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A fusão entre a British Airways e a Iberia vai trazer um valioso ativo para cada uma delas. A 
empresa britânica ganha uma importante operação na América Latina, onde a Iberia tem forte 
atuação. Já para a companhia espanhola, vai significar sua entrada em mercados como o 
Oriente Médio, Ásia e Oceania, mais um reforço nos Estados Unidos, destinos bem atendidos 
pela British. A avaliação é de especialistas do setor aéreo. Para eles, o negócio também reforça 
a tendência de consolidação da aviação civil na Europa, que ainda convive com o fantasma da 
crise e assiste a uma agressiva expansão das empresas de baixo custo no seu mercado 
doméstico.  
 
"A tendência é eles [British e Iberia] criarem uma empresa para operar as linhas europeias. 
Isso pode ser feito com a companhia de low cost da Iberia, a ClickAir", afirma o consultor 
aeronáutico Paulo Bittencourt Sampaio. De acordo com ele, essa estratégia será necessária 
porque as empresas aéreas europeias de grande e médio porte não conseguem mais se firmar 
nos voos domésticos, com a hegemonia das três maiores companhias de custos e tarifas 
baixas do mercado europeu - a irlandesa Ryanair, a britânica Easyjet e a alemã Air Berlin. 
 
O presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Estratégicos e de Políticas Públicas em 
Transporte (Cepta), Respício Espírito Santo, afirma que o movimento de fusões no mercado 
europeu também é uma preparação para uma mudança radical entre os céus europeu e 
americano, que deverá se consolidar daqui a 10 anos, estima o especialista. Será quando os 
dois continentes permitirão que empresas internacionais façam voos domésticos, a chamada 
cabotagem, ou política de "céus abertos" entre os Estados Unidos e a Europa. 
 
"Para a Comissão Europeia, está tudo bem [permitir a cabotagem]. Para o Poder Executivo dos 
Estados Unidos também, mas essa discussão deve ir para o Congresso, que vai sofrer pressão 
de sindicatos", diz Respício. Segundo ele, o limite de capital estrangeiro para uma empresa 
voar dentro da Europa, sem ser europeia, é de 49%. Nos Estados Unidos, esse teto é de 25%, 
para companhias não americanas. Tanto Respício quanto Sampaio veem na SAS, empresa 
aérea escandinava, o próximo alvo de aquisição. 
 
Respício afirma que é também por causa dessa nova realidade na aviação da Europa e dos 
Estados Unidos que as companhias americanas também têm promovido uma onda de fusões e 
aquisições. A mais recente em discussão, acrescenta ele, é a conversação entre a United 
Airlines e a US Airways. 
 
O especialista em aviação da consultoria Bain & Company, André Castellini, diz que com a 
fusão, British e a Iberia vão obter redução de custos, ganho de escala e poder de negociação 
nas compras. Além disso, poderão promover aumentos no valor que o passageiro paga por 
quilômetro voado (yield), com a redução de concorrência em rotas similares. "Elas [British e 
Iberia] também terão uma melhor utilização das aeronaves, com a racionalização da frota e o 
uso eficiente dela", afirma Castellini. 
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