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Negócio faz parte de nova onda de consolidação na Europa e nos EUA 
 
Uma onda de consolidação varreu o setor de empresas aéreas dos dois lados do Atlântico, 
ontem depois de a British Airways e a Iberia confirmarem acordo de fusão e de a US Airways 
retomar as negociações com a United Airlines. 
 
As ações das empresas aéreas americanas dispararam com a notícia da aproximação entre 
United Airlines e US Airways, que surpreendeu investidores, já que as duas haviam 
abandonado as negociações há quase dois anos. As ações da US Airways chegaram a subir 
13%, enquanto as da controladora da United valorizaram-se 9%. 
 
A reação ao acordo entre British Airways e Iberia, que estava mais avançado, foi menos 
drástica, pois as duas companhias haviam anunciado memorando de entendimento sobre a 
fusão em novembro, de forma que o valor das ações já refletia a transação. 
 
O anúncio formal do acordo, ontem, confirma que a estrutura da transação foi aprovada pelas 
autoridades reguladoras. A combinação criará a quarta maior empresa aérea do mundo e 
terceira da Europa, em receitas. O novo grupo terá frota combinada de 408 aeronaves e 
transportará 58 milhões de passageiros por ano. 
 
A pressão pela consolidação das empresas aéreas de modelo tradicional intensificou-se com a 
retração do setor desencadeada pela crise financeira e pela concorrência das rivais com 
modelo de baixo custo, como Ryanair, da Irlanda, e Southwest Airlines, dos EUA. 
 
Embora British Airways e Iberia tenham informado que continuarão com suas marcas e serão 
administradas como empresas separadas operacionalmente, as duas anunciaram que terão um 
novo controlador, o International Airlines Group (IAG), com Willie Walsh, executivo-chefe da 
British Airways, no comando. Antonio Vázquez, presidente do conselho de administração da 
Iberia, ocupará o mesmo cargo no IAG. 
 
De início, os acionistas da British terão participação de 55% na nova companhia, com restante 
nas mãos dos investidores da Iberia. Essa proporção vai mudar para 56% e 44%, após a 
finalização da aliança e do cancelamento das participações acionárias cruzadas. 
 
As duas, porém, terão seus próprios executivos-chefes e continuarão como empresas 
operacionais em Londres e Madri, respectivamente, para preservar as marcas e direitos de 
voos que já possuem. 
 
Os acionistas da British receberão uma ação na nova empresa em troca de cada uma que 
possuírem, enquanto os da Iberia receberão 1,0205 ação. As aéreas informaram que o acordo, 
com conclusão esperada até o fim do ano, gerará sinergias de € 400 milhões, após cinco anos. 
A fusão ainda precisa do aval formal de Bruxelas e da aprovação dos acionistas de ambas as 
companhias. 
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