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As notícias de que a British Airways e a Iberia assinaram um acordo definitivo para uma fusão 
resolve diversos problemas em torno dessa mais recente tentativa de criar uma nova força no 
setor aéreo mundial. 
 
E o mais importante é que isso significa que o negócio ainda está de pé. As duas aéreas 
anunciaram seus planos de fusão em novembro, quando disseram que iriam assinar um acordo 
total em 30 de março. A data veio e passou, na semana passada, sem p anúncio, o que gerou 
alguma interrogação. Mas os obstáculos técnicos que causaram o atraso parecem, agora, 
finalmente superados. 
 
Em segundo lugar, existe agora um nome para a nova holding a ser criada para controlar a 
companhia resultante da fusão: International Airlines Group ou IAG. O nome não é tão 
inspirador quanto tranquilizador, de tão semelhante à AIG, a seguradora americana, como à 
Insurance Australia Group. 
 
Por último, agora se sabe que algumas autoridades e agências regulamentadoras britânicas e 
espanholas aprovaram a estrutura básica do IAG, que terá sede em Londres; será registrado 
em Madri; e terá ações negociadas nas duas cidades e será dirigido pelo atual chefe da BA, 
Willie Walsh, que se tornará seu executivo-chefe. 
 
BA e Iberia continuarão existindo como marcas e operações, mantendo seus próprios 
conselhos de administração, executivos-chefes e diretores de finanças. Assim, se a BA ainda 
não tiver resolvido a greve de seu pessoal no momento em que o acordo deve ser concluído, 
no fim de 2010, será Keith Williams, atual diretor de finanças da BA quem estará sentado na 
mesa de negociações. Ele deve se tornar executivo-chefe da BA após a fusão e é provável que 
seja um líder bastante diferente do irrequieto e impulsivo Walsh. 
 
Antes que mude de cargo, porém, Williams estará ocupado combatendo um dos maiores 
obstáculos potenciais ao acordo: o passivo de 3,7 bilhões de libras da BA em face das 
obrigações com seu fundo de pensões. A Iberia tem o direito de desistir do negócio se decidir 
que um plano de recuperação do passivo, que deverá ser aprovado até 30 de junho, é 
"concretamente prejudicial" à fusão. 
 
Outra incerteza, talvez ainda maior, é saber até que ponto o acordo será benéfico aos esforços 
das duas empresas aéreas para conter custos sem desencadear greves, em meio à 
concorrência cada vez maior de empresas de baixo custo, como a Ryanair. A empresa 
irlandesa transporta 66 milhões de passageiros por ano e já supera os 58 milhões que BA e 
Iberia transportariam juntas. 
 
A BA encaminha-se a anunciar, em 2010, seu segundo ano consecutivo de prejuízo. A Iberia 
registrou, em 2009, seu primeiro prejuízo anual em 13 anos. A drástica retração nos voos 
domésticos da empresa espanhola a levou a reestruturar suas rotas europeias e domésticas, 
que planeja agrupar em uma estrutura separada, com custos operacionais mais baixos, 
rompendo no processo com os funcionários permanentes com alta participação sindical. 
 
Os pilotos, tripulação e pessoal em terra da Iberia estão preocupados com os planos. Porém, 
veem a aliança com a BA de forma mais favorável, considerando-a crucial para a sobrevivência 
de longo prazo da empresa aérea. 
 
Um porta-voz no sindicato de pilotos espanhóis, da divisão da Iberia, disse ontem acreditar 
que a fusão com a BA será positiva para os funcionários, mas há o receio de que possa resultar 
em grandes cortes de empregos nas áreas administrativa, de marketing e vendas das 
empresas aéreas. 
 
O cenário complicado do setor e o longo histórico da empresa com a BA, em parte explica a 
determinação da Iberia em acertar o acordo. Os dois lados também foram incentivados pela 



maior vulnerabilidade da Iberia a outras aquisições, depois de um grupo importante de 
acionistas ter rompido em 2007, deixando a instituição de poupança espanhola Caja Madrid 
com participação de 23%. 
 
A empresa aérea espanhola foi cortejada por vários consórcios de investimentos em 
participações ao longo de 2007. A Lufthansa, da Alemanha, também mostrou interesse em 
várias ocasiões. 
 
As longas negociações desde que a possível fusão foi anunciada pela primeira vez, em julho de 
2008, provocaram pelo menos uma vítima: Fernando Conte renunciou como executivo-chefe e 
presidente do conselho de administração da Iberia em julho, em parte, pelas relações tensas 
com a Caja Madrid sobre a falta de progresso na aliança. Além disso, ainda resta saber se esta 
tentativa de criar a terceira maior empresa aérea da Europa, em receita, de fato será bem-
sucedida. 
 
As aéreas sustentam que o grupo trará economia anual de € 400 milhões no quinto ano da 
fusão. Talvez consiga atingir essa meta. Porém, o precedente mais recente passível de 
comparação, a combinação entre Air France e KLM, não impressionou alguns investidores.  
 
Parece que a Air France-KLM será a última das grandes aéreas europeias a voltar ao lucro, 
após a retração do setor. E embora a fusão entre BA e Iberia, assim como a da Air France-
KLM, sem dúvida tornará o IAG uma força significativa em termos de escala, ainda é motivo de 
controvérsia saber se isso trará benefícios financeiros. 
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