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Mas movimento ainda depende de mudanças nas regras dos países  
 
Nos últimos oito anos, uma onda de consolidação no setor aéreo chamou a atenção pela 
velocidade e porte das companhias envolvidas. Foram ao menos oito negociações, só para citar 
as que ganharam mais notoriedade mundial, num ritmo de uma fusão por ano, sempre entre 
empresas aéreas de uma mesma região. Agora, executivos e especialistas da aviação em todo 
o mundo são unânimes em dizer que a próxima movimentação deverá ocorrer entre 
companhias de diferentes continentes. 
 
"A consolidação do setor aéreo tem acontecido entre regiões. O que nós precisamos ver é um 
segundo passo, que significa consolidação entre uma grande empresa europeia e outra 
americana. Ou seja, consolidação acima de fronteiras regionais, fusões transcontinentais", 
afirmou ao Valor, o presidente da Associação Internacional do Transporte Aéreo (Iata, na sigla 
em inglês), Giovanni Bisignani. 
 
De acordo com ele, para que essa nova onda possa ser deflagrada é preciso que os governos 
mudem regras que atualmente limitam essa nova tendência. "É tempo de os governos verem 
que estamos entrando numa nova era de mudança", disse Bisignani. 
 
Em setembro de 2003, a fusão entre as europeias Air France e KLM (Holanda) chamou a 
atenção do mundo com a criação do maior grupo aéreo europeu naquela ocasião. Desde então, 
mais sete fusões ou aquisições entre empresas aéreas de uma mesma região aconteceram 
(ver quadro), incluindo a América Latina, com a recente aproximação entre a chilena LAN e a 
brasileira TAM. O negócio ainda está sob avaliação de autoridades antitruste. 
 
"Atualmente temos em torno de 240 companhias aéreas associadas à Iata. Não há nenhuma 
indústria no mundo que seja tão fragmentada", afirmou ontem Bisignani, último dia da 67ª 
edição do encontro anual da Iata, em Cingapura. Em 2012, o encontro será realizado na China. 
 
O presidente da TAM Linhas Aéreas, Líbano Barroso, lembra que a visão da Iata para a aviação 
global em 2050 prevê a sobrevivência de 10 a 12 grandes grupos transcontinentais de 
transporte aéreo. "No Atlântico Norte, estão ocorrendo joint ventures. Acho que essa é uma 
tendência. Agora, se essas joint ventures vão se transformar numa participação societária 
transcontinental, acho que também pode ser uma tendência", disse o executivo. 
 
O setor aéreo ainda deverá ver alguns movimentos de consolidação regional, na avaliação do 
presidente da aérea americana de baixo custo JetBlue, Dave Barger. Ele lembra que algumas 
companhias aéreas estrangeiras estão fazendo investimentos nos Estados Unidos, como a 
Lufthansa, que é o maior investidor da própria JetBlue.  
 
Sobre os planos de expansão operacional da companhia, o executivo da JetBlue diz que a 
América do Sul já esteve no radar, mas que, por enquanto, a frota da empresa não permite 
voos de longa distância. "Nós já tivemos algumas discussões de alto nível sobre como entrar 
na América do Sul. É possível uma operação no Brasil, mas não a vejo no médio prazo, pois 
hoje temos a frota errada (com aviões da Airbus A320, mais para voos domésticos)".  
 
A JetBlue foi fundada por David Neeleman, também fundador e presidente do conselho de 
administração da brasileira Azul. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 jun. 2011, Empresas, p. B6. 


