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A fusão de US$ 3 bilhões da United Airlines, da UAL Corp., com a Continental Airlines Inc. deve 
incorrer em US$ 1,2 bilhão em custos não recorrentes da transação ao longo de três anos, 
desde que o negócio seja aprovado pelas autoridades, informaram as empresas ontem. 
 
A empresa resultante, a ser chamada United Continental Holdings Inc., deve ser a maior do 
mundo em tráfego, com um valor de mercado de US$ 8,3 bilhões pelas cotações atuais. 
 
Os presidentes executivos das empresas disseram ontem que a aérea resultante vai obter pelo 
menos US$ 1 bilhão por ano em reduções de custos e um grande aumento incremental de 
receita até 2013, em relação à receita combinada de US$ 29 bilhões no ano passado. O ganho 
de US$ 1 bilhão não inclui a receita significativa que as empresas recebem de suas relações 
atuais dentro da Star Alliance, a aliança de companhias da qual a TAM vai fazer parte nas 
próximas semanas. 
 
Jeff Smisek, o diretor-presidente da Continental, que deve manter o cargo na empresa 
resultante da fusão, disse que o acordo "é profundamente pró-concorrência" e "deve ser 
facilmente aprovado sob uma perspectiva antitruste". As partes esperam superar esse 
obstáculo e concluir a fusão no fim do ano, depois de buscar a aprovação dos acionistas em 
setembro. 
 
Os sinais de Washington ontem não eram tão otimistas. O Departamento de Justiça do 
governo americano confirmou estar examinando a transação. O senador Herb Kohl, que 
preside o comitê antitruste do Comitê Judiciário do Senado, disse que a fusão afetará as 
opções de viagem de milhões de pessoas e seu subcomitê deve realizar uma audiência "para 
avaliar se esta fusão levará a preços mais altos e serviço de menor qualidade". 
 
Muitos acreditam que a fusão permitirá às empresas cortar capacidade - o número de assentos 
disponíveis -, o que poderia dar a toda a indústria alguma margem para aumentar as tarifas. 
Smisek e o diretor-presidente da UAL, Glenn Tilton, não falaram de seus planos para 
capacidade. Mas Smisek disse que os custos mais baixos da empresa resultante devem ajudá-
la a "ser atraente para os passageiros de lazer", que dão mais valor a descontos. 
 
Smisek, de 55 anos, e Tilton, de 62, que deve presidir o conselho, disseram que o negócio é 
competitivo porque as redes de rotas das aéreas são complementares, sem redundâncias 
internacionais e com poucas domésticas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 maio 2010, Empresas, p. B12. 


