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Resumo 
 
Independente de porte ou ramo de atividade, sabe-se da influência e relevância da 
Tecnologia da Informação e da Comunicação no contexto das organizações. A sua 
adequação proporciona um suporte valioso para a informação. Nesse sentido, este artigo 
discute de que forma da Tecnologia de Informação e da Comunicação tem contribuído na 
elaboração estratégica da informação da Gol Transportes Aéreos Ltda. Para atingir o 
objetivo almejado na presente pesquisa e se obter as informações desejadas, decidiu-se por 
um estudo de caso e teórico. Quanto ao tipo de estudo, caracteriza-se como sendo 
exploratório e bibliográfico. Os resultados indicaram que a empresa estudada possui um 
avançado sistema de informação para a manutenção de suas aeronaves e outro para a venda 
de bilhetes por telefone e pela Internet. Na oportunidade, soube-se que a Gol importou a 
tecnologia da Navitaire americana de venda de passagens aéreas pelo E-Commerce (B2B e 
B2C), sendo que A WEB se tornou o principal canal de comercialização da empresa. 
Palavras-chave: Dados; Informação estratégica; Gestão do conhecimento; Tecnologia da 
informação e da comunicação. 
 
1  Introdução 
 
Ao se examinar o atual ambiente dos negócios, constata-se que as rotinas organizacionais 
necessitam ser reavaliadas ininterruptamente para dar suporte aos processos de tomada de 
decisão nas organizações. Assim, visando identificar e refletir sobre as capacidades 
organizacionais, este mesmo ambiente de negócios tem buscado o gerenciamento da 
informação com a finalidade de administrar estrategicamente as empresas (MALHOTRA, 
2000). 
 
Nessa direção, sabe-se que é de vital importância para o processo de tomada de decisão e o 
gerenciamento estratégico da informação a utilização das tecnologias da informação e da 
comunicação para o processamento de dados e informação. 
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Pensando nessas questões, muitas empresas estão procurando identificar de que maneira se 
pode gerenciar estrategicamente a informação. O objetivo é obter vantagem competitiva e o 
sucesso empresarial. Todavia, para que isso ocorra, estas necessitam de profissionais de 
informação qualificados, os quais sejam capazes de selecionar a enorme gama de informação, 
posto que ela se encontra disposta em diferentes formatos/fontes. Essa informação pode estar 
na forma impressa, contida em bases de dados ou sistemas on-line, entre outros (MONTALLI, 
1997). 
 
O gerenciamento estratégico da informação possibilita aos gerentes uma base para que 
possam, em momento oportuno, reunirem dados e informações no processo de tomada de 
decisão. E ainda, para que essas informações sejam disponibilizadas à pessoa certa, a empresa 
precisa dar origem a um sistema de informações executivas, que auxilie a administração 
estratégica. 
 
O sistema de informação executiva, na opinião de Pozzebon e Freitas (1996), pode ser 
definido por meio de dois pontos de vista: o filosófico e o tecnológico. Sob o ponto de vista 
filosófico, a idéia central reside em “como administrar o negócio da empresa com base na 
administração das informações” (p. 20). Em outras palavras, as opções gerenciais são 
alicerçadas pelas informações procedentes do sistema de informações. 
 
Já, em se tratando do ponto de vista tecnológico, os autores consideram que o sistema de 
informação executiva diz respeito a uma “ferramenta de pesquisa à base de dados para a 
apresentação de informações de forma simples e amigável atendendo as necessidades dos 
executivos” (p. 20). Isto é, os tomadores de decisão se apóiam no gerenciamento da 
informação para administrar a empresa. Representa uma ferramenta útil, portanto, na 
descoberta das vantagens competitivas.  
 
McGee e Prusak (1994) alegam que a economia fundamentada em informação torna-a cada 
vez mais a base para a competição.  E assim como o capital, propriedades, bens materiais, 
recursos humanos, os gerentes consideram a informação como um ativo que necessita ser 
administrado. 
 
Porter (1991), corroborando com essa idéia, salienta que a informação desempenha um papel 
fundamental no processo de inovação e melhoramento da empresa.  
 
No tópico a seguir serão apresentados diferentes conceitos que darão base para a 
fundamentação teórica.  
 
2  Fundamentos teóricos 
 
Para dar consistência à fundamentação teórica, apresentam-se as diferenças entre dados, 
informação e conhecimento. Posteriormente, tratar-se-á a respeito do conhecimento explícito 
e do conhecimento tácito. Na continuidade, abordar-se-á a Sociedade da Informação e do 
Conhecimento. Em seguida, será realizada uma discussão acerca da Tecnologia da 
Informação e Comunicação: sua Relação com a Gestão do Conhecimento. Finalmente, 
apresentam-se o estudo de caso e as considerações finais. 

 
2.1 Diferenciação entre dados, informação e conhecimento: conceitos preliminares 
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Inicialmente, há necessidade de se explanar os referidos termos, haja vista que os dados e a 
informação são considerados a matéria-prima, entendida como insumo básico da qual se pode 
estruturar o conhecimento e o processo decisório. Embora haja relação entre os termos, 
procurou-se, por meio da literatura, uma miríade de definições referentes ao assunto que 
permitisse reduzir a sua ampla gama de interpretações. 
 
Para alguns autores, como Mills e Goossenaerts (2001), os dados, enquanto não aplicados 
para algum desígnio, não passam de símbolos desordenados sem nenhum significado tangível. 
Não fornecem julgamento nem explicação da realidade. Para Oliveira (2002, p. 36), “dado é 
qualquer elemento identificado em sua forma bruta que, por si só, não conduz a uma 
compreensão de determinado fato ou situação”.  É oportuno esclarecer que o seu significado 
depende da relação com outros episódios e a existência de um contexto. 
 
Eles precisam ser decifrados para se transformarem em informação, visto que são itens 
básicos desse processo. É preciso ressaltar que os dados alimentam a informação. De modo 
geral, pode-se dizer que existe consenso na literatura quanto à definição de dados. 
 
No momento em que se agrega valor ao dado, se tem a informação. Neste sentido, a 
informação, na visão de Oliveira (2002, p. 36), corresponde ao “dado trabalhado que permite 
ao executivo tomar decisões”. Desse modo, a informação capacita os gerentes a tomarem as 
decisões e a utilizarem os melhores recursos para o alcance das metas organizacionais.  
 
Segundo Mills e Goossenaerts (2001), na verdade, a informação refere-se a um conjunto de 
dados com significado e, por sua vez, ela passa a existir quando se reúnem e processam dados 
sob uma conjuntura específica.  
 
A transformação dos dados em informação está sujeita à qualidade do tratamento e do 
entendimento dado àquele conteúdo e, nesse caso, computadores ou ferramentas podem 
auxiliar nessa mudança (DAVENPORT e PRUSAK, 1999).  
 
Ainda esses autores relatam que a informação pode circular no contexto organizacional por 
intermédio de redes hard e soft. A rede hard é constituída de “uma infra-estrutura definida: 
fios, utilitários de entrega, antenas parabólicas, centrais de correio, endereços, caixas postais 
eletrônicas” (p. 4). No tocante à rede soft, pode-se alegar que “é menos formal e visível. Ela é 
circunstancial” (p. 4). Note que a informação contém revelação interessante para alguém, 
logo, seu significado é subjetivo, dependente da percepção do indivíduo. Por isso, necessita 
possuir sentido. No entanto, de um lado, para um indivíduo pode não passar de dados, de 
outro, constitui informação para outra pessoa. 
 
Na explicação de Davenport e Prusak (1999, p. 12), “diferentemente de dados e informação, o 
conhecimento contém discernimento. O conhecimento pode ser comparado a um sistema 
vivo, que cresce e se modifica à medida que interage com o meio ambiente”.  
 
No entendimento de Stair (1998, p. 6), as características da boa informação podem ser 
traduzidas em: confiável, verificável, que contenha todos os fatos relevantes e possa ser 
utilizada para diversas finalidades, enfim, deve ser proeminente para o tomador de decisões, 
entre outras.   
 
Em suma, a informação por estar atrelada aos processos, pessoas e tecnologia, sendo, por 
conseguinte, um ativo que tem grande valor para os negócios da empresa.  
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O conhecimento é a informação em ação, na concepção de Davenport e Prusak (1999), ou 
seja, ela se transforma em conhecimento quando as pessoas utilizam-se de experiências, 
valores e crenças, bem como realizam julgamentos com o intuito de empregar esse 
conhecimento na tomada de decisão ou até mesmo para comparar, conversar etc.  
 
A validade do conhecimento reside na reflexão, na elucidação da realidade, na discussão, na 
incorporação e na experiência cotidiana. É fruto de um aprendizado e tendencioso para a ação, 
em virtude disso, decorre de um esforço de investigação para descobrir aquilo que está oculto 
e avançar (LÉVY, 1996; LUCKESI e PASSOS, 1996; SVEIBY, 1998). 
 
Nessa mesma linha de raciocínio, Resende (2000) assevera que o conhecimento congrega 
“informações, idéias e noções de domínio das pessoas; acúmulo de saber, aprendizado, 
experiência” (p. 36). Assim sendo, o conhecimento reside nas pessoas e depende da 
interpretação que se dá para a informação recebida, de modo que, ao se seguir uma linha 
coerente de entendimento, se possa agir visando um determinado fim. 
 
Vale ressaltar que o conhecimento costuma estar embutido também em documentos ou 
repositórios, rotinas, processos, práticas e normas organizacionais (DAVENPORT e 
PRUSAK, 1999). Quando a informação possibilita a geração de cenários e oportunidades, 
pode-se alegar que se produziu conhecimento. 

 
Logo, esse conhecimento expande-se e aumenta à medida que é utilizado. Em conseqüência, é 
transportável e compartilhável (CRAWFORD, 1994). Nesse contexto, experiências prévias 
somadas com a nova informação podem gerar conhecimentos diferentes. É ponto pacífico 
reconhecer que, enquanto houver participação e interesse do receptor da mensagem, é 
possível que haja mudança para advir o novo conhecimento. 
 
Finalmente, a fim de compreender as abordagens da criação do conhecimento, conforme a 
literatura corrente, é possível encontrar dois tipos de conhecimentos: o conhecimento 
explícito e o conhecimento tácito, que serão tratados a seguir.  
 
2.1.1 Conhecimento tácito e conhecimento explícito 
 
De acordo com Davenport e Prusak (1999); Polanyi (1964); Teixeira Filho (2000), o 
conhecimento tácito por ser difícil de ser formulado e disseminado em forma documental, é 
subjetivo pelo fato de se tratar de um conhecimento que é desenvolvido e interiorizado no 
indivíduo, por conseguinte, é pessoal e específico ao contexto. Para quem o detém, ele é o 
acúmulo de saber prático sobre um determinado fato ou assunto. Importante frisar que esse 
conhecimento existe apenas nas mentes das pessoas, são elas que o possuem, porém, não 
consta em nenhum lugar. O conhecimento tácito é formado pela experiência do indivíduo, 
suas convicções, sentimentos, crenças, entre outros aspectos.  
 
Para Polanyi (1964); Nonaka e Takeuchi (1997); Teixeira Filho (2000), o conhecimento 
explícito refere-se a um conjunto de informações que já foram codificadas, ou seja, está 
disponível na linguagem formal e de forma sistemática.  Pode ser expresso em livros, 
documentos, palavras, números, sob a forma de dados brutos e princípios universais.  
 
A conversão e a criação do conhecimento, para Nonaka e Takeuchi (1997), se concretizam 
por meio do intercâmbio entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, pois ambos  



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 
 

são entidades mutuamente complementares. Nesse sentido, os autores postulam quatro formas 
diferentes de conversão do conhecimento: de conhecimento tácito em conhecimento tácito 
(socialização); de conhecimento tácito em conhecimento explícito (externalização); de 
conhecimento explícito em conhecimento explícito (combinação); e, por último, de 
conhecimento explícito em conhecimento tácito (internalização). 

 
Socialização: ocorre quando há um processo de compartilhamento de experiências e, a partir 
desse episódio, se dá a criação do conhecimento tácito. Modelos mentais ou habilidades 
técnicas também passam a ser compartilhados. Sem usar a linguagem, um indivíduo pode 
adquirir o conhecimento tácito de outras pessoas. Terra (1999) menciona que treinamentos 
realizados no local de trabalho, assim como interações com os clientes, sessões informais, 
entre outras atividades, podem resultar na criação do conhecimento. 
 
Externalização: corresponde a um processo de transformação do conhecimento tácito em 
conceito explícito. Isso quer dizer que, à medida que o conhecimento tácito se torna explícito, 
ele pode ser representado mediante de analogias, conceitos, ou modelos. 
 
Combinação: por meio de manuais, processos documentados, relatórios e outros, torna-se 
possível sistematizar conceitos explícitos em um sistema de conhecimento explícito. 
 
Internalização: está relacionada ao “aprender fazendo”, mais precisamente, que o 
conhecimento explícito se torne tácito. A exigência para tal fato é a necessidade da 
verbalização e da documentação do conhecimento sob a forma impressa ou oral. 
 
2.2 Sociedade da informação e do conhecimento 
 
A sociedade do conhecimento caracteriza-se pelas megatendências, em outras palavras, são 
aquelas que dizem respeito às grandes mudanças sociais, econômicas, políticas e tecnológicas 
que se compõem lentamente.   
 
A sociedade do conhecimento tem sido constituída pela passagem da sociedade industrial 
baseada no capital e na mão-de-obra para a sociedade da informação. Neste período de novas 
ordens econômicas e sociais no mundo, o conhecimento é considerado seu principal fator de 
produção, o desenvolvimento tecnológico observado e vivido nas últimas décadas, entre 
outros aspectos, contribuiu para essa mudança. A inserção do Brasil na competitividade 
mundial levanta, neste contexto, questões complexas e multifacetadas, tornando-se um desafio 
para a sociedade contemporânea. 
 
De acordo com esse teor, o desenvolvimento das telecomunicações e da informática está 
induzindo mudanças em todos os tipos de organizações, sejam elas públicas ou privadas.  É 
visível essa mudança na forma de produção de bens e serviços. Dentro desse cenário, 
presenciam-se mercados mais globalizados, o aumento acelerado da capacidade de 
processamento dos computadores e das comunicações, consumidores com preferências mais 
exigentes, uma cultura de inovação permanente, entre outros (CARVALHO, 2000). 
 
Takahashi (2000); Marchiori (2002) alegam que, devido à existência do potencial tecnológico 
hoje, a informação será sustentada com amplo acesso.   O potencial tecnológico permitirá a 
convergência de diferentes tipos de informação, como, por exemplo, textual, sonora, gráfica, 
visual etc.  
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A sociedade do conhecimento está criando oportunidades para que a revolução digital se 
desenvolva: “a disseminação instantânea de informações, as possibilidades de ensino a 
distância, o comércio eletrônico, as comunidades virtuais, novas modalidades de emprego (de 
especializado para multidisciplinar), e outras, principalmente via Internet”. (CARVALHO, 
2000). 
 
Na sociedade da informação, a concorrência entre as organizações tem se alicerçado na 
habilidade de adquirir, tratar, interpretar e utilizar a informação. Desse modo, a indústria da 
informação tem possibilitado o surgimento da banda larga, do streaming vídeo, TV digital 
com conteúdo interativo, music on demand, celular, palmtop, multishoppings, bancos on-line, 
Internet malls, meios de transporte controlados por chips e geoposicionamento por satélites, 
eleições informatizadas, e-learning. Essa nova sociedade está sendo construída em meio a 
diferentes condições (PRUSAK e McGEE, 1994).  
 
2.3 Tecnologia da informação e comunicação: sua relação com a gestão do 
       conhecimento 

 
Na contemporaneidade, não é possível elaborar um projeto de negócio sem considerar a 
importância da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), uma vez que elas afetam 
diretamente o planejamento e as decisões dos executivos. Conforme Alter (1996), elas estão 
contidas nos sistemas de informação.  
 
 Freitas et al. (1997) conceituam sistema de informação como sendo um conjunto, e nele 
observa-se uma interdependência entre as tecnologias da informação, as pessoas, as estruturas 
da organização, bem como os procedimentos e métodos que permitem à empresa dispor, no 
momento oportuno, as informações desejadas. 
 
Bio (1996); Laudon e Laudon (2000) assinalam que os sistemas de informação permitem uma 
extração racional de dados do ambiente interno ou externo da organização. Em conseqüência, 
estes dados são processados e geram informações úteis e adequadas ao negócio. Vale lembrar 
que essas informações subsidiam a tomada de decisão.  
 
Segundo Terra (2000), existe uma relação poderosa entre a Tecnologia da Informação e 
Comunicação e a Gestão do Conhecimento. Em particular, diversas tecnologias podem ser 
utilizadas no compartilhamento de informações ou conhecimento, tornando-as explícitas por 
meio de “intranets, groupware, document management systems, data warehouses, desktop-
videoconferencing, electronic bulletin boards etc.” (p. 150).  
 
Consideradas como as principais difusoras das inovações técnico-científicas, organizacionais, 
sociais e institucionais, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) possibilitam 
retorno econômico e social nas mais variadas atividades de diferentes países. 
 
Dessa forma, sabe-se que os novos formatos organizacionais estão dependentes das 
Tecnologias da Informação e Comunicação, e nesse sentido, dedicam-se a traçar estratégias 
para alcançar os seus benefícios (LASTRES et al. 2002). Enfim, elas estabelecem um elo 
importante entre todos os atores do mercado, consolidando, assim, as estratégias comerciais, 
os processos de negócios e a engenharia de produtos. 
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Com a difusão e uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), torna-se possível 
a integração de diferentes áreas; a circulação e troca de dados; a disseminação de informações 
nas redes eletrônicas e a geração do conhecimento. 
 
Porém, o desafio na atualidade consiste em transformar informação em conhecimento. 
Rezende (2003), nessa mesma linha de raciocínio, enfatiza que os sistemas de conhecimento, 
os sistemas de informação, a tecnologia da informação e as pessoas se constituem partes 
essenciais dos desenvolvimentos das estratégias empresariais baseadas em recursos e no 
conhecimento. 
 
Enfim, a Gestão do Conhecimento, além de armazenar informação, estimula a comunicação 
entre as pessoas. Um exemplo é o uso da Intranet. Por meio dela, pode-se ter acesso à 
informação, disponibilizar publicações e exemplos de práticas bem sucedidas, dar origem a 
treinamentos, entre outras atividades. Dessa maneira, torna-se uma ferramenta proveitosa para 
codificar e compartilhar conhecimento, tanto explícito como implícito (VAN’T HOF, 2003). 
 
3. Metodologia 
 
Para atingir o objetivo pretendido e se obterem as informações necessárias para esta pesquisa, 
decidiu-se por um estudo de caso, método esse que possibilita investigar de forma mais 
profunda uma só instituição. Bruyne et al. (1982) alegam que os estudos de casos fornecem 
maior número de informações com o propósito de aprender a totalidade de uma situação 
específica. No presente trabalho, o estudo de caso buscou discutir de que forma a Tecnologia 
de Informação e da Comunicação tem contribuído na elaboração estratégica da informação da 
Gol Transportes Aéreos Ltda. È relevante afirmar que foi realizado um estudo teórico com 
base na pesquisa bibliográfica. Na concepção de Andrade (1994, p.67), “a pesquisa 
bibliográfica tanto pode ser um trabalho independente como constituir-se no passo inicial de 
outra pesquisa”. Permite ao investigador a cobertura de uma gama de ocorrência de 
fenômenos muito mais ampla. Quanto ao tipo de estudo, caracteriza-se como sendo 
exploratório. Para Andrade (1994, p. 63), a pesquisa exploratória pode “[...] proporcionar 
maiores informações sobre um determinado assunto” . 
 
4  Estudo de caso: Gol Linhas Aéreasações 

 
A Gol nasceu de um grupo de transporte rodoviário, o Grupo Áurea Administração e 
Participações, uma holding de 36 empresas. 
 
No ar desde 15 de janeiro de 2001, a Gol trazia a proposta de atender o mercado de aviação 
com dois objetivos,: preços baixos aliados à qualidade de serviços. Neste período, a aviação 
era vista como um produto elitizado, restrita a apenas 5% da população. Estilo incomparável 
com a nova era da globalização, e, em plena crise da indústria de aviação, o cenário era assim 
configurado: 

• Bilhete de embarque com papel carbono e cópias; 
• Lojas espalhadas pelo país com atendimento convencional; 
• Receptivo com formalidade e glamour; e 
• Serviço de bordo com cardápio quente e bebidas alcoólicas. 

  
4.1 Missão, visão e valores 
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A missão da Gol era clara: romper com esses paradigmas. Para tanto, elaborou seus objetivos: 

• conquistar passageiros que nunca tinham voado; 
• conquistar passageiros que voavam com freqüência; 
• convencer os agentes de viagem a priorizar a marca Gol; 
• esclarecer passageiros e agentes de que, mesmo com tarifas baixas, oferecia 

qualidade por meio de aeronaves novas, pontualidade e tecnologia. 
 
Na atualidade, sua missão visa prover transporte seguro de pessoas e cargas, sustentado pelo 
trinômio baixo custo, baixo preço e de excelência na qualidade, por intermédio de soluções 
inovadoras, buscando maximizar os resultados para os clientes, acionistas, colaboradores e 
sociedade. 
 
No que concerne a visão, procura superar-se e ser reconhecida, até 2010, como a empresa que 
populariza o transporte aéreo com qualidade e preço baixo na América Latina. Seus valores 
consistem-se em: desenvolver os negócios da empresa com base em ações originais, criativas, 
éticas e justas, focadas em resultados sustentados e duradouros, que se traduzam para os 
clientes em serviços de alta qualidade com preços baixos. Para os colaboradores, busca-se 
efetivar ações por meio do respeito, crescimento, reconhecimento profissional, incentivo ao 
exercício da solidariedade e cumprimento da responsabilidade social e ambiental. 
 
4.2 Tecnologia 
  
A tecnologia da GOL é baseada em um avançado sistema de informação para a manutenção 
das aeronaves e outro para a venda de bilhetes por telefone e pela Internet. No pátio do 
aeroporto, o Sistema de Informação - SI avalia diariamente a situação mecânica e operacional 
de cada aeronave, o que proporciona 12 meses de vôos durante o ano, enquanto a 
concorrência tem o seu avião no ar durante 11 meses.  
 
A informação gerenciada permite saber diariamente a condição de manutenção operacional da 
aeronave. A venda de bilhetes on-line, por sua vez, permite não manter custos fixos com 
agências físicas e disponibiliza a qualquer momento, para qualquer funcionário, a quantidade 
de passageiros em uma aeronave, possibilitando adequação de combustível e alimentação a 
serem gastos. 
 
Sabe-se que a Gol importou a tecnologia da Navitaire americana de venda de passagens 
aéreas pelo E-Commerce (B2B e B2C). A WEB se tornou o principal canal de 
comercialização da empresa. No lugar de lojas, a Internet possibilita escolher o assento 
desejado. No lugar do cheque, o cartão de crédito.  O sistema oferece segurança contra 
fraudes pela validação on-line do CPF, não permitindo a clonagem de cartões. Além da 
Internet, as compras podem ser feitas pelo Call Center.  
 
 São benefícios do software Navitaire: 

• sem custos fixos de agências físicas; 
• eliminação do Bilhete IATA: U$1,50; 
• reserva de vôo e de assento (85% Internet); 
• receita por vôo on-line; 
• adequação de combustível e de alimentação; 
• E-Commerce (B2B e B2C); 
• segurança contra fraudes; 
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• validação on-line do CPF;  
• não permite clonagem de cartões; 
• eliminação de 600 postos de trabalho. 

 
4.3  Resultados 
  
Em agosto de 2002, com o dólar em alta e tensões da eleição presidencial, a Gol lançou a 
venda faturada pela internet, juntamente com a campanha “A Gol de braços abertos para 
você”. Investiu ainda em equipes enxutas, no ar e na terra. O preço da passagem caiu entre 10 
e 15% sobre a concorrência, e chegou a 30% nas compras pela WEB, sem alteração do dia da 
viagem.  
 
Entre 2001 e 2003, a participação no Market-Share da Gol subiu 8,5%, 17,17% e 19,73%, 
respectivamente, consolidando-se como a terceira empresa aérea do país. O faturamento 
triplicou entre 2001 e 2002: R$ 240 milhões para R$ 679 milhões. O lucro líquido em 2002 
foi de R$ 3.980 milhões, transportando 4,8 milhões, 174% a mais que 2001. Foi a única 
companhia do setor a apresentar lucro. 
 
O load factor “índice de ocupação” em 2002 foi de 62%, contra os 57% médios da indústria 
brasileira, e os custos médios por assento-quilômetro (indicador internacional) da 
concorrência eram 45% superiores à Gol, de acordo com o Departamento de Aviação Civil – 
DAC.  
 
A Gol possui a mais nova frota do Brasil. São Boeings 737-700 e 737-800. Em 2001 eram 10 
aeronaves (1,1 mil funcionários); em 2002, 19 aeronaves (2 mil funcionários); em 2003, 22 
aeronaves (2,1 mil funcionários). Para 2011, são estimadas 101 aeronaves. 
 
Lançou seu cartão – Gol Smart Club - em parceria com o Smart Club, Bradesco e Visa do 
Brasil. Oferece desde 2003 a condição de pagar em 10 vezes, sem juros. 
 
Registrou lucro líquido de R$ 179,8 milhões no primeiro trimestre de 2006 (valores em US 
GAAP, modelo de contabilidade norte-americano). O valor é 37,2% superior em relação aos 
R$ 131,1 milhões obtidos no mesmo período de 2005. 
 
A receita líquida no primeiro trimestre de 2006 cresceu 46,5% e atingiu R$ 863 milhões. No 
mesmo período do ano anterior, esse número foi de R$ 589,2 milhões. O EBTIDAR 
(resultado operacional antes de despesas financeiras líquidas, depreciação, amortização e 
arrendamentos) foi de R$ 302,8 milhões - crescimento de 28,4% - com margem EBITDAR de 
35,1%. 
 
Nos primeiros três meses de 2006, a Companhia recebeu três novas aeronaves Boeing 737, 
inaugurou 55 novas freqüências diárias e lançou quatro destinos internacionais: Córdoba e 
Rosário (Argentina), Montevidéu (Uruguai) e Assunção (Paraguai). Com essas iniciativas, a 
oferta de assentos (ASKs) subiu 61,1%, de 2.694 milhões, no 1T05, para 4.340 milhões, no 
1T06. Em relação ao número de quilômetros voados por passageiros pagantes (RPK), o 
aumento foi de 55,1% e passou de 1.977 milhão, no 1T05, para 3.066 milhões, no 1T06, em 
conseqüência do crescimento da oferta. 
 
Comprovando as expectativas da Companhia, a participação de mercado da GOL em março 
foi de 30% no mercado doméstico e de 5% no mercado internacional. Já a taxa de ocupação 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 
 

do período atingiu 71%. "Neste primeiro trimestre de 2006, por meio da expansão da frota e 
do aumento de freqüências de vôos, a GOL elevou sua participação no mercado doméstico e 
internacional, somando mais de 40 milhões de passageiros transportados desde o início das 
operações em 2001", afirma Constantino de Oliveira Junior, presidente da GOL Linhas 
Aéreas Inteligentes. 
 
As informações sobre a Gol: “A tecnologia” e “Os primeiros resultados” foram obtidas por 
intermédio de Gargioni (2003). Demais informações foram conseguidas por intermédio de seu 
site institucional. 
 
5  Considerações finais 
 
A gestão do conhecimento sugere que, necessariamente, devem-se coordenar os diversos 
esforços em prol da organização e do indivíduo. O plano estratégico e operacional também é 
um aspecto importante a ser considerado.  
 
De acordo com a Revisão da Literatura e o caso apresentado (a GOL), existe na atualidade 
uma preocupação com o gerenciamento da informação. Pressupõe-se que as empresas 
precisam ter sua informação interna organizada e disponível a todos que trabalham nesse 
ramo.  
 
Nessa direção, ao se decidir na implantação de um projeto de TIC, cabe mencionar as 
inúmeras informações que podem nortear as ações dos gestores, ou seja, é nesse sentido que, 
antes de se tomar qualquer providência acerca de um empreendimento em TIC, o gerente 
pode, por exemplo, investigar qual seria a rentabilidade desse investimento, a disponibilidade 
de recursos e aqueles fatores que não são conversíveis em capital.  
 
Aplicando-se corretamente tais critérios tornar-se-ão identificáveis os investimentos mais 
rentáveis ou que trarão maior retorno. Todavia, um investimento em TIC pode ter 
repercussões que não sejam avaliáveis por intermédio das informações estratégicas da 
empresa, como, por exemplo, aqueles intangíveis, cujas vantagens são identificáveis, mas 
difíceis de quantificar: maior precisão e segurança nos dados, processo decisório mais 
eficiente, maior comodidade e satisfação para os funcionários e/ou clientes, enriquecimento 
na troca de informações e redução do tempo de solução de problemas. 

 
A partir disso, pressupõe-se que o sucesso da mensuração dos projetos de TIC envolve a 
avaliação correta das informações, bem como dos recursos e processos críticos que produzam 
resultados favoráveis e que conduzam a organização ao sucesso de maneira integral. 
 
Dentro desse teor, é fundamental identificar as melhores informações que servirão de base 
para se tomar as decisões.  
 
Face ao exposto, o grande desafio na Era do Conhecimento é implantar uma Gestão da 
Informação e do Conhecimento que invista em pesquisa e desenvolvimento em prol da 
mensuração dos ativos intangíveis, além de outros aspectos considerados relevantes. 
 
Vale lembrar que as organizações, em seus processos criativos e de aprendizagem, dependem 
.da interação da multidisciplinaridade entre Engenharia do Conhecimento, Gestão do 
Conhecimento e Mídia e Conhecimento. A cadeia de valor da empresa se expandirá à medida 
que forem justificáveis em projetos relacionados a atividades de gerenciamento do 
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conhecimento e da informação. Dessa forma, observou-se, no caso estudado, um alinhamento 
entre a TI e a estratégia do negócio. Isto é, os resultados indicaram que a empresa estudada 
possui um avançado sistema de informação, o que lhe possibilita utilizar a tecnologia da 
informação e comunicação como recurso na sua elaboração estratégica. 
 
Finalizando, o domínio da tecnologia representa um forte aliado para o controle da 
informação. Assim sendo, dispor da informação correta precisa e atualizada, no momento 
adequado, pode significar muito na tomada de decisão e na melhoria contínua do negócio da 
empresa estudada. 
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