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Agitadas pelo acordo de fusão entre a Delta Air Lines Inc. e a Northwest Airlines Corp., as 
companhias aéreas dos Estados Unidos já se focam no próximo casamento potencial, à medida 
que o fragmentado setor tenta realinhar-se para lidar com um difícil ambiente operacional. 
 
Tanto a controladora da United Airlines, a UAL Corp., quanto a da American Airlines, AMR Corp., 
podem fazer aquisições que rapidamente eclipsariam a proposta fusão Delta-Northwest, criando a 
maior companhia aérea do mundo. A United, a número 2 dos EUA hoje, cobiça há muito a 
Continental Airlines Inc., enquanto a líder American pode fazer uma contra-oferta pela Northwest 
ou tentar seduzir a Continental. Enquanto isso, a US Airways Group Inc. pode emergir como uma 
segunda opção de compra para uma das empresas maiores. 
 
Gordon Bethune, o ex-diretor-presidente da Continental que é hoje um consultor do setor, diz que 
as grandes companhias deveriam agir agora para ganhar escala por meio de fusão. "Se ninguém 
fizer nada, o que você acha que acontecerá?", pergunta, citando recentes pedidos de concordata 
para quatro empresas menores. "Enquanto você ainda está relativamente saudável, dá para fazer 
algo." 
 
O anúncio da Delta e da Northwest, na segunda-feira à noite, indica às companhias aéreas 
americanas que manter a rota atual pode não mais ser sustentável quando o petróleo está a US$ 
113 por barril, concorrentes de baixo custo estão roubando mercado doméstico e empresas 
estrangeiras com caixa gordo se expandem rapidamente com novas aeronaves. Para agravar a 
situação há o enfraquecimento econômico, a crise imobiliária e o aperto de crédito. Quatro 
empresas aéreas pequenas pediram concordata nas últimas semanas, sendo que três delas 
paralisaram totalmente as operações. As grandes companhias do setor devem apresentar 
prejuízos significativos no primeiro trimestre. 
 
Richard Anderson, o diretor-presidente da Delta, disse ontem que a empresa resultante da fusão 
será capaz de reduzir os custos em US$ 1 bilhão por ano, deslocar mais de sua capacidade para 
mercados internacionais lucrativos e oferecer uma rede com serviço a mais de 400 cidades em 67 
países. "Ela cria uma companhia muito mais forte e viável, e a aliança cria verdadeiras sinergias 
de receita e custos", afirmou. 
 
Até que a transação seja aprovada ou rejeitada pelo Departamento de Justiça dos EUA, no fim 
deste ano ou começo do próximo, as duas empresas continuarão a operar independentemente. 
Isso criará tensões para ambas as diretorias, já que as pessoas que não acreditam que serão 
escolhidas para a administração da empresa final vão começar a procurar novos empregos. Como 
ex-diretor-presidente da Northwest, Anderson vai poder escolher facilmente dos dois lados para 
formar sua diretoria. 
 
Se as empresas obtiverem o sinal verde, a companhia resultante se chamará Delta, terá sede em 
Atlanta e será presidida por Anderson. O processo de integração só deve ser completado em 
2012, mas a primeira e mais premente ordem do dia é tentar fechar um acordo com os 5.000 
pilotos da Northwest para que sejam equiparados aos 6.000 da Delta. Essa desigualdade, e a 
incapacidade dos grupos de pilotos até agora de chegar a um acordo sobre como combinar suas 
listas de senioridade, provocou forte oposição ao negócio por parte dos pilotos da Northwest. 
 
Os investidores, surpreendentemente, reagiram de maneira negativa à notícia. As ações da Delta 
caíram 14% ontem na Bolsa de Nova York. As da Northwest perderam 10%. A agência de 
classificação de crédito Fitch Ratings rebaixou ontem de estável para negativa sua perspectiva 
para US$ 2,5 bilhões em instrumentos de crédito da Delta, citando incertezas regulatórias, o risco 
de realizar a integração e a falta de clareza sobre se a empresa resultante vai reduzir ainda mais 
sua capacidade. 



 
Mesmo assim, esses mesmos investidores estavam atentos para encontrar sinais de novas 
conversas entre a United e a Continental. O acordo Delta-Northwest libera a Continental para 
resgatar uma "golden share" dela que estava em posse da Northwest há quase dez anos, o 
vestígio de quando a Northwest adquiriu uma participação de controle na Continental. 
 
O Departamento de Justiça dos EUA bloqueou aquela transação, forçando a Northwest a revender 
sua participação à Continental. As duas fizeram então uma aliança de marketing que vale até 
2025, com a Northwest obtendo a "golden share" que poderia usar para impedir a Continental de 
se fundir com outra companhia. 
 
A United, uma ardente proponente da consolidação, teve no passado discussões exploratórias com 
a Continental que não foram muito longe, segundo pessoas a par da questão. A Continental era 
impedida pela "golden share", mas também preferia continuar independente, a não ser que as 
condições do setor mudassem, temendo que uma fusão fosse causar problemas trabalhistas e de 
integração. 
 
Mas ontem Larry Kellner, o diretor-presidente da Continental, enviou uma mensagem aos 
empregados na qual disse que o acordo Delta-Northwest "vai mudar o panorama competitivo para 
a Continental e toda a indústria aeronáutica" e ressaltou: "Vamos reavaliar nossas alternativas 
estratégicas." 
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