundo Porter (1986, apud LOBATO ET. AL., 2003, p. 81), "a essência da
formulação de uma estratégia competitiva é relacionar uma empresa ao seu ambiente".
Conforme Ansoff (apud KENNEDY, 2000), o desempenho de uma firma é otimizado
quando a sua estratégia interna e capacidade interna condizem com a turbulência de seu
ambiente externo.
Para a formulação da estratégia competitiva Porter (1986) ressalta que duas sio as
questões cruciais: saber onde e como competir.
Dois fatores são considerados importantes na formulação de estratégia, segundo o
modelo de Mintzberg et al. (2000, p. 30). Sao eles:
a) Valores gerenciais: crenças e preferências daqueles que lideram formalmente a
organização.
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b) Responsabilidades Sociais: ética da sociedade na qual a organização opera, e como ela
é entendida pelos seus executivos.
Para Oliveira (1988, p.126) hi várias restrições que limitam as escolhas das
estratégias empresariais por parte dos executivos das empresas, tais como:
a) Os recursos da empresa, pois uma empresa de sucesso não aloca indiscriminadamente
os recursos As especificações do mercado;
b) A homogeneidade do produto, pois os produtos que sic) mais heterogêneos em seus
usos permitem maior flexibilidade no delineamento das estratégias;
c) A posição no ciclo de vida do produto, pois o novo produto possui vantagem
temporária, que permite i empresa concentrar-se no desenvolvimento do mercado em
detrimento do desenvolvimento do produto;
d) A homogeneidade do mercado, pois se houver um único segmento do mercado, em
vez de muitos, serão óbvias as limitações estratégicas; e
e) As estratégias da concorrência, pois estas podem influenciar significativamente as
estratégias da empresa.
Depois de determinadas as estratégias alternativas, elas são avaliadas e se escolhe a
melhor. Conforme Rumelt (apud MINTZBERG ET. AL., 2000, p.30), a melhor estrutura para
se fazer a avaliação das alternativas de estratégia, são:
a) Consistências: A estratégia não deve apresentar objetivos e políticas mutuamente
inconsistentes.
b) Consonância: A estratégia deve representar uma resposta adaptativa ao ambiente
externo e is mudanças criticas que ocorrem dentro do mesmo.
c) Vantagem: A estratégia deve propiciar a criação e/ou manutenção de uma vantagem
competitiva na área de atividade selecionada.
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d) Viabilidade: A estratégia não deve sobrecarregar os recursos disponíveis, nem criar
subproblemas insuperáveis.

Segundo Oliveira (1988, p. 129) a vantagem competitiva "procura isolar a
característica de oportunidades únicas dentro do campo definido pelo âmbito produtomercado e pelo vetor de crescimento". Sendo assim, "ela procura identificar propriedades
particulares de produtos-mercados individuais que darão à empresa forte posição
competitiva".
0 autor ainda destaca que o vetor de crescimento permite identificar se a empresa
"[...] está movendo-se dentro da indústria (expansão) ou através das fronteiras da indústria
onde está localizada (diversificação). Portanto, indica a direção para a qual a empresa está
movendo-se com relação A. sua atual postura inerente ao binômio produto-mercado".

2.3 Vantagem Competitiva

Segundo Ohrnae (apud KENNEDY, 2000, p. 206), "o que distingue a estratégia de
negócios de todos os outros tipos de planejamento de negócios é a vantagem competitiva".
Conforme Ansoff (apud KENNEDY, 2000), vantagem competitiva é um elementochave no planejamento estratégico, onde conseguir identificar uma vantagem competitiva é
uma capacidade extraordinária de antecipar tendências.
A vantagem competitiva é uma questão de fornecer ao comprador um valor
comparável melhor do que o dos concorrentes (baixo custo), ou de realizar
atividades a um custo comparável, mas de modos únicos que criam mais valor para o
comprador do que os concorrentes, e dessa forma impor um custo premio (uma
diferenciação). (PORTER, apud KENNEDY 2000, p. 230).

Porter (1989, p. 47) afirma que "a longo prazo, as empresas obtêm êxito em relação
aos seus competidores se despuserem de vantagem competitiva sustentável".
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Segundo Oliveira (1988, P. 133) toda empresa tem uma orientação estratégica que:
a) Representa a visão do futuro da empresa e do que precisa ser feito para realizar o
esperado; e
b) Determina a ação e o comportamento dos executivos que induzem nos empregados os
valores da empresa, os quais focalizam as decisões operacionais dos empregados na
perseguição da visão do futuro.

2.4 Processo da Administração Estratégica

A definição da missão ou negócio da empresa, para Oliveira (1988, P. 125) "6 o ponto
inicial para o delineamento da estratégia [...], pois fornece a direção na qual a empresa vai
movimentar-se e determina os limites dentro dos quais será escolhida a estratégia relevante".
De acordo com Bateman e Snell (1998) hi seis componentes do processo de
administração estratégica: estabelecimento de missão e uma visão; análise ambiental,
avaliação interna, formulação de estratégias, implementação de estratégias, e controle
estratégico.
0 primeiro passo, o estabelecimento da missão e da visão é que vai nortear as
estratégias a serem seguidas. Segundo Bateman e Snell (1998), a missão são os propósitos e
os valores básicos da organização, e seu escopo de operações, já a visão promove uma
perspectiva em relação ao direcionamento da empresa em que a organização pode
transformar-se. Stoner e Fremann (1995), classificam esta etapa como formulação de
objetivos, pois além da missão e da visão devem também ser traçados os objetivos.
A análise ambiental, segundo Bateman e Snell (1998), consiste na avaliação de
oportunidades e ameaças apresentadas à empresa pelo ambiente externo durante o período em

26

que está sendo traçado o planejamento estratégico. A análise interna é a identificação das
forças e fraquezas da organização frente A. realidade do mercado.
Para Stoner e Freeman (1995) existe uma etapa anterior a esta que se baseia na
identificação das metas e das estratégias atuais, além disso, deve-se analisar também os
recursos da empresa.
Os autores enfatizam ainda a importância de se analisar a diferença entre as metas
estabelecidas no processo de formulação de objetivos e os resultado que provavelmente serão
alcançados caso se prossiga com a estratégia.
De acordo com os dados obtidos nas etapas anteriores será feita uma análise e traçadas
as estratégias, estabelecendo assim o curso de ação para se abordarem todas as questões
levantadas, segundo Bateman e Snell (1998).
Por último as estratégias devem ser implementadas e controladas, de acordo com
,

Bateman e Snell (1998) cabe ainda aos administradores assegurar que as novas estratégias
sejam implementadas eficaz e eficientemente.
Deve-se haver um controle continuo para se ver

o andamento das ações

implementadas, pois o "sistema de controle estratégico é projetado para apoiar os
administradores na avaliação do progresso na organização com sua estratégia e quando
houver discrepâncias, na formulação de ações corretivas" (BATEMAN E SNELL, 1998,
p.134).

2.5 Técnicas de Análise de Posição Competitiva

Algumas técnicas sic) apresentadas por Oliveira (1988, p. 171) que no inicio da
década de 70 surgiram e marcaram a época:
a) Técnicas padronizadas globais, que podem ser apresentadas de três formas:
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Matriz de portfólio de negócios ou de produtos proposta pelo Boston

•

Consulting Group (BCG);
Impacto das estratégias de marketing no lucro -PIMS, idealizado pelo

•

Marketing Science Institude;

•

Atratividade de mercado; e

•

Matriz do posicionamento competitivo.

b) Técnicas padronizadas específicas, que podem ser apresentadas de seis formas:
•

Ciclo de vida do negócio ou do produto;

•

Matriz para determinar o perfil do negócio de A. D. Little;

• Modelo retorno/risco;
•

Matriz de politica direcional da Shell Internacional;

•

Modelo de avaliação das possibilidades de negócios de Mackinsey/GE; e

•

Modelo de Lorange.

c) Técnicas não padronizadas, que se apresentam sob as seguintes formas básicas:
•

Matriz de desempenho do produto;

•

Análise do processo dos negócios;

•

Modelo da massa critica;

•

Matriz de liderança; e

•

Matriz do custo/valor.

Além dessas técnicas básicas de portfólio de negócios ou de produtos, o executivo
deve considerar os modelos principais de estratégia competitiva, representados por:
•

Modelo de Abell; e

•

Modelo de Porter (forças competitivas).

Oliveira (1988, p. 315) traz um estudo comparativo entre as técnicas descritas na
Figura 1.
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Técnica

Grau de
Adaptabilidade

Dimensões

Premissas

Permite considerar mudanças
estratégicas futuras
a) participação de mercado;
b) quantidade;
c) intensidade de investimentos;
d) características da empress.
Não leva em consideração as
(ou relações internas de caixa entre
diferentes mercados
Separar os concorrentes diretos e
indiretos

1. Participação relativa de mercado
2. Taxa de crescimento do mercado
1. Taxa de retomo sobre
investimentos

BCG

Baixo

PIMs

Baixo

Atratividade

Médio

Posicionamento
competitivo

Relativamente alto

CVP

Baixo

ADL

Relativamente baixo

Retorno/Risco

Relativamente alto

SHELL

Relativamente baixo

McKINSEY

Relativamente baixo

1. Atratividade do setor
2. Força do negócio

LORANGE

Relativamente baixo

Desempenho dos
produtos ou negócios

Alto

Processo dos negócios

Alto

Massa critics

Alto

LIDERANÇA

Baixo

Custo/Valor

Baixo

PORTER

Relativamente Alto

ABELL

Relativamente Alto

MEP

Alto

1. Atratividade de mercado
2. Força competitiva
3. Atratividade de consolidação
1. Venda da indústria
2. Venda da empresa
3. Participação de mercado
4. Rentabilidade
1. Negócio considerado
2. Fatores específicos
1. Fatores de sucesso
2. Análise da concorrência
3. Análise de recursos
1. Grau de dominância
2. Grau de compatibilização
1. Grau de sensibilidade ao preço
2. Grau de diferenciação
1. Rivalidade entre empresas
2. Entrantes potenciais
3. Poder de fornecedores
4. Poder de compradores
5. Produtos substitui veis
1. Grupo de consumidores
2. Funções dos consumidores
3. Tecnologias alternativas
1. Rentabilidade
2. Situação do mercado
3. Participação no "mix"
4. Participação no mercado
5. Quantidade envolvida
6. Diferencial de preço
7. Estrutura competitiva

1. Atratividade de mercado
2. Posição do negócio
empresa)
1. Tipos de negócio
2. Segmentos de mercado
1. Estágios do CVP
2. Respostas e efeitos
1. Posição competitiva
2. estágios do ciclo de vida no
setor
1. Retomo esperado
2. Crrau de risco
1. Perspectiva de rentabilidade
para o setor
2. Capacidade competitiva no setor

Trabalha com 'UEN'S

Perspectiva de rentabilidade em
termos de crescimento e qualidade
do mercado
Capacidade competitiva avaliada
em termos de:
Posição de mercado, capacidade de
produção e P&D do produto
Não tem validade para linhas de
produtos cada dimensão 6 o
resultado de uma combinação de
variáveis

Não oferece orientação para as
futuras decisões estratégicas

Aplicável a produtos
Aplicável as empresas indústrias

Figura 1 - Estudo comparativo entre as técnicas de análise de posição competitiva
Fonte: Oliveira (1988, p. 315)
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Como o enfoque do estudo é analisar as estratégias segundo o Modelo de Estratégias
Genéricas de Porter, é importante antes destacar o significado de estratégia competitiva e as
cinco forças competitivas.
A estratégia competitiva diz respeito à posição da empresa no setor. Neste sentido,
deve-se considerar alguns aspectos básicos apresentados por Porter (apud OLIVEIRA, 1988,
p. 266):
a) as relações-chave entre os elementos da estratégia competitiva, que são descritas
no quadro, demonstram que a estratégia competitiva é uma combinação dos fins
(objetivos, desafios e metas) pelos quais a empresa está lutando e dos meios
(estratégias e políticas) pelos quais está procurando atingi-los. Como em uma
roda, os raios (estratégias e políticas) devem irradiar do eixo (objetivos, desafios e
metas) e refleti-lo, e os raios devem estar ligados entre si; caso contrário, a roda
não girará.

Linha de

produtos

Segmento de

mercado

e
Finanças
controladoria

Marketing
OBJETIVOS
Definição de como a
empresa ira competir
Objetivos de rentabilidade,
crescimento, participação de
mercado, responsabilidade
social etc.
-

Pesquisa e
Desenvolvimento

-

Recursos
Humanos

Figura 2 — Relações-chave entre os elementos da estratégia competitiva.
Fonte: Oliveira (1988, p. 266)

Vendas
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b) 0 contexto em que deve "funcionar" esta roda abrange quatro fatores básicos,
descritos na Figura 3.
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Figura 3 — Contexto da formulação da estratégia competitiva.
Fonte: Oliveira (1988, p. 267)

c) 0 teste de consistência para verificar se determinada estratégia competitiva

é

adequada ou não.

d) 0 processo de formulação da estratégia competitiva a partir das respostas As
questões de consistência da estratégia. (observações na figura acima)
e) Estabelecimento das forças que regem a concorrência do setor, pois dentro de um
setor as forças competitivas se combinam, dando como resultante um vetor que
determina a situação da concorrência nesse setor. 0 lucro potencial de um setor
(medido como o retorno a longo prazo sobre o capital investido) é determinado
pelo vetor resultante da combinação destas cinco forças, variando desde o vetor de

concorrência alta/lucro potencial baixo até o vetor de concorrência baixa/lucro
potencial alto.
Oliveira (1988), destaca ainda que existem formas de avaliar o negócio onde a
empresa atua e compete. Desta forma a figura exemplifica esquema utilizado para tal fim.
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ANÁLISE DE NOSSO NEGÓCIO ATUAL
Premissas e suposições sobre os
condicionamentos da estratégia
- Ambiente
- Situação da empresa/UEN/corporaçáo

Identificação da(s) estratégia(s)
- Explicita
- Não explicita

JII""
ANALISE DO AMBIENTE DO NEGÓCIO

Oportunidades e ameaças do setor considerado
Capacidades e limitações dos concorrentes
Outros fatores ambientais (governamentais, sociais, politicos)

-

a.
ANÁLISE DA NOSSA CAPACITACAO
-

Identificação e análise de nossos pontos fortes, fracos e neutros

PROPOSTAS PARA 0 NOSSO NEGÓCIO

-

Tendo em vista as análises anteriores, definir as estratégias (e alternativas)
Escolha da alternativa estratégica mais adequada
Implementação da estratégia escolhida

Figura 4 — Análise do Negócio
Fonte: Oliveira (1988, p. 268)

Dentro da estrutura apresentada, pode-se estabelecer outro conceito de estratégia
competitiva. Oliveira (1988, p. 268) destaca que estratégia competitiva é um conjunto de

ações "ofensivas ou defensivas que visa criar uma posição de longo prazo sustentável para a
empresa, [...] dota-la de meios adequados para enfrentar as cinco forças competitivas e
maximizar seu retorno sobre o investimento".
A seguir são apresentados os aspectos básicos das cinco forças estabelecidas por
Porter (1986), que impelem a concorrência dentro de um setor de atividade.
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Entrantes Potenciais

Ameaça de nov s concorrentes

Concorrentes no setor
Fornecedores

Poder de
barganha dos
fornecedores

—11'

4
Rivaliaae entre

empresas existentes

—

Poder de
barganha dos
compradores

_I

Compradores

I

Ameaça de produtol ou serviços substitutos

Substitutos
Figura 5 — Forças que regem a concorrência no setor.
Fonte: Oliveira (1988, p. 269)

a) A rivalidade entre as empresas do setor;
Para Oliveira (1988, P. 269) o setor de atividade compreende um grupo de empresas

que "produzem produtos bem próximos uns dos outros. É essencialmente uma escolha sobre o
limite entre concorrentes estabelecidos e produtos substitutos, entre empresas existentes e
novas, e entre empresas existentes e fornecedores e compradores".
b) 0 poder de barganha dosfornecedores;

Oliveira (1988, p. 271) salienta que "os compradores competem no setor forçando os

preços para baixo, lutando por maior qualidade ou mais serviços e jogando os concorrentes
uns contra os outros".
c) 0 poder de barganha dosfornecedores;

Oliveira (1988, p. 272) destaca que "procuram subir os pregos ou reduzir a qualidade
dos bens e serviços. Fornecedores poderosos podem, por esse meio, comprimir a lucratividade
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de um setor que não tenha capacidade de repassar seus aumentos de custos para seus
clientes".
d) A ameaça dos produtos ou serviços; e

Oliveira (1988, p. 274) ressalta que "todas as empresas de um setor estão competindo,
em sentido amplo, com setores que fabricam produtos substitutos. Quanto mais atrativa for a
opção de preço oferecida [...] pelos substitutos, tanto mais ameaçados sea() os lucros do setor
afetado".
e) A ameaça de novas empresas que podem entrar no setor.

Oliveira (1988, p. 274) destaca que "trazendo nova capacidade, desejo de conquistar
fatias do mercado [...], o que pode provocar uma situação em que os preços sio puxados para
baixo e os custos inflacionados, tendo como resultado redução da lucratividade da empresa".
Porter (1986) identifica três estratégias básicas que podem ser utilizadas sozinhas ou
em combinação, capazes de dar it. empresa essa posição de defesa contra seus concorrentes.

2.6

Modelo de Porter — Estratégias Genéricas

Porter (1989) afi rma que existem dois tipos de vantagem competitiva:
a) menor custo; e
b) diferenciação.
Estas duas estratégias são ferramentas traçadas por Porter como as estratégias
genéricas, em conjunto com o enfoque.
Segundo Porter (1989), as estratégias genéricas influenciam toda a organização, sendo
assim, a empresa deve voltar sua capacidade conforme demanda traçada. Não adianta escolher
a estratégia, se ela não pode ser cumprida.
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2.6.1 Diferenciação

Conforme Porter (1989, P. 48) afirma que "A diferenciação é a capacidade de
proporcionar ao comprador um valor excepcional e superior, em termos de qualidade do
produto, características especiais ou serviços de assistência".
Porter (1986) destaca que a diferenciação, se alcançada, é uma estratégia viável de
retorno, além de criar uma posição vantajosa com relação aos concorrentes.
Segundo Porter (1986), vários são os métodos utilizados para a diferenciação: projeto
ou imagem da marca; tecnologia embutida no produto; peculiaridade e serviços sob
encomenda; tradição da empresa; rede de fornecedores; capacidade de marketing; excelência
na engenhari a do produto; excelente entrosamento entre pesquisa e desenvolvimento de
produto e marketing e incentivo a inovação.
Porter (1986, p. 52) destaca que "a diferenciação proporciona isolamento contra a
rivalidade competitiva devido 6. lealdade dos consumidores com relação à marca como
também à conseqüente menor sensibilidade ao preço". Desta forma, a empresa consegue dar
ao produto ou serviço a possibilidade de limitar ou até mesmo acabar a comparação com outro
produto que satisfaça as mesmas necessidades ou desejos.
Quando a empresa consegue distanciar os concorrentes, os consumidores de
determinado produto geralmente tornam-se fiéis ao produto ou até mesmo a marca, como
destaca Porter (1986, p. 52) "[...] a empresa que se diferenciou para obter lealdade do
consumidor deverá estar mais bem posicionada em relação aos substitutos do que a
concorrência".
Contudo, Porter (1986, p. 52) a firma que "[...] a estratégia de diferenciação não
permite à empresa ignorar os custos, mas eles não do o alvo estratégico primário."
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2.62 Liderança no Custo Total

As empresas focam suas estratégias no baixo custo, mas esquecem de trazer junto com
esta estratégia outros requisitos, como afirma Porter (1986, p. 50) "Custo baixo em relação
aos concorrentes toma-se o tema central de toda a estratégia, embora a qualidade, a
assistência e outras áreas não possam ser ignoradas".
Uma das grandes curiosidades é que os produtos substitutos das marcas mais vendidas
não intimidam este tipo de estratégia, como a fi rma Porter (1986, p. 50) "[...] uma posição de
baixo custo em geral coloca a empresa em uma posição favorável em relação aos produtos
substitutos de seus concorrentes na indústria".
Algumas ações e atitudes do recomendadas por Porter (1986) quanto aos custos, são
elas:

a) ter um excelente sistema de distribuição e controle;
b) boa engenharia de processo e eficiência das operações;
c) projeto de produto visando fabricação a baixo custo;
d) minimização dos custos de areas da organização;
e) intensa aplicação de tecnologia;

f) construção de escala eficiente; e
g) redução de custos e despesas gerais.

Custo baixo em relação aos concorrentes torna-se uma espécie de defesa, pois se o
produto for com preço mais acessível, força os concorrentes a reavaliar seus custos e cria para
os consumidores oportunidade de compra, conseqüentemente permitir a empresa conquistar
uma desejável parcela de mercado, conforme Lobato et. al.(2003).
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Segundo Porter (1986), uma posição de baixo custo produz para a empresa retorno,
apesar da presença das forças competitivas. Se atingidas, proporciona margens altas que
podem ser reinvestidas em novos equipamentos e instalações mais modernas de modo a
manter a liderança de custo, este re-investimento pode mesmo ser um requisito para sustentar
uma posição de custo baixo.
Ainda observa-se que o baixo custo foi a primeira estratégia existente, conforme
destacado abaixo:
A primeira estratégia, que se tornou bastante comum nos anos 70 devido
popularização do conceito da curva de experiência, consiste em atingir a liderança no
custo total em uma industria através de um conjunto de políticas funcionais
orientadas para este objetivo basico.(PORTER, 1986, p. 50).

Mesmo que o mercado apresente uma crise, os produtos de estratégia com custo baixo

não perdem muito. Desta forma, Porter (1986, p 50) afirma ainda que "A posição de custo di
empresa uma defesa contra a rivali dade dos concorrentes, porque seus custos mais baixos
significam que ela ainda pode obter retornos depois que seus concorrentes tenham consumido
seus lucros na competição".

2.6.3 Enfoque

Para caracterizar esta estratégia Porter (1986, p. 52) destaca que "A estratégia repousa
na premissa de que a empresa é capaz de atender seu alvo estratégico estreito mais efetiva ou
eficientemente do que os concorrentes que estão competindo de forma mais ampla." Observase desta forma que as empresas que disputam de forma mais ampla têm dificuldade de
acompanhar as empresas de estratégia com enfoque de mercado.
Segundo Porter (1986, p. 52-53) "Mesmo que a estratégia de enfoque não atinja baixo
custo ou diferenciação do ponto de vista do mercado como um todo, ela realmente atinge uma
ou ambas as posições em relação ao seu estreito alvo estratégico."

37

Porter (1986, P. 54) ainda afirma que "0 enfoque envolve necessariamente um tradeoff entre a rentabilidade e o volume de vendas. Como na estratégia de diferenciação, ela pode

ou não envolver um trade-off com a posição global de custo."
importante existir um produto que enfoque realmente um mercado, pois os
consumidores devem se identificar com estes produtos.
Vantagem Estratégica
Posição de Baixo Custo

Apenas um
Segmento
Particular

Enfoque

Diferenciação

Liderança no Custo
Total

No Âmbito de
Toda a Indústria

Alvo Estratégico

Unicidade Observada pelo
Cliente

Figura 6 — Estratégias Genéricas de Michael E. Porter
Fonte: Porter (1986, p. 53)

A figura 6 busca esboçar um esquema adaptado de Porter (1986, p. 53), para
simplificar a visualização e o esclarecimento do tema.
Porter (1996) destaca que a constante busca pela eficiência operacional é facilmente
copiada pelos concorrentes. Desta forma, o benehmarking não é caracterizado por Porter
como uma estratégia.

2.7 Benchmarking

Lacombe e Heilborn (2003, p. 470), salientam que "Benchmarking é um padrão ou
ponto de referência para a comparação.[...] 0 objetivo costuma ser descobrir como as
empresas lideres realizam alguma coisa e tentar imitar ou superar o desempenho dessas

empresas "
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Desta forma Lacombe e Heilborn (2003), afirma que o benchmarking procura
aprender com a experiência dos outros.

2.8 Inovação e mudança

Segundo Motta (1999, p. 76) "A perspectiva estratégica presume as empresas
crescendo, alcançando novos resultados e impacto na ambiência como fruto da capacidade de
inovação e adaptação constantes". Para que organi7ações inovem as suas formas é necessário

perceber e se relacionar com a comunidade, ressaltando-se continuamente nova visão
estratégica.
Desta forma o mesmo autor ainda destaca que a empresa deve construir:
1.
Consciência sobre a missão — tomar o público interno mais consciente sobre
o propósito da organização.
2.
Forma de aprendizado — forçar a gerencia e os participantes do processo a:
a)
Pensar além do usual na condução de suas atividades, abrindo caminho para
novas oportunidades de ação;
b)
Examinar novas alternativas r referenciar-se em outras instituições, empresas,
mesmo competidoras; e
Aprender sobre demandas, apoios e capacidade de resposta da empresa.
c)
3.
Nova perspectiva de futuro — criar visões, cenários ou futuros alternativos
para a organização, e novas ações gerenciais.
4.
Mentalidade antecipatória — favorecer a perspectiva antecipatória, antevendo
soluções, evitando a ocorrência de problemas e reduzindo os danos causados por
problemas inevitáveis.
5.
Consciência de globalidade e interdependência — instituir na gerência o
sentido de interdependência das diversas atividades, ou seja, a visão de totalidade na
condução dos destinos da empresa.
6.
Inovação na gerência — instituir instrumentos inusitados de análise e previsão
e novas formas de definir prioridades e de concentrar recursos.
7.
Ampliar as intervenções hilmanas — proporcionar o aparecimento de novas
formas de comunicação, interdependência e motivação e nova relação desempenhorecompensa.

Segundo Motta (1999, p. 132) "o processo de mudança se inicia pela presunção da
possível ocorrência de problemas, mas sem consciência clara de suas especificidades". A
visão estratégica,
organizacionais.

ou globalista, que envolve

o todo prevalece

sobre os setores
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Ivlotta (1999, p. 133) afirma ainda que a "reação adaptativa significa ver a mudança

como uma resposta planejada a problemas organizacionais. Trata-se de uma interferência no
processo evolucionário da empresa através da identificação de situações problemáticas".
Ainda Motta (1999, p, 138) afirma que a intenção estratégica 1.1 trabalha com a

potencialidade de problemas, e reação adaptativa com o feedback negativo e, assim, acionam
a mudança".
Motta (1999) confirma que o importante é verificar que o aprendizado continuo e a
reação adaptativa confiam nos relacionamentos interpessoais, no conhecimento e ações
compartilhadas e na colaboração mútua para produzir e promover novidades.
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3 METODOLOGIA

A metodologia visa definir os procedimentos e métodos empregados para elaborar a
pesquisa cientifica. Gonçalves (2004, p. 15) destaca que a pesquisa cientifica "[...] faz parte
do cotidiano da vida universitária e é através dela que se alcança o conhecimento cientifico
[..]".

Segundo Deslandes (2002, p. 42-43) a metodologia é "mais que uma descrição formal
dos métodos e técnicas a serem utilizados, indica as opções e a leitura operacionj_que-e
pesquisador fez do quadro teórico". A autora ainda destaca que os principais elementos da
metodologia sio: definição da amostragem, coleta de dados e organização, e análise de dados.
Desta forma, para definir a metodologia adotada na pesquisa foram descritos: caracterização
da pesquisa, tipo de pesquisa, coleta de dados, tratamento dos dados, análise dos dados,
universo e amostra, e limitações do método.

3.1 Caracterização da Pesquisa

A caracterização da pesquisa pode ter abordagem quantitativa e/ou qualitativa.
Segundo Deslandes (2002, P. 43) a pesquisa qualitativa "não se baseia no critério numérico
para garantir sua representatividade [...]". Este estudo, tem caráter qualitativo pois não teve
como objetivo de quantificar os dados coletados, buscou-se para a representatividade do
estudo o esclarecimento das estratégias adotadas pela Gol, em contexto de crise das suas
concorrentes e sucesso da organização em foco.
Chizzotti (2001, p. 104-106) destaca que a pesquisa qualitativa, em geral, tem o
objetivo de "[...] provocar o esclarecimento de uma situação para uma tomada de consciência
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pelos próprios pesquisados dos seus problemas e das condições que os geram, a fim de
elaborar os meios e estratégias de resolvê-los".
A reflexão teórica em relação a pesquisa qualitativa se diferencia da quantitativa em
muitos aspectos, desta forma Jones (1987, apud Roesch, 1999, p. 124) destaca que:
[...] a pesquisa qualitativa envolve uma instância teórica que de maneira
autoconsciente procura suspender suposições descuidadas sobre significados
compartilhados. Procura o que é comum, mas permanece aberta para perceber a
individualidade e os significados múltiplos, em vez de destrui-los na busca por uma
media estatística 1.. .1 procura explorar os significados dos outros de maneiras e
contextos que não estruturam de forma rígida a direção da investigação dentro de
hipóteses, definições operacionais e suposições a priori do pesquisador.

Como as reflexões na pesquisa de abordagem qualitativa ocorrem no fim do estudo,
observou-se de forma cautelosa os dados coletados e buscou-se complementar a teoria
levantada anteriormente na fundamentação teórica, conforme análise dos dados coletados.
Desta forma, a análise trouxe novas abordagens e teorias para completar o estudo em questão.
Para Chizzotti (2001, p. 90) a validade dos dados na pesquisa qualitativa deve seguir
alguns critérios como: "confiabilidade [...], credibilidade [...], constância interna
(independência dos dados em

relação

a acidentalidade, ocasionalidade, etc.)

e

transferiabilidade (possibilidade de estender as conclusões a outros contextos)". Buscou-se
seguir na pesquisa as validações do estudo levantadas por Chizzotti (2001), quanto aos dados
coletados com a aplicação de questionário e pesquisa documental.

3.2 Tipo de Pesquisa

A metodologia tem como base a obra de Vergara (1997), que propõe dois tipos de
pesquisa: quanto aos fins e aos meios. As diversas metodologias citadas pela autora não são
mutuamente excludentes.
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A pesquisa se caracteriza quanto aos fins como exploratória, descritiva e explicativa.
Exploratória, pois se verificou a existência de poucos estudos sobre a organização e sobre o
tema em estudo, as estratégias genéricas de Michael E. Porter. Roesch (1999, p. 131) destaca
que se o propósito "[...] é explorar um tema que foi pouco estudado, utilizam-se pesquisas
exploratórias".
A pesquisa é também descritiva tendo em vista o objetivo de descrever o contexto da
organização e sua situação, além de levantar as análises através de dados coletados com a
pesquisa.
A pesquisa é ainda explicativa, visto que se tem o objetivo de expor, esclarecer e
analisar as estratégias adotadas pela Gol e não de resolver algum problema. Desta forma,
Bernard (1988, apud Roesch, 1999, p. 262) propõe que "[...] a explicação busca mostrar como
as diferentes partes do fenômeno se relacionam, de acordo com certas regras ou teoria. 0
propósito de explicar a realidade pode ser atingido de duas formas: via estudos exploratórios".
Roesch (1999, p. 156), afirma que uma estratégia de pesquisa pode ser utilizada de
modo "[...] exploratório (visando levantar questões e hipóteses para futuros estudos, por meio
de dados qualitativos), descritivo (buscando associações entre vários, normalmente com
evidência de caráter quantitativo) e mesmo, explicativo".
Quanto aos meios a pesquisa é de campo, documental, bibliográfica e de caso.
Pesquisa de campo pois é uma investigação empírica realizada no local onde ocorre o
fenômeno e onde dispõe de elemento para explica-lo, incluindo aplicação de questionário.
Investigação documental, pois analisa documentos disponibilizados pela organização através
do programa de relação com investidores, disponível na Internet. Como a empresa adota
práticas de goveniância corporativa de nível 2 a documentação quanto resultados operacionais
entre outros sio de fácil acesso na rede mundial de computadores. Pesquisa bibliográ fica, pois
é um estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas,
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redes eletrônicas, isto 6, material acessível ao público em geral. A pesquisa é um estudo de
caso, pois é circunscrito a uma empresa e tem caráter de profundidade e tratamento.
Roesch (1999, p. 122), destaca que na pesquisa cientifica "[...] a escolha do método
depende [...] de uma postura filosófica sobre a possibilidade de investigar a realidade". Por
este motivo, o estudo de caso único foi realizado na Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., com
foco na base de Florianópolis (SC).
Chizzotti (2001, p.102) verifica que o estudo de caso é uma caracterização abrangente
para "[...] designar uma diversidade de pesquisas que coletam e registram dados de um caso
particular [...] a fim de organizar um relatório ordenado e critico de uma experiência, ou
avalia-la analiticamente [...]". Roesch (1999, p. 262) afirma que os estudos de caso "[...] são
planejados com propósitos teóricos. Normalmente o objetivo é explorar uma nova área e
construir ou fazer teoria emergir a partir da situação". Yin (1981, apud ROESCH, 1999, p.
155) verifica que "[...] é uma estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno
contemporâneo dentro de seu contexto".
Yin (1981, ROESCH, 1999, p. 61) ainda afirma que o estudo de caso exploratório
consiste em "[...] (a) uma tradução precisa dos fatos do caso; (b) a consideração de
explicações alternativas destes fatos; e (c) uma conclusão baseada naquela explicação que
parece ser a mais congruente com os fatos".
0 estudo de caso pode ainda ser único ou múltiplo. Este estudo é caracterizado como
único, pois seu foco não é comparar as empresas entre si e sim trazer profundidade ao estudo
de caso da organização Gol em especifico. Dessa forma Roesch (1999, p. 256), afirma que
"Estudos de caso único favorecem estudos em profundidade do fenômeno em relação ao
contexto [...] Em múltiplos casos, a análise do contexto é menos profunda e a ênfase é na
comparação entre os casos".
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0 estudo não buscou confrontar as diferenças entre as companhias Areas, por este
motivo, o objetivo era tornar a pesquisa profunda em torno de uma única empresa, neste
estudo de caso, esta empresa é a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Conforme Chizzotti (2001) o estudo de caso supõe 3 fases: a) a seleção e delimitação
do caso; b) o trabalho de campo; c) a organização e redação do relatório.
Chizzotti (2001, p. 102) destaca que a seleção e a delimitação do caso são importantes
para a análise da situação estudada. "0 caso deve ser uma referência significativa para
merecer a investigação e, por comparações aproximativas, apto para fazer generalização a
situações similares ou aletorizar inferências em relação ao contexto da situação analisada".
0 estudo delimita a pesquisa na organização Gol, mas têm enfoque na base de
Florianópolis (SC). Chizzotti (2001, p. 102-103) destaca que "A delimitação deve precisar os
aspectos e os limites do trabalho a fim de reunir informações sobre um campo especifico e
fazer análises sobre objetos definidos a partir dos quais se possa compreender uma
determinada situação".
As negociações com a empresa foram feitas conforme descrito no item 3.7, sendo que,
a base da empresa em Florianópolis prestou maior interesse em colaborar com a pesquisa.
Chizzotti (2001, p. 103) afirma que "0 trabalho de campo visa reunir e organizar um conjunto
comprobat6rio de informações. A coleta de informações em campo pode exigir negociações
prévias".
A última fase do estudo de caso para Chizzotti (2001, p. 103) remonta a organização e
redação do relatório. Para finalizar o estudo é importante observar que "A posse de um
volume substantivo de documentos [...], colegidos em campo, devem ser reduzidos [ ] a fim
de que constituam em dados que comprovem as descrições e análises do caso".
A análise destes dados encontrados na organização são analisados no capitulo
seguinte, onde Chizzotti (2001, p. 103) verifica que "Seu objetivo é apresentar os múltiplos
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aspectos que envolvem um problema, mostrar sua relevância situa-lo no contexto em que
acontece e indicar as possibilidades de ação para modifica-lo".
A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., é referencia como caso em estudo na
comunidade acadêmica, pois se trata de uma empresa que obtêm êxito em um cenário de crise
no setor onde atua.

3.3 Coleta de dados

Vergara (1997) destaca que na coleta de dados o pesquisador informa ao leitor como
os dados foram obtidos para responder ao problema de pesquisa e objetivos.
A coleta de dados pode ser caracterizada como: primários e secundários. Segundo
Roesch (1999, p. 128) os estudos primários e secundários se caracterizam, como:
coleta de dados primários, através de entrevistas, questionários, observação ou
testes, é importante especificar nesta seção a fonte dos dados (a População que será
entrevistada), quando estes serão levantados e através de que instrumentos (anexar
os instrumentos, como o roteiro de entrevistas ou questionários) [...] Quando se trata
da utilização de dados secundários, é importante relatar sua natureza e
[...]

especificações. (ROESCH, 1999, P. 128).

Para a coleta de dados primários utilizou-se a aplicação de questionário com o Gerente
de Base da Gol, em Florianópolis (SC) no segundo semestre de 2004 e análise documental,
através de documentos divulgados na interne pela empresa, através de programa relação com
investidores.
Quanto ao questionário, Roesch (1999, p. 169) destaca que as perguntas abertas são "a
forma mais elementar de coleta de dados qualitativos , O propósito de formular tais questões é
permitir ao pesquisador entender e capturar a perspectiva dos respondentes [..
Vergara (1997), destaca que é importante enviar ao pesquisado uma carta de
apresentação e instruções para seu preenchimento. A carta de recomendação e o questionário
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aplicado estio neste trabalho como anexo A e B, para que o leitor possa verificar o
instrumento de coleta de dados.
Conforme Vergara (1997) na coleta de dados, o questionário não é o único
instrumento relacionado. A coleta pode ser feita em conjunto, desta forma, a pesquisa
bibliográfica engloba a coleta como instrumento.
Para Yin (2001) os procedimentos para a coleta de dados do estudo de caso foram
além de toda a pesquisa realizada, também documental. A utilização de documentação como
fonte de evidência possui os seguintes pontos fortes:

a) é estável — pode ser revisada inúmeras vezes;
b) é discreta — não foi criada como resultado do estudo de caso;
c) é exata — contém nomes, referências e detalhes exatos de um evento;

d) é de ampla cobertura — longo espaço de tempo, muitos eventos e muitos
ambientes distintos.

Neste estudo, foram utilizadas fontes documentais para clarificar tópicos estudados,
agregar informações ao estudo e verificar a consistência das informações através de
comparação.
Yin (2001, p. 105) a fi rma que alguns princípios predominantes são importantes para o
trabalho de coleta de dados na realização dos estudos de caso. Inclui-se o uso de:
a)várias fontes de evidências, ou seja, evidências provenientes de duas ou mais
fontes, mas que convergem em relação ao mesmo conjunto de fatos ou descobertas;
b)um banco de dados para o estudo de caso, isto 6, uma reunião formal de evidências
distintas a partir do relatório final do estudo de caso;
c)um encadeamento de evidências, isto 6, ligações explicitas entre as questões feitas,
os dados coletados e as conclusões a que se chegou.

0 estudo buscou utilizar, quando possível, virias fontes sobre o mesmo fato, formular
um banco de dados e encadear evidencias.
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Em estudos de caso, observa-se a tendência A. utilização de fontes e instrumentos
variados de coleta de dados [...] os instrumentos incluem: observação participante ou
não participante, entrevistas (semi ou não estruturadas) com informantes,
questionários com gerência e trabalhadores, análise de documentos, freqüência a
reuniões e conversas informais nos corredores ou trajeto. No estudo de caso
(especialmente no caso único), a vantagem do pesquisador é investigar o fenômeno
de vários ângulos (triangulação) dentro de seu contexto.(ROESCH, 1999, p. 256)

Smith (1975, apud ROESCH, 1999, p. 256) "A metáfora triangulação origina-se das
estratégias militar e de navegação, que utilizam pontos de referência múltiplos para localizar a
posição exata de objetos".
[...] distingue dois tipos dce triangulação: (1) entre métodos — o uso de métodos
múltiplos (por exemplo, entrevistas e uso de dados secundários) para examinar a
mesma dimensão de um problema de pesquisa; e (2) dentro do mesmo método — que
utiliza técnicas múltiplas dentro de um mesmo método para a coleta e interpretação
dos dados. (DENZJN, 1978, apud ROESCH, 1999, p. 256).

Realizou-se a triangulação dos dados buscando a convergência de informações, a fim,
de verificar a validade do construto. Como aposta Yin (2001, P. 121) "Com a triangulação,
você pode se dedicar ao problema em potencial da validade do construto, uma vez que virias
fontes de evidências fornecem essencialmente várias avaliações do mesmo fenômeno".

3.4 Tratamento dos Dados

Vergara (1997, p.56-57) destaca sobre o tratamento de dados:
Tratamento dos dados refere-se Aquela seção na qual se explicita para o leitor como
se pretende tratar os dados a coletar, justificando por que tal tratamento é adequado
aos propósitos do projeto. Objetivos são alcançados com a coleta, o tratamento e,
posteriormente, com a interpretação dos dados; portanto, não se deve esquecer de
fazer a correlação entre objetivos e formas de atingi-los.

Vergara (1997, p. 57) ainda destaca que os dados podem ser tratados de forma
quantitativa, qualitativa ou ambos.
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De forma quantitativa "[...utilizando-se procedimentos estatísticos", que não é o caso
deste estudo, e qualitativa "[.. .] codificando-os, apresentado-os de forma mais estruturada e
analisando-os", que é a abordagem utilizada nesta pesquisa.
Chizzotti (2001, p.98) destaca que "Análise de conteúdo é um método de tratamento e
análise de informações, colhidas por meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciadas
em um documento".
Segundo Badin (apud CHIZZOTTI, 2001, p. 98) "6 um conjunto de técnicas de
análise de comunicação" que contém informação sobre o comportamento humano atestado
por uma fonte documental. A técnica se aplica à análise de todos os documentos e a pesquisa
realizada na organização.
Utilizou-se para este estudo, além da pesquisa realizada pela aplicação de questionário
e a análise documental. Para completar a análise dos dados utilizou-se também a pesquisa
bibliográfica.

3.5 Análise de Dados

Roesch (1999, p. 128) afirma sobre a análise de dados:
0 tipo de dado coletado delimita as possibilidades de análise. Nesta seção, sugere-se
que o aluno imagine como fad a descrição e análise dos resultados de seu estágio.
Poderá prever a utilização de gráficos, tabelas e estatísticas. Pensar a análise ajuda a
criticar a própria coleta de dados.

Miles & Huberman (1994, apud ROESCH, 1999, p. 260-261), "consideram três fluxos
de atividades de análise: (1) redução de dados; (2) apresentação dos dados; e (3) extração de
conclusões e verificação [...]". Segue abaixo uma breve descrição de tais fluxos e suas
aplicações para o estudo.
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3.5.1 Redução de dados

Os três processos, segundo Miles & Huberman (1994, apud ROESCH, 1999, p. 260-

261), ocorrem durante e após a coleta de dados. 0 primeiro deles acontece ainda na coleta, no
sentido de focalização da pesquisa:
a) dentro de um quadro conceitual em particular;
b) na seleção dos casos;
c) na seleção das questões de pesquisa; e
d) nos enfoques para coleta de dados.
Em suma, "a redução de dados é uma forma de análise que acentua, separa, focaliza,
descarta e organiza os dados de modo tal que permita extrair e verificar conclusões".
Desta forma, a seleção de dados buscou a prioridade de redução em atenção a

confiabilidade, viabilidade e atualização dos dados.

3.5.2 Apresentação dos dados

Os dados precisam ser organizados, comprimidos e montados de forma a permitir
extrair conclusões e alternativas para a ação. Miles & Huberman (1994, apud ROESCH,

1999, p. 261), sugerem o uso de matrizes, gráficos ou diagramas para compactar os dados.
"Elaborar uma dessas formas é parte da análise; decidir sobre as linhas e colunas de uma
tabela e que dados exibir, e em que forma apresenta-los, são atividades analíticas, afirmam os

autores".
Sendo assim, as informações que puderam ser esquematizadas através de ilustrações
assim foram apresentadas.
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3.5.3 Extração de conclusões e verificação

Miles & Huberman (1994, apud ROESCH, 1999, P. 261) afirmam que "[...] busca de
padrões e temas nos dados; a busca de explicações plausíveis (que apontam certas
possibilidades a serem investigados com mais rigor); o agrupamento de informações em
classes; [...] e a construção de uma cadeia lógica de evidências".
Os documentos da organização são analisados e Foster (1994, ROESCH, 1999, p.
165) "[.j apresenta indicações de como explorar melhor a analise de documentos da
organização, exemplificando com uma pesquisa que conduziu utilizando tais fontes, em
conjunto com entrevistas e questionários".
Foster (1994, apud ROESCH, 1999, p. 166), "argumenta que documentos têm um
valor em si mesmo — representam sistemas e estruturas da organização".
A análise do estudo teve como base a pesquisa realizada junto a organização e
documentos da mesma.

3.6 Universo

e Amostra

0 universo pesquisado remonta A. instituição estudada e a amostra é do tipo por
acessibilidade, devido a coleta no local do estudo, e é formada por pesquisa realizada com o
Gerente de Base de Florianópolis (SC) da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

3.7 Limitações do Método

Todo o método tem possibilidades e limitações. Desta forma, Vergara (1997, p. 59)
destaca que "[...] É saudável antecipar-se is criticas que o leitor poderá fazer ao trabalho,
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explicitando quais as limitações que o método escolhido oferecer, mas que ainda assim o
justificam como os mais adequados aos propósitos da investigação".
As limitações quanto ao estudo de caso, como método, são descritas a seguir:
a) dificuldade com relação à veracidade dos dados coletados;
b) disponibilidade do pesquisado para responder aos questionamentos; e
c) autorização da organização em estudo de autorizar a divulgação dos dados coletados.
As limitações com relação ao estudo referem-se A. dificuldade de contatar a empresa
em estudo na base de São Paulo (SP). Conforme cronograma abaixo são apresentadas
tentativas de contato com a empresa e soluções adotadas pela dificuldade de contato

:

:-

tintai

Fernanda Santos

ti

a

Candido

Para quem enviar
solicitação de

:30/07/2004'

(Atendente na

autorização para fazer

(19:53h) "

internet da Gol

Linhas Aéreas
Inteligentes S.A.)

-

111ararrimm-

Para o e-mail

pesquisa na empresa Gol faleconosco@golnaweb.com.br
Linhas Aéreas
Inteligentes S.A.
Autorização de pesquisa

19/09/2004,

Fale conosco

e envio de questionário

Sem resposta

para aplicação com
gerentes e diretores
03/10/2004

Fale conosco

Atendente da Gol
21/10/2004

na base de
Florianópolis (SC)

Reenvio da mensagem
do dia 19/09/2004
Contato por e-mail com
o Gerente de Base de
Florianópolis (SC) da
Gol.

Figura 7 — Contato com a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S A

Fonte: Desenvolvido pela autora

Sem resposta

Foi passado autorização para
pesquisa com o Gerente
através do e-mail pessoal. 0
Gerente respondeu o
questionário e enviou resposta
no mesmo dia.
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A principio buscou-se a realização da pesquisa com aplicação de questionário junto
aos gerentes e diretores da empresa por todo o Brasil. Como não houve resposta por parte da
empresa, resolveu-se pela aplicação de questionário junto ao Gerente de Base da empresa em
Florianópolis (SC).
Como o prazo era reduzido para a coleta de dados, e optou-se pela realização de
pesquisa de campo, optou-se por aplicação de questionário, pois é um instrumento de maior
facilidade de resposta por parte da empresa do que a entrevista, que descenderia maior tempo
disponível por parte dos entrevistados. Desta forma, para completar a análise da aplicação do
questionário foram utilizados dados da empresa disponibilizados pela rede mundial de
computadores, artigos de revistas, entre outros.
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4 ESTUDO DE CAMPO - GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Este capitulo tem por objetivo caracterizar a empresa foco do estudo de caso e análise
dos dados coletados.
0 capitulo foi dividido em dois grandes itens para atender a caracterização da
organização e análise dos dados coletados.

4.1 Caracterização da Organização

No primeiro item sio descritos: visão geral, histórico, frota, serviços, projeto social,
rotas, faturamento, mercado de capitais e recursos humanos, para caracterizar a organização.

4.1.1 Visão Geral

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 6 a empresa foco do estudo de caso deste
trabalho e como seu nome já informa é uma sociedade anônima, com ações negociadas na
Bolsa de Valores de Sao Paulo (Bovespa) e na Bolsa de Nova York (NYSE - New York Stock
Exchange) desde junho de 2004.

A Gol atua no setor de transporte aéreo nacional, com sede em Sio Paulo e filiais
espalhadas pelos aeroportos nacionais, com mais de 31 destinos de negócios e viagens no
Brasil. A empresa se destacou no setor após sua entrada em um cenário de crise para as outras
empresas nacionais.
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4.1.2 Histórico

Segundo Salgado Filho (2004) a Gol é a primeira empresa brasileira regular a operar
no conceito low cost, law fare (baixo custo, baixa tarifa). Lançada em janeiro de 2001, a
companhia revolucionou o mercado nacional de aviação civil comercial ao democratizar as
tarifas aéreas e permitir que mais de 1,2 milhão de pessoas voassem pela primeira vez na vida
daquela data até outubro de 2003. Até o momento, a Gol já transportou mais de 20 milhões de
passageiros.
Nos itens seguintes são explicados: o surgimento da idéia, modelos similares e o
inicio da companhia.

4.1.2.1 Surgimento da Idéia

As informações abaixo são baseadas em Blecher (2004), em edição especial de
premiação de Melhores e Maiores, onde a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. obteve a
premiação de Empresa do Ano em 2004.

Tudo teve inicio com o grupo Áurea que se consolidou como o maior grupo nacional
de transporte terrestre de passageiros. Atualmente, o grupo é composto por 6 mil ônibus que
transportam em média 36 milhões de passageiros por mês, com faturamento superior a 1
bilhão de reais. 0 Sr. Constantino Oliveira, esperou o momento oportuno para montar uma

empresa aérea e durante trinta anos aguardou a idéia amadurecer. Em 1970, o Sr. Constantino
Oliveira comprou um jatinho e passou a observar a aviação. 0 Sr. Constantino Oliveira tinha
em mente oferecer a tarifa mais baixa do mercado e evitar fechar o balanço com prejuízo.
Segundo Tarcísio Gargioni, Vice-presidente de Marketing e Serviços da Gol, a
empresa nasceu da idéia do Sr. Constantino Oliveira que sempre pensou que poderia vender
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passagem aérea mais barata do que as oferecidas pelo mercado aéreo nacional. A idéia
amadureceu e em 1998, Sr. Constantino Junior, atual presidente da empresa, começou a
estudar a possibilidade de entrar no Ramo do Transporte Aéreo. Inicialmente, avaliou a
possibilidade de adquirir a Transbrasil, mas as negociações com os controladores da empresa

não prosperaram.
Na época, com o crescimento do PIB a idéia era começar a operar logo e decidiu-se
pela criação de uma nova empresa. Uma empresa de consultoria foi contatada para montar um
plano de viabilidade e um plano de negócios para criar a nova empresa aérea. Uma vez
decidido ingressar no ramo depois da avaliação inicial, foram contratados os executivos que
fizeram a estruturação da empresa.

0 grupo de executivos contratado naquela época forma hoje o grupo diretivo da
empresa, todos com alta experiência no setor. Entre os atuais vice-presidentes da Gol
destacam-se Wilson Maciel Ramos, ex-vice-presidente de

informática da Vasp, vice-

presidente de tecnologia e gestão da Gol. David Barioni Neto, comandante da Vasp durante
19 anos, vice-presidente técnico da Gol. Tarcísio Gargioni, com 35 anos de experiência no
setor de transportes, como vice-presidente de marketing e serviços. E como presidente da
empresa Constantino de Oliveira Junior, sexto filho dos sete do Sr. Constantino Oliveira e ex -

responsável pelas operações rodoviárias do Grupo Áurea no Estado de São Paulo. Em
entrevista para o Projeto Felicidade (2004) o Senhor Constantino Oliveira Junior destacou que
a questão da idade (34 anos) e da posição que ocupa dentro da empresa foi um pouco do
destino. Lembra ainda, que ter se tornado piloto de avião, gostar de mecânica e falar inglês
foram três fatores determinantes que ele acredita tê-lo levado a ser o escolhido para iniciar o
Projeto Gol e de leva-lo adiante.
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4.1.2.2 Modelos Similares
Conforme Gol Linhas Aéreas Inteligentes (2004) foram feitos diagnósticos sobre
mercado, custos, objetivos e simulações do tamanho ideal da Gol surgindo um perfil baseado
nas melhores marcas (benchmarlcing) internacionais.
Da Southwest Airlines (EUA), surgiu a idéia da frota unificada, o serviço de bordo
deveria ser mais simples e os vôos diretos.
A Southwest, [...], desenhou as suas atividades para oferecer um serviço prático e de
baixo custo. Com uma rotação rápida nas portas de embarque, nunca mais de 15
minutos de espera, a Southwest consegue pôr os aviões a voar mais horas do que os
rivais com partidas mais freqüentes e menos aviões. A Southwest não oferece
refeições, nem lugares marcados, nem verificação da bagagem nas mudanças de vôo,
nem sequer classes luxuosas nos aviões. A compra automática de bilhetes no
aeroporto incentiva os passageiros a dispensar as agencias de viagem, permitindo a
Southwest poupar em comissões. Uma frota padronizada de aviões Boeing 737
aumentam a eficiência da manutenção.
A empresa apostou num posicionamento estratégico original e valioso baseado num
conjunto organizado de atividades. Nas rotas servidas pela Southwest, uma rival de
serviço completo jamais seria tão útil e tão econômico. (PORTER, 1996)

Da EasyJet (Inglaterra), a possibilidade de terceirizar muitas atividades e com a

JetBlue (EUA) e a Ryanair (Irlanda), a necessidade de informatizar as operações.

4.1.2.3 Inicio

A Gol entrou no mercado aéreo brasileiro pretendendo agregar demanda trazendo para

o transporte aéreo o passageiro sensível a preço, tornando viável o transporte aéreo a uma
fatia das classes B e C, que estavam fora da aviação regular utilizando outros meios de
transporte.
Segundo Gol Linhas Aéreas Inteligentes (2004), cinco fatores impulsionaram a
entrada da Gol no mercado aéreo brasileiro naquele momento (janeiro, 2001): (1)
Crescimento do PIB, para cada aumento de um ponto percentual no PM aumenta-se dois
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pontos percentuais na demanda do mercado aéreo; (2) Crescimento da demanda (em virtude
do PIB); (3) 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. 0 que implicava que uma quantidade expressiva da
população estava fora do mercado de transporte aéreo; (4) 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); (5) Concorrência frágil economicamente devido a prejuízos acumulados em cerca de

um bilhão e quatrocentos milhões de reais no período de 1996 a 2000 (DAC, 1996 a 2000).
Segundo 0 Jornal e Gol Linhas Aéreas Inteligentes (2004) a Gol Linhas Aéreas
Inteligentes S.A., surgiu no dia primeiro de agosto de 2000, apenas em contrato social e
iniciou suas operações no dia 15 de janeiro de 2001 (Brasilia — Sib Paulo), e está sob a
direção do empresário Constantino de Oliveira Junior. A empresa possui seus moldes nas

empresas Jet Blue e Southwest Airlines e as passagens são vendidas via internet ou por
telefone.
Conforme Gol Linhas Aéreas Inteligentes (2004), a empresa nasceu de um dos

maiores grupos de transportes rodoviários do Brasil, o grupo Áurea, e é a primeira empresa a
introduzir no pais o conceito baixo custo, baixo preço. Em abril de 2002, a empresa que tem
pouco mais de um ano de operação, ultrapassou a tradicional Vasp, e se destaca como terceira
companhia aérea brasileira.
Conforme Qualidade Aeronáutica (2004), a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
completou sete meses de existência em 7 de agosto de 2001, tendo transportado 1 milhão de
passageiros. A meta pra 2001 era de 2 milhões, mas segundo a diretoria a empresa ficou 20%
acima desta meta. Em 6 de abril de 2002 a Gol informou ter transportado 3 milhões de
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passageiros. Desde o vôo inaugural em 15 de janeiro de 2001, a empresa realizou mais de 24
mil operações de pouso e decolagem e tem quase 28 mil horas voadas.

4.1.3 Frota

Conforme Infoguerra (2004), a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. tem sede em São
Paulo e afirma que tem a maior taxa de ocupação de aeronaves do Brasil.
Salgado Filho (2004) destaca que a estratégia da Gol é compor um mix entre aviões
alugados (leasing operacional) e próprios, para que a empresa fique menos exposta às
volatilidades do mercado.

Salgado Filho (2004) ainda destaca que uma semana depois de ter a promoção que
oferecia passagens a R$50 suspensa pelo DAC, a Gol divulga o maior pedido de aeronaves
em quantidade já feito na America Latina: 43 novos Boeing 737-800 (Next Generation), um
negócio que, quando encerrado, deve totalizar cerca de R$ 8 bilhões (US$ 2,75 bilhões).

A transação deve encerrar em 2010, mas até 2008, é certo, 15 pedidos serão entregues
a Gol. Atualmente, a empresa tem 22 aeronaves, sendo que dezoito são 737-700 e quatro 737800, todas em uso por meio de leasing operacional. A aquisição das aeronaves deve marcar

também a expansão da Gol para o mercado internacional, passando a realizar vôos pela
América do Sul ainda em 2007.
Conforme Gol (2004) os Boeings utilizados pela empresa tem capacidade para 144
passageiros (737-700) e 177 passageiros (737-800) em classe única e voam aproximadamente
14 horas por dia e por aeronave.

Figura 8 —Boeing 737 — 700
Fonte: <http://www.voegol.com.br >
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Figura 9 —Boeing 737 — 700
Fonte: <http://www.voegol.com.br >

Figura 10 —Boeing 737 — 800
Fonte: <http://www.voegol.com.br >
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Figura 11 —Boeing 737 — 800
Fonte: <http://vvww.voegol.com.br >

Gol (2004) afirma ainda, que as aeronaves utilizadas pela empresa consomem, em
média, 11% a menos de combustível do que as aeronaves utilizadas pelos seus concorrentes,
têm também um computador de bordo que identifica a localização de problemas para a
manutenção.

Figura 12 —Boeing 737
Fonte: <http://wvvw.voegol.com.br >
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Como a frota da empresa é padronizada, o custo de manutenção das aeronaves
consome menos treinamento dos funcionários, reduzindo assim o custo da manutenção das
mesmas.
A manutenção é faseada (aos poucos), sem necessidade de grandes paradas, reduzindo
ociosidade das aeronaves e assim também os custos das passagens.
Nas figuras seguintes são apresentadas imagens do interior do modelo 737 — 800 e
exterior.

Figura 13 — Interior da aeronave Boeing 737 — 800
Fonte: <http://www.voegol.com.br >

Figura 14 — Interior da aeronave Boeing 737
Fonte: <http://www.voegol.com.br >

Figura 15 — Boeing 737 — 800
Fonte: <http://www.voegol.com.br>

Figura 16 — Boeing 737 — 800
Fonte: <http://w-ww.voegol.com.br>

4.1.4 Serviços

Neste subitem são apresentados alguns procedimentos adotados pela empresa que
caracterizam a mesma de forma diferenciada da concorrência, todos estes processos tem em
vista os custos envolvidos. Sao apresentados: o serviço de bordo, compra de bilhetes e além

62

de destacar o atendimento especial que a companhia descreve no site da empresa e Disktour,
com detalhes, de forma a esclarecer também o atendimento aos animais e gestantes, além dos
que sio descritos nos seguintes subitens.

4.1.4.1 Serviço de Bordo

Segundo Disktour (2004) o serviço de bordo simplificado faz parte da estratégia da
Gol. Trata-se de um ponto até então inexplorado pelas empresas aéreas que, em muitas vezes
preferem servir refeições industrializadas que nem sempre são apreciadas. Como na maioria
das vezes o trajeto é curto, a Gol serve petiscos e barras de cereal, que sio saudáveis e
nutritivos.
Como a empresa não disponibiliza a variedade de bebidas e as refeições são frias, não
existe necessidade de maior número de funcionários para armazenar e preparar estas
refeições, desta forma, alguns equipamentos que antes eram utilizados, como exemplo,
esquentar as refeições foram eliminados alguns equipamentos e deram lugar a 12 assentos por
aeronave.
A Gol é uma empresa que tem como foco oferecer baixa tarifa para que mais pessoas
possam viajar.

4.1.4.2 Compra de Passagens

Conforme Gol Linhas Aéreas Inteligentes (2004) a venda dos bilhetes se dá
principalmente através da intemet ou telefone. Na venda das passagens, não existe bilhete, a
venda é feita através da entrega de uma senha, o check in é integrado, ou seja, a venda e o
-

embarque são feitos no mesmo balcão. A venda de passagens tem baixa intermediação de
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agentes de viagens, o que reduz o custo das passagens. Quando a venda das passagens são
feitas por telefone, o custo da ligação é repassado para o cliente, pois a empresa opera pelo
sistema 0300 (R$ 0,27/min.) e não pelo 0800 (ligação gratuita).

4.1.4.3 Atendimento Especial

Disktour (2004) ressalta que deficientes (fisico, visual

e auditivo), idosos, gestantes e

bebês tem atendimento individualizado, bastando entrar em contato com o telefone da
companhia (0300-7892121) informando o número da passagem. Alguns procedimentos
diferenciados sio destacados pelo site da empresa, com relação ao transporte de animais de
estimação e da fauna brasileira, cabendo aos mesmos regulamentos de alçada do DAC.

4.1.5 Projeto Social

Conforme Projeto Felicidade (2004) a Gol fez parceria com o Projeto Felicidade, e
nesta parceria a empresa reserva dias para as crianças visitem a empresa e disponibiliza
funcionários. Como todos os departamentos querem dar sua cota de contribuição, os mesmos
se preparam com virias atividades para as crianças.
A entrevista realizada com Constantino Oliveira Junior (presidente da Gol) pelo
Projeto Felicidade (2004) ainda destaca que a empresa já participou da Alfabetização

Solidária, do Governo Federal, transportando equipes de professores de alfabetização durante
o ano aos pontos mais extremos do pais, além da empresa ter a política de ceder passagens
ajudando pessoas que por motivos de doença precisavam. 0 pessoal de Recursos Humanos da
empresa possui também uma cota de passagens que é aplicada em ações sociais.
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Segundo a revista Gol (2004) a empresa doou 1 milhão de rein a Pastoral da Criança,
dirigida por Zilda Arns.

4.1.6 Recursos Humanos

Segundo o site da empresa o perfil do funcionário da Gol sic) pessoas éticas, que
tenham habilidades humanas, que amem seu trabalho e que o faça com prazer. A empresa
também destaca que vontade de vencer, sempre crescer e realizar-se profissionalmente é
muito importante.
Conforme a Revista Gol (2004) a quantidade de empregos diretos criados pelo projeto
Gol saltaram de 2.072 em 2002 para 2.453 em 2003.
A empresa opera com aproximadamente metade de funcionários por aeronave do que
seus concorrentes e seus funcionários não tem assistência médica e carro. A Gol obteve
grande vantagem quando contratou no inicio das suas operações funcionários experientes
disponibilizados pela crise nas outras companhias, reduzindo seguro da aeronave, pois os
seguros dão descontos por tripulação mais experiente. A empresa contratou funcionários
menos experientes, em atividades que não eram relacionadas com cortes de custos por
experiência, sendo assim, os funcionários com pouca experiência geralmente tem salários
mais baixos.

4.1.7 Rotas

A Gol evita operar em horários de grande fluxo no aeroporto, tendo assim vantagem
quanto custo e tempo em solo e no ar de suas aeronaves. As rotas da empresa sic) 31. As
informações sobre as rotas são retirada da Revista Gol (2004).
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4.1.8 Faturamento

Conforme Revista Gol (2004) a empresa registrou no dia 27 de abril um aumento no
faturamento de 107% (num salto de 678 milhões de reais em 2002 para 1,4 bilhão em 2004),
com lucro liquido de 113 milhões e, ainda, mais de 7,3 milhões de passageiros transportados,
o que coloca a empresa como uma das companhias mais rentáveis do mundo.

4.1.9 Mercado de Capitais

Neste subitem sio analisadas algumas legislações da empresa e ações, conforme sua
prática de Govemância Corporativa.

4.1.9.1 Legislação

De acordo com Gol Linhas Aéreas Inteligentes (2004) a empresa responde por
Estatuto Social e a Lei das Sociedades por Ações, que por estes instrumentos é administrada
por um Conselho de Administração, composto por no mínimo cinco e no máximo onze
membros e uma Diretoria composta por no mínimo dois e no máximo seis membros. A
empresa também tem um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente que é composto
por no mínimo três e no máximo cinco membros.
A empresa está listada na Bovespa como Nível 2 de Governincia Corporativa, o que
resulta em maior transparência para os seus investidores.
Bovespa (2004) define a prática diferenciada de govenfincia corporativa como uma
série de normas de conduta para empresas , administradores e controladores consideradas
importantes para uma boa valorização das ações e outros ativos emitidos pela companhia. A
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adesão da empresa pelas práticas diferenciadas de governincia corporativa dão destaques aos
esforços da empresa na melhoria com a relação com seus investidores e eleva o potencial de
valorização dos seus ativos.
A Bovespa (2004) ainda destaca que existem dois níveis de governincia corporativa.
Para o nível 1 a empresa deve respeitar:

a) manutenção em circulação de uma parcela minima de ações, representando 25%
do capital;
b) realização de ofertas públicas de colocação de ações através de mecanismos que
favoreçam a dispersão do capital;
c) melhoria nas informações prestadas trimestralmente, entre as quais a exigência de
consolidação e de revisão especial;
d) cumprimento de regras de disclosure em operações envolvendo ativos de emissão
da companhia por parte dos acionistas controladores ou administradores da
empresa;
e) divulgação de acordos de acionistas e programas de stock options; e
f) disponibilização de um calendário anual de eventos corporativos.

Como a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. tem praticas de governincia corporativa
de nível 2, além dos procedimentos de nível 1 descritos anteriormente a empresa deve:
a) mandato unificado de 1 ano para todo o Conselho de Administração;
b) disponibilização de balanço anual seguindo as normas do IAS;
c) extensão para todos os acionistas detentores de ações ordinárias das mesmas
condições obtidas pelos controladores quando da venda do controle da companhia
e de 70% deste valor para os detentores de ações preferenciais;
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d) direito de voto as ações preferenciais em algumas matérias como transformação,
incorporação, cisão e fusão da companhia, aprovação de contratos entre a
Companhia e empresas do mesmo grupo e outros assuntos em que possa haver
conflito de interesse entre o controlador e a companhia;
e) obrigatoriedade de realização de uma oferta de compra de todas as ações em
circulação, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou
cancelamento do registro neste Nível 2;
f) adesão à Câmara de Arbitragem para resolução de conflitos societários.

4.1.9.2 Ações

Conforme Assembléia Geral de Acionistas realizada ern 25 de maio de 2004,
disponibilizado em Gol (2004), os acionistas aprovaram um plano executivo de opção de
compra de ações, sendo assim, a empresa emitiu 937.412 ações preferenciais ao preço de
R$3,04.

4.2 Estudo de Campo — Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Este item tem como finalidade descrever a análise dos dados coletados em relação ao

estudo de caso. Buscou-se desta forma, neste item, responder aos objetivos formulados no
inicio do estudo.
0 estudo foi dividido em subitens, onde no primeiro item é apresentada a análise dos
resultados obtidos.
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4.2.1 Análise dos Resultados Obtidos

0 item foi dividido em blocos, no primeiro bloco sio apresentadas as análises acerca
do perfil do entrevistado e no segundo bloco é apresentada a pesquisa sobre a organização em
estudo.

4.2.1.1 Bloco 1 — Perfil do entrevistado

A pesquisa foi realizada no dia 21 de outubro de 2004, com de aplicação de
questionário via rede eletrônica.
Observou-se com a aplicação do questionário que o perfil do Gerente de Base da
empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes, é a seguinte:
a) Idade: 51 anos;

b) Nível de Instrução: Terceiro grau incompleto;
c) Residência: cidade de Florianópolis (SC);
d) Tempo de Empresa: mais de 2 anos;
e) Tempo de Trabalho em Atividades Relacionadas com Aviação: mais de 15 anos;
f) Outras Companhias Aéreas: Transbrasil S.A.;
g) Cargos ou Funções Ocupadas: como bagageiro. despachante de tráfego,
encarregado de aeroporto e gerente de aeroporto.

O perfil do entrevistado entra em acordo com a entrevista realizada com os dirigentes
da empresa pela Revista Exame, onde se observa que com a crise das outras companhias
aéreas a Gol obteve vantagem de disponibilidade de funcionários com alta experiência no

69

setor. Como analisado no item grau de instrução, o titulo acadêmico não tem grande

relevância para a obtenção de cargos de gerência.

4.2.1.2 Bloco 2 — Pesquisa sobre Gol Linhas Aéreas Inteligentes

Neste segundo bloco da pesquisa o pesquisado responde perguntas com relação a
empresa em estudo. Para análise dos dados obtidos segue as perguntas, seus resultados e suas
respectivas análises.

4.2.1.2.1 Questão sobre vantagem competitiva da Gol Linhas Aéreas Inteligentes
Conforme questão 8, com estrutura apresentada no anexo, o questionamento era sobre
a vantagem competitiva da Gol observada pelo respondente. A questão apresentava algumas
indicações como: preço das passagens, pontualidade na decolagem e pouso, atendimento ao
público, tecnologia de transporte e equipamentos, atendimento em pontos centrals e outros.
Além de confirmar todas as vantagens colocadas como opção pela questão, o respondente
acrescentou a modernidade e praticidade dada aos clientes pela organização.
Com relação ao preço das passagens e a redução de operações da empresa (refeições,
pessoal, venda de passagens pela internet, entre outros) a empresa obtém uma grande redução
dos custos das passagens aéreas, sendo assim, a empresa adota a estratégia genérica de
liderança em custos de Porter e acaba repassando esta redução no preço das passagens aéreas.
Quanto a pontualidade e atendimento ao público, a empresa é lider em pontualidade
no setor de transporte aéreo nacional e possui um dos melhores atendimentos ao cliente no
setor, segundo Gol (2004).
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A tecnologia de equipamentos e transporte é o melhor do transporte aéreo nacional,
pois possui aeronaves de ultima geração, com necessidade de pouca manutenção, vendas de
passagens pela internet que não necessitam de bilhetes.
A empresa opera em rotas de grande fluxo, onde adota a estratégia de ocupar seus

vôos em horários de pouco movimento, reduzindo a possibilidade de atrasos, permanência da
aeronave na pista e redução de custos.
A praticidade citada pelo pesquisado vem em realidade pela simplicidade do modelo
adotado pela organização.

4.2.1.2.2 Questão sobre o que falta na empresa em relação as suas concorrentes
Na nona questão do questionário aplicado, o questionamento se deu quanto o que a
Gol não tinha para competir em relação as suas concorrentes. Desta forma, o pesquisado
respondeu que o que falta na empresa são aeronaves, tendo em vista a obrigatoriedade de

autorização para aquisição e operações de leasing que a empresa responde ao governo e junto
ao Departamento de Aviação Civil.
Porter (1986, p. 720) descreve que "[...] as compras pelo governo podem funcionar a
favor ou contra a vantagem competitiva nacional. Se forem contra, como acontece com
demasiada freqüência, tornam-se um mercado assegurado".
Como a aquisição e leasing de aeronaves são autorizados pelo governo e DAC, a
empresa depende de autorização dos mesmos. A Gol ainda conta com a espera das aeronaves

adquiridas pela empresa Boeing, onde as mesmas são entregues em etapas, o fim da entrega
das aeronaves está prevista para 2010, segundo Gol (2004).
Porter (1986, p. 719) destaca que o efeito mais direto do governo é sobre as condições
de demanda, onde "[...] as repartições governamentais de companhias estatais são os
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principais compradores em indústrias relacionadas com a defesa, industrias ligadas à infraestrutura (por exemplo, empresas aéreas) [...]".
A Gol não possui programa de milhagem como suas concorrentes, segundo O Jornal
(2004) a empresa fideliza seus clientes por meio de tarifas mais baratas, promoções e
facilidade de pagamento, como o plano em dez vezes.

4.2.1.2.3 Questões sobre condições dadas pela empresa quanto a tomada de decisões
As questões abordavam primeiramente, se a empresa dava condições de tomada de
decisão, sendo que o respondente afirmou que sim e quanto ao tipo de decisões tomadas por
ele, foi apontada decisão de ordem tática, operacional e gerencial.
Segundo Fisclunann e Almeida (1991, p. 16), existem três níveis que são distinguidos
quanto a administração das organizações: "estratégico - que di a direção i organização
adaptando-a ao seu meio ambiente; administrativo — que cuida do relacionamento e integração
interna e operacional — que cuida das operações da organização".
Dentro dos três níveis, os dois últimos dizem respeito i eficiência (fazer as coisas da
melhor maneira), e o primeiro diz respeito à eficácia (fazer aquilo que deve ser feito). Desta
forma destacamos que o nível estratégico diz respeito a direção que a empresa escolheu, ou
seja, será findada na estratégia da empresa.Todos os tipos de decisões são tomadas pelo
Gerente, desta forma, pode haver centralização exagerada dos processos realizados pela base
de Florianópolis.

4.2.1.2.4 Questões sobre a existência e tipo de diferenciação da empresa
O respondente acredita que a empresa é diferente as suas concorrentes e acredita que
esta diferença se di pelo modelo inteligente da organização, além de ser inovadora e jovem.
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Em entrevista realizada junto ao Projeto Felicidade (2004) o Senhor Constantino
Oliveira Junior afirma que o conceito de inteligente que a empresa adota é de quem di valor
ao dinheiro, sabe fazer conta e busca maior beneficio por aquilo que está gastando. Afirma
ainda, que enquanto os concorrentes da Gol vendem status, a empresa Gol vende inteligência,
sendo assim ele define a empresa como de transporte objetivo, onde quem quer ser
transportado com pontualidade, regularidade, segurança e menor preço vai voar Gol.

4.2.1.2.5 Questão sobre a existência de baixos custos que a empresa pratica
O questionamento era dado através de confirmação de utilização de baixos custos pela

empresa, que foi confirmado pelo respondente.
De fato os custos sio mais baixos do que o da concorrência, tanto que nenhuma outra
companhia conseguiu atingir os preços e custos das passagens que a Gol tem.

4.2.1.2.6 Questão sobre como a empresa consegue obter menos custos do que a concorrência
A eficiência da obtenção da redução de custos pela companhia se di através de
sistema de vendas simples e inteligência, como apontado pelo respondente. Na visão do
pesquisado estes processos caracterizam a adoção de baixos custos e baixas tarifas.
A simplicidade da venda das passagens é um dos pontos onde a companhia mais
reduziu seus custos, mas como cita o pesquisado o seu modelo inteligente é que traz sucesso
ao negócio.

4.2.1.2.7 Questão sobre enfoque
No questionário, conforme questão nr. 15, era levantado o tipo de cliente da empresa.
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O respondente apontou todos os tipos possíveis de clientes, assinalando assim, as

opções passageiro de negócios, passageiro de turismo e outros.
A empresa não possui enfoque de cliente, quanto A, finalidade do vem. Desta forma,
como afirma Porter (1986) a empresa que resolve ser tudo para todos, acaba tendo
dificuldades de manter a vantagem competitiva a longo prazo.
Se outra empresa conseguir adotar as mesmas tarifas da companhia, os clientes não

serão fiéis a Gol, pois seu objetivo sio as baixas tarifas_
Segundo Gol Linhas Aéreas Inteligentes (2004) quanto ao comportamento do
consumidor foi feita uma pesquisa de mercado encomendada pela Gol que indicou as
seguintes características do mercado:

a) a compra da passagem aérea é racional;
b) existe baixo envolvimento emocional na compra da passagem;
c) a marca não foi identificada como um fator importante; e
d) preço e horário são importantes na escolha da companhia.

4.2.2 Análise da Pesquisa com Modelo de Estratégias Genéricas de Michael E. Porter

Nesta parte da análise sio apontadas de forma resumida a adoção das estratégias
genéricas denominadas por Porter.
Desta maneira, sic, apresentadas algumas considerações sobre o modelo utilizado pela
companhia dentro das três abordagens de estratégias genéricas, que sic): liderança por custo,

diferenciação e enfoque.
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4.2.2.1 Liderança em Custos

A liderança pelo menor custo, segundo Oliveira (1988, p. 275), é uma "estratégia que
requer a construção de instalações eficientes, busca incansável de reduções de custo pela
experiência, controles rígidos de custos e de despesas gerais [..
Conforme Gol Linhas Aéreas Inteligentes (2004) a empresa tem em seu modelo um
grande controle de seus custos através de forte investimento em tecnologia de informação e
equipamento. A frota da empresa por ser nova e econômica reduz significativamente os custos
da organização. A empresa também tem como já citado, ganho através de retirada de refeições
quentes a bordo, venda de passagens através de sistema 0300, onde o cliente paga a ligação, e
venda através da internet, sem despesa com bilhete de embarque, além de redução de pessoal,
em comparação a outras empresas. A empresa ganha ainda, com experiência por parte dos
seus funcionários, que foram disponibilizados por crise de outras companhias, e assim o
seguro das aeronaves é mais barato pelo tipo de tripulação altamente capacitada e
funcionários inexperientes que tem salário mais baixo por falta de experiência, o que é
comum no mercado de trabalho.
Oliveira (1988, p. 275), destaca ainda que a estratégia de menor custo coloca a
empresa em vantagem competitiva no setor ou na indústria, proporcionando os seguintes
aspectos:
a) Proteção contra rivalidade intensa de outros concorrentes, pois, devido aos seus
custos menores, a empresa ainda estará obtendo retornos quando seus concorrentes
houverem alcançado o ponto de lucro zero;
b) Proteção contra clientes poderosos, pois o poder de barganha dos mesmos só é
efetivo no sentido de forçar reduções de preços até o nível dos da empresa mais
eficiente;
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c) Proteção contra fornecedores poderosos, pois os custos menores da empresa
permitem-lhe maior flexibilidade na absorção de aumentos nos pregos dos
insumos;
d) Proteção contra a entrada de novos concorrentes no setor ou na indústria
considerada, pois os fatores que conduzem a uma posição de menor custo
geralmente criam poderosas barreiras para a entrada de novas empresas em termos
de economias de escala ou vantagens comparativas de custo; e
e) Proteção contra produtos/serviços substitutos, pois a empresa com menor custo

estará certamente mais bem preparada que seus concorrentes para enfrentar tais
ameaças.
Em resumo aos itens realçados por Oliveira (1988) observa-se que a Gol tem grande
força competitiva, analisando as cinco forças apresentadas por Porter, sendo que, neste setor a
entrada de novas empresas é dificil, pela alta regulamentarização e investimento. Como as
empresas concorrentes estio em crise, têm pouca chance de competir com a Gol, devido a
falta de credibilidade no setor e pelos clientes.
Oliveira (1988, p. 276) cita que "os concorrentes da empresa lider em custo serão
sempre os primeiros a sofrer quando o setor ou a indústria considerada confrontar-se com as
cinco forças competitivas descritas por Porter". Oliveira (1988, p. 276) ainda destaca:
A obtenção de uma posição de menor custo freqüentemente requer participação
relativamente alta de mercado, ou outras vantagens, como acesso privilegiado a
matérias-primas. Pode demandar também o design de produtos de processo
produtivo simplificado, a manutenção de uma linha ampla de produtos afins,
possibilitando a diluição de custos e a atenção aos principais grupos de clientes a fim
de gerar volume. Por outro lado, a implementação da estratégia de menor custo pode
significar a necessidade de pesados investimentos iniciais em equipamentos
modernos, política de pregos agressiva e mesmo prejuízos durante os primeiros anos
para a conquista de mercado. Grande fatia de mercado pode, por sua vez, gerar
economias na Area de compras, as quais reduzirão os custos ainda mais. Uma vez
alcançada, a posição de menor custo produz margens altas que podem ser
reinvestidas em novos equipamentos e instalações a fim de assegurar a liderança da
empresa em termos de custo.
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No primeiro ano em que a Gol atuou no mercado obteve um pequeno prejuízo, mas
depois disto, a empresa vem crescendo de maneira assustadora. As suas concorrentes não
conseguem acompanhar a tecnologia de ponta da empresa, nem sua simplicidade, sendo assim
a empresa lidera o setor sem concorrentes a altura. Um dos pontos levantados pela pesquisa
realizada, foi que o que falta a companhia são aeronaves, sendo assim, a empresa só não lidera
o setor pela participação de mercado, pois este fator está interligado com o tempo de atuação
da empresa no meio.
Oliveira (1988, p. 276) destaca alguns dos riscos aos quais a estratégia de menor custo
é vulnerável e para os quais o executivo deve estar atento são:
a) Mudanças tecnológicas que anulem investimentos efetuados

e experiências

adquiridas anteriormente;
b) Assimilação (via imitação ou investimentos em equipamentos modernos) da
produção a custo reduzido por parte de concorrentes;
c) Incapacidade de detectar alterações nas necessidades do mercado em termos de
produto e/ou marketing, devido à atenção exclusiva à área de custos; e
d) Inflação de custos que reduza a capacidade da empresa de manter diferencial de
preços tal que compense a diferenciação obtida por outros concorrentes.

Porter (1996) destaca que manter a vantagem competitiva pela liderança em custos
pode ser dificil de manter a longo prazo, desta forma, a empresa deve observar e adotar a
cultura de customização por parte de toda a empresa.
Nestas dificuldades apresentadas a Gol pode ter problemas quanto ao alto
investimento em equipamentos de ponta, como a empresa tem pouco tempo, este é um fator,
que pode ser limitante.
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4.2.2.2 Diferenciação

A diferenciação, que corresponde a uma estratégia genérica inerente ao processo de
diferenciar o produto ou serviço oferecido pela empresa, criando algo reconhecido como
único no setor ou indústria. Conforme Oliveira (1988, p. 277) "essa diferenciação pode tomar
virias formas: design, imagem da marca [...], tecnologia [..], capacidade de atender
necessidades particulares de grupos de clientes, rede de revendedores [...] etc".
A diferenciação não é uma das estratégias adotadas pela Gol, mas como o modelo de
atividades e estratégia de liderança em custos acabou caracterizando a empresa de maneira
diferenciada no setor, a Gol pode ser considerada uma empresa diferente, pois não existe
modelo nacional igual ao da Gol. A empresa caracteriza este modelo como Linhas Aéreas
Inteligentes, como foi citado pelo pesquisado, onde a praticidade e simplicidade de suas
negociações são apreciadas pelos seus clientes, principalmente pela redução das tarifas aéreas.

4.2.2.3 Enfoque

Segundo Oliveira (1988, p. 278) "foco ou especialização, que consiste em concentrar
esforços em determinado grupo de clientes, segmento da linha de produtos, ou mercado
geográfico".
Conforme destaca Porter (1996) enquanto as estratégias de menor custo e
diferenciação tern por alvo o setor ou a indústria como um todo, a estratégia de foco resumese em servir de maneira superior determinado segmento, com as políticas funcionais da
empresa orientadas para este fim.
Como observado na pesquisa, a empresa não possui enfoque de mercado. Os clientes
da Gol, conforme Gol (2004) é de passageiros de turismo atingindo 50%, de negócios 25% e
de profissionais liberais e pequenos empresários é de 25%. Mas conforme respondente a
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empresa tem como cliente todos os brasileiros, de forma, que a empresa não foca seu
atendimento para nenhum segmento em especifico.
Como a empresa não tem enfoque nos seus serviços, a mesma tem dificuldade de
obter fidelização por parte dos clientes, pois como o fator preço é determinante, no dia que
surgir uma nova empresa com menor custo a empresa Gol pode perder mercado
significativamente, pois o cliente não se identifica com uma marca em especifico. Porter
(1996) destaca que as empresas que tentam ser tudo para todos acabam a longo prazo
perdendo identificação e como tem um modelo que pode ser copiado, tem grande
possibilidade de perder grande fatia de mercado.

4.2.3 Vantagem Competitiva

Para um recurso trazer vantagem competitiva sustentável este recurso deve ser (1)
valioso, (2) raro, (3) imperfeitamente imitável e (4) não possuir equivalente estratégico. 0
recurso valioso é aquele que explora as oportunidades e neutraliza as ameaças do ambiente da
organização. 0 recurso raro é aquele que é escasso e não presente em nenhuma empresa
concorrente ou potencialmente concorrente. Estes atributos dos recursos da empresa servem
como identificador da heterogeneidade da firma e da imobilidade de seus recursos e, portanto,
quão útil os recursos detidos pela empresa geram vantagem competitiva e sustentam esta
vantagem (BARNEY, 1991; PETERRAF, 1993).
A Gol deve ter observar melhor seu mercado quanto a imitabilidade que pode sofrer
pela entrada de uma nova empresa, ou até mesmo por parte de reestruturação de uma
organização antiga, o seu modelo como foi baseado em outras empresas pode ser copiado por
outras empresas, resta saber se a próxima empresa terá o mesmo desempenho que a Gol está
tendo no seu setor.
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Porter (1986, p. 745) levanta que a política governamental deve ser sensível as
realidades da formação de novos negócios. "Regulamentos e exigências podem criar
dificuldades especiais para as novas empresas. Sao desejáveis regulamentos simples para as
novas companhias e assistência na obtenção de infra-estrutura".
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

0 capitulo de considerações finais é dividido em três itens. Os itens são: conclusões,
propostas e sugestões, esta proposta tem por finalidade concluir e disponibilizar considerações
importantes para este e outros estudos.

5.1 Conclusões

0 trabalho apresentado conseguiu atingir os objetivos estabelecidos no inicio do
estudo. Analisando as estratégias adotadas pela Gol. Conforme Modelo de Estratégias
Genéricas de Michael E. Porter e pesquisa realizada junto com o Gerente de Base da empresa
em Florianópolis (SC).
As respostas aos objetivos especificos foram obtidos a medida em que foram
apresentados a teoria referente ao tema, apresentação da organização e, principalmente, a
análise dos resultados encontrados com pesquisa realizada, permitindo confronto entre teoria
e prática do tema estudado, agregando valor tanto para a organização como para a acadêmica
envolvida no estudo.
Sinteticamente observa-se através de todos os levantamentos e análise dos dados que a
empresa Gol utili za a estratégia genérica de liderança em custos para competir no mercado e
quanto as cinco forças apontadas por Porter (1986).
Na utilização da liderança em custos a empresa acaba se diferenciando das demais em
conseqüência as suas estratégias, desta forma, não existe no mercado nenhuma empresa que
utilize modelo igual ao utilizado pela Gol. Observa-se apenas algumas empresas com o
modelo da Gol em outros países, conforme destacado no trabalho anteriormente (SAS,
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Southwest, Easyjet, Jetblue e etc.), onde a Gol utilizou este modelos para implantar no Brasil.
Algumas diferenças quanto o modelo no Brasil se deram através da intervenção de algumas
autorizações que necessitavam regulamentação do Governo Federal e Departamento de
Aviação Civil.

5.2 Propostas

Considerando a pesquisa, observa-se que a mesma abre caminho para o
aprofundamento dos estudos sobre as estratégias, bem como fornece importantes dados para

que o assunto seja mais explorado em outros estudos.
Entende-se que quanto mais estudos forem sendo realizados, o assunto poderá ser
analisado, ainda que com a mesma teoria, sob outras óticas e os conhecimentos poderão ser
muito ampliados.
No caso particular do grupo estudado, se juntarmos as mesmas pessoas com outro
propósito, os resultados serão., muito provavelmente, extremamente enfocados de outra forma,

dos atingidos por este estudo.

5.3 Sugestões

Para eventuais estudos a respeito da organização, destaca-se a prévia comunicação
com a base a fim de obter maior número de informações acerca da empresa. Para os estudos
realizados sobre estratégia, seria importante verificar dados mais recentes, ou então
confrontando visões diferentes.
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ANEXOS
ANEXO A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
QUESTIONÁRIO

Meu nome IS Raquel Bavaresco Lanzarin, sou acadêmica do curso de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina e através da
aplicação deste questionário gostaria de enriquecer o estudo que estou fazendo sobre a Gol Linhas Aéreas Inteligentes e as estratégias
adotadas pela organização.
Para tal, solicito a colaboração do Sr., cedendo aproximadamente 05 minutos do seu tempo para responder as questões. Estari sendo
de extreme Importincla para a finalização deste. Conto com o seu apoio e agradeço a partIcIpação do Senhor.
Data:
Entrevistado:
Cargo ou função:

Cidade: Florianópolis (SC)

Bloco 1 — Peril' do entrevistado
1 — Qual é a idade do Sr.?
2 — Qual é o gran de escolaridade do Sr.?
0 2 grau incompleto
D 2 grau completo
Pós-graduação
El Mestrado
3 — Em que cidade o Sr. reside?

El Sio Paulo (Capital)
D Oufras

D Rio de Janeiro (Capital)

4 — A quanta tempo o Sr. trabalha para a Gol Linhas Aéreas?
D de 6 meses a 1 ano
0 Mews de 6 meses

D 3 grau incompleto
▪ Doutorado

D 3 grau completo

D Porto Alegre (Capital)

O Florianópolis (Capital)

[Ide 1 ano a 2 anos

O mais de 2 anos

5 — A quanto tempo o Sr. trabalha em atividades relacionadas com aviação?
0 de 6 meses a 1 ano
0 de 1 a 2 anos
['De 8 a 14 anos
0 15 anos ou mais

D Menos de 6 meses

6 — Em qual(is) empresa(s) aérea(s), além da Gol, o Sr.(a)trabalhou?
7 — Em que cargo(s) ou função(ões) o Sr.(a) ji trabalhou?
Blom 2— Pesquisa sobre Gol Linhas Aéreas Inteligentes

0

8 —Qual é a maior vantagem competitiva da empresa, na opinião do Sr.?
Preço das passagens
▪ Pontualidade na decolagem/pouso
O Atendimento ao público
O Tecnologia de transporte/equipamentos
El Atendimento em pontos centrais
Outros
9—O que o Sr. acredita que falta para a Gol Linhas Aéreas Inteligentes competir melhor no mercado?
10 — 0 Sr. sente que a empresa lhe di condições de tomar decisões?
D As vezes
O Sim
D Não
11 - Que tipo de decisão(ões) o Sr. toma?
EI Gerenciais
D Operacionais

D 'Micas

0 Nenhuma das anteriores

12 — 0 Sr. acredita que a Gol é diferente das suas concorrentes?
Sim 0 Não
Por qua?
13— 0 Sr. acha que os custos da Gol são mais baixos do que o da concorrência?

D Sim 0 Não

14- Onde que o Sr. acredita que a Gol conseguiu reduzir custos mais eficientemente?
15 — Qual é o cliente da Gol?

D Passageiro de negócios

0 Passageiro de turismo

Outros
Agradeço a disposição do Senhor para responder esta pesquisa. Obrigada!

D de2 a3 anos

Ode 4 a 7 anos
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ANEXO B — CARTA DE APRESENTAÇÃO DE COLETA

Florianópolis, 21 de novembro de 2004.
Prezado Sr. Verissimo,
No dia 26 de abril de 2004, assisti a uma palestra ministrada pelo Senhor José
Carlos Mello sobre "0 Caso Gol Transpo rt es Aéreos" no auditório do Centro Sócioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Depois desta palestra confirmei meu
interesse em realizar o trabalho de conclusão de curso (Administração), sobre a Gol Linhas
Aéreas Inteligentes S.A.
Desta forma, busco apoio e autorização da empresa para realizar este estudo, abaixo
seguem maiores informações:

Acadêmica
Raquel Bavaresco Lanzarin

Orientador
Professor Doutorando Luis Moretto Neto
Chefe do Departamento de Ciências da Administração
Professor Doutor Mauricio Fernandes Pereira
Curso
Administração
Instituição de Ensino
Universidade Federal de Santa Catarina
Titulo
Análise das estratégias adotadas pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes: Modelo de Estratégias
Genéricas de Michael E. Porter.
Objetivo Geral
Analisar as estratégias adotadas pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes conforme Modelo de
Estratégias Genéricas de Michael E. Porter.

Objetivos Específicos
Caracterizar a organização em estudo;
Conceituar Modelo de Porter;
Comparar o Modelo de Michael E. Porter com as estratégias adotadas pela Gol Linhas Aéreas
Inteligentes;
Apresentar e analisar pesquisa realizada em novembro de 2004, com funcionários da Gol
Linhas Aéreas Inteligentes.
Metodoloaia Resumida
Estudo de caso, pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. Coleta de Dados de caráter
bibliográfica (livros, revistas e meios eletrônicos), de campo (aplicação de questionário
formal, estruturado, fechado, no mês de setembro com gerentes e diretores da Gol Linhas
Aéreas Inteligentes) e documental.
Agradeço anteriormente pela atenção dada ao apoio ao estudo acadêmico. Envio em anexo
meu currículo. Ficarei muito feliz se a empresa tornar possível esta pesquisa, tendo em vista o
valor da possibilidade de confrontar a teoria com a prática organizacional.
Saudações,
Raquel Bavaresco Lanzarin

