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No início do mês que vem, a maior aeronave comercial do mundo, o Airbus A380, deverá fazer 
seu vôo inaugural partindo de Toulouse. O avião abrirá as portas para uma  nova era da aviação 
civil e evidenciará a chegada da Airbus ao posto de principal fabricante mundial de aeronaves 
comerciais. 
 
Trata-se da maior aposta jamais bancada pelo setor aeroespacial europeu, mas, se for bem-
sucedida, a aeronave de dois andares consolidará a liderança da Airbus sobre a Boeing, sua rival 
americana no duopólio mundial fornecedor de grandes aeronaves civis de grande porte. 
 
Quando o A380 foi oficialmente "revelado" pela primeira vez, numa cerimônia em Toulouse, em 
janeiro, a aeronave foi comemorada pelos líderes políticos da França, Alemanha, Reino Unido e 
Espanha como um triunfo da cooperação industrial européia. 
 
O A380 é a peça final no quebra -cabeças da Airbus. Foram necessários mais de 35 anos para 
chegar lá, mas a Airbus finalmente tem uma família completa de produtos, do A318 para 108 
passageiros ao novo superjumbo de 555 lugares, com a qual competirá com a Boeing em todos os 
segmentos do mercado de aeronaves comerciais com mais de cem assentos. 
 
Com o A380, a Airbus porá fim ao lucrativo monopólio de 35 anos da Boeing no mercado de 
aeronaves de grande porte. Isso, porém, foi conseguido contra todas as probabilidades. A Airbus 
tinha uma estrutura industrial que durante muitos anos desafiou a lógica e uma escala de 
envolvimento governamental que, embora vital para seu sucesso, é, ainda, capaz de interferir em 
assuntos pertinentes ao conselho diretor. 
 
Sem apoio governamental, principalmente da França, a Airbus nunca teria sido criada. Sua vida 
começou em 1967, com um acordo franco-alemão-britânico visando a construção de uma 
aeronave de duas turbinas e fuselagem larga, que acabou se materializando na forma do A300. O 
programa foi deslanchado, em 1969, a Airbus foi constituída como um consórcio no fim da década 
de 1970 e o A300 fez seu vôo inaugural em 1972. 
 
Para alemães e franceses, a Airbus foi concebida como uma reação ao que era, à época, encarado 
como um empenho americano em atingir uma supremacia econômica. Foi sua determinação que 
manteve o empreendimento caminhando, em seus difíceis primeiros anos, à medida que a Airbus 
buscava conquistar uma base para posterior expansão num mercado de aeronaves comerciais 
dominado pela Boeing, McDonnell Douglas e Lockheed. Era improvável que a estrutura 
empresarial que emergiu e durou até 2000 viesse a escrever a história de sucesso em que se 
converteu a Airbus. 
 
Na década de 90, o sistema Airbus necessitava de racionalização, mas os parceiros não 
conseguiram realizar progressos antes de ter sido iniciada uma consolidação nos setores 
aeroespacial e de defesa europeus. 
 
O elemento deflagrador foi a fusão de companhias da França, Alemanha e Espanha formando a 
empresa European Aeronautic Defence e Space (EADS) em meados de 2000. Essa combinação, 
em paralelo com um acordo envolvendo a BAE Systems, tornou possível reestruturar a Airbus de 
modo a constituí-la como uma entidade empresarial única, com seu controle distribuído em 80% 
para a EADS e 20% para a BAE. 
 
A Airbus está integralmente consolidada na EADS, ao passo que a BAE conserva uma importante 
participação minoritária. 
 



A dimensão da Airbus, com seus 52 mil funcionários, inevitavelmente gerou tensões na EADS. 
Apenas a Airbus foi responsável por 64% do faturamento da EADS no ano passado e por 79% de 
seu lucro operacional. E, embora a estrutura de controle acionário da Airbus tenha sido 
esclarecida, e apesar de a EADS e a BAE parecerem colaborar harmoniosamente, a EADS continua 
sendo produto de um precário malabarismo entre os interesses francês e alemão. 
 
A companhia tem 30% de seu capital controlado pela Daimler-Chrysler e outros 30% em mãos de 
interesses franceses — com 15% para o governo francês e outros 15% para o grupo Lagardere. 
 
A EADS continua com dois co-executivos-chefes e dois co-presi-dentes. A EADS abriu seu capital 
em 2000 e tem sido um êxito financeiro, pois o preço de suas ações teve um desempenho 
superior ao de suas principais concorrentes e ao do setor aeroespacial. 
  
Aparentemente, a delicada estrutura gerencial e de participação proprietária, desdenhada por 
muitos analistas financeiros e concorrentes em 2000, tinha proporcionado um bom desempenho 
devido à íntima relação de trabalho estabelecida pelos dois principais executivos, Philippe Camus 
e Rainer Hertrich. 
 
Essa convicção foi abalada, no fim do ano passado, porém, quando Forgeard, principal executivo 
da Airbus e membro do conselho de administração da EADS, fez uma tentativa de apropriar-se 
sozinho do poder executivo, apoiado pelo governo francês. A Daimler-Chrysler bloqueou qualquer 
mudança na estrutura empresarial da EADS — existem, ainda, dois principais executivos, mas em 
uma batalha doméstica na França, Forgeard conseguiu afastar Camus valendo-se do apoio de 
Chirac. 
 
A partir de maio, a EADS será dirigida por um novo duo: Forgeard e Tom Enders, ex-presidente 
da divisão de defesa da EADS, como principal executivo alemão conjunto. Resta ver em que 
medida eles trabalharão harmoniosamente, e se a paz voltará ao escalão de comando da EADS. A 
decisão mais urgente sobre a qual eles precisam se entender, nas próximas semanas, é sobre a 
nomeação de um novo executivo-chefe para a Airbus, em substituição a Forgeard. (Tradução de 
Sérgio Blum) 
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