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A segunda megafusão de companhias aéreas americanas em 24 meses pode motivar outras 
empresas do setor a se unirem para não ficarem para trás. 
 
A especulação se concentra na American Airlines, da AMR Corp., e na US Airways Group Inc., 
as duas maiores companhias aéreas americanas que ainda não resolveram juntar os trapos 
durante o mais recente boom de consolidações do setor. 
 
A American e a US Airways, respectivamente a segunda e a sexta maiores aéreas americanas 
com base no tráfego doméstico e nas rotas internacionais, não estão negociando, disseram 
pessoas a par da questão. Mas a pressão pode aumentar se as autoridades antitruste 
acenderem a luz verde para a união entre a United Airlines, da UAL Corp., e a Continental 
Airlines Inc., que criará a maior companhia aérea do mundo. 
 
A American, de Fort Worth, Texas, já foi apeada da liderança do setor americano após a fusão 
de 2008 entre a Delta Air Lines Inc. e a Northwest Airlines. Embora seja provável que novos 
acordos enfrentem ainda mais objeções das autoridades antitruste, muitos no setor acham que 
a consolidação é crucial para as empresas americanas cortarem custos e estancarem os 
prejuízos crônicos. A Delta calcula que os benefícios anualizados de sua fusão já chegam a US$ 
1 bilhão. 
 
"Acho que seria pelo menos vantajoso [para a American e a US Airways] estudar uma fusão", 
disse Hunter Keay, analista para o setor aéreo da Stifel Nicolaus Capital Markets. 
 
A US Airways, sediada em Tempe, Arizona, passou meses negociando uma fusão com a 
United, mas a abandonou quando a United começou a se concentrar na Continental. A US 
Airways continua aberta a uma fusão para ganhar escala caso a oportunidade certa surja, mas 
afirma que também pode prosperar sozinha. 
 
"Não acreditamos que a porta se fechou em relação a mais consolidação envolvendo a US 
Airways", disse o diretor-presidente da empresa, Doug Parker, numa teleconferência na 
semana passada. 
 
Muitas pessoas na aviação alertam que a próxima fusão ainda pode demorar, já que após a 
Delta anunciar sua união com a Northwest, em abril de 2008, passaram-se dois anos até que 
outro negócio importante no setor fosse anunciado. Executivos de aéreas americanas 
ressaltam que já devem se beneficiar da fusão entre a United e a Continental porque a nova 
aérea terá de cortar capacidade em rotas redundantes. 
 
"Acho que a consolidação só pode ser boa para o setor e para nós, participemos ou não dela", 
disse recentemente a investidores Tom Horton, diretor financeiro da American. 
 
Embora não descarte uma aquisição, a American já afirmou que está confortável com sua 
presença extensiva em mercados importantes dos Estados Unidos, como Nova York, Los 
Angeles e Dallas. Os executivos também esperam gerar nova receita com os planos da 
American de criar joint ventures com a British Airways PLC e a Japan Airlines Corp. em rotas 
internacionais, juntamente com uma parceria doméstica mais modesta acertada recentemente 
com a JetBlue Airways Corp. 
 
Alguns analistas de Wall Street questionaram se isso será suficiente para a American, que tem 
os custos trabalhistas mais altos do setor. A companhia divulgou um prejuízo no primeiro 
trimestre maior que o dos concorrentes e muitos analistas preveem que continuará no 
vermelho no resto de 2010, enquanto outras grandes companhias aéreas americanas voltam 
ao lucro. 
 
Uma possível fusão entre a American e a US Airways envolveria mais rotas redundantes que a 
união da United com a Continental, tornando o casamento menos natural. Mas analistas dizem 



também que a US Airways pode incrementar a presença da American na costa leste dos EUA e 
propiciar voos para Phoenix, Arizona. Juntas, as duas companhias teriam o mesmo volume 
geral de tráfego que a United e a Continental. 
 
As companhias de baixo custo, que normalmente servem rotas domésticas com um único 
destino, também podem se envolver na onda de consolidação em algum momento. Mas muitas 
já são lucrativas e têm crescido rapidamente, o que diminui as chances de tomarem a 
iniciativa nesses acordos. 
 
"Acho que a necessidade é menos urgente", disse ao Wall Street Journal recentemente Bob 
Fornaro, diretor-presidente da barateira AirTran Holdings Inc., a oitava maior companhia aérea 
dos EUA. A Southwest Airlines Co., a quinta maior dos EUA em tráfego, indicou recentemente 
que está aberta a uma aquisição, mas qualquer negócio é improvável logo, porque ela está se 
concentrando no crescimento orgânico. 
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