
União de Air France e KLM deve criar terceira maior empresa aérea do mundo 
Keith Johnson e David Gauthier-Villars 

 
Numa época em que as companhias aéreas européias sofrem com o excesso de capacidade e 
lucros mirrados, o conselho de administração da Air France votou ontem, segunda-feira, para unir 
a empresa francesa à KLM Royal Dutch Airlines, da Holanda, sob uma nova holding, num negócio 
que cria a terceira maior companhia aérea do mundo.  
 
O conselho da KLM, que também devia aprovar a transação, estava ainda reunindo-se ontem à 
noite. O acordo, que deve ser anunciado hoje, terça-feira, estipula que a Air France emita novas 
ações aos acionistas da KLM, de forma a fazer da empresa holandesa uma subsidiária integral, 
mas independente, de uma nova holding de controle francês. O conselho da Air France aprovou a 
união ontem à noite, embora um membro do conselho, Yvon Touil, que representa o sindicato de 
trabalhadores, tenha votado contra o que chamou de valor "exorbitante" do negócio.  
 
De acordo com representantes do sindicato de trabalhadores da Air France que ouviram detalhes 
do plano, cerca de 51% das ações da KLM com direito a voto ficarão com uma fundação 
holandesa de propósitos especiais, o que protege a identidade nacional da companhia aérea. Essa 
medida foi tomada para resolver uma questão espinhosa sobre direitos de pouso da KLM ao 
mantê-la holandesa. A nova empresa teria faturamento anual combinado de 19 bilhões de euros 
(US$ 21,8 bilhões).  
 
A complexa estrutura que está sendo proposta para a nova empresa salienta o quão difícil será 
para as companhias aéreas européias promover uma verdadeira consolidação. Mesmo assim, se 
for aprovada, a transação ampliará a fatia de mercado da Air France e coroa uma virada notável 
de uma empresa que sete anos atrás flertou com a concordata. Ela também dissiparia as 
incertezas sobre o futuro da KLM, que fracassou em três tentativas anteriores de unir-se a rivais 
européias. O acordo depende da aprovação final dos governos da França e Holanda, bem como 
dos sindicatos das duas companhias.  
 
O maior benefício no curto prazo poderia ser o fortalecimento da aliança global SkyTeam, que é 
liderada pela Air France e pela Delta Air Lines: a adesão da KLM e de suas parceiras americanas 
Northwest e Continental ao SkyTeam o catapultaria à frente da Star Alliance, que é liderada pela 
Lufthansa e United Airlines e da qual a Varig participa, passando a ser a maior aliança mundial. 
Essas alianças buscam aumentar a receita dos membros ao permitir que eles vendam passagens 
em vôos das parceiras.  
 
A nova empresa superará a British Airways como maior da Europa, ficando atrás apenas das 
americanas American Airlines e United Airlines no mundo. Mas ela vai funcionar mais como uma 
aliança do que como fusão, mantendo operações separadas nos dois países. A solução encontrada 
não é revolucionária: Dinamarca, Suécia e Noruega uniram suas companhias aéreas nacionais 
para formar a Scaninavian Airline Systems em 1946 e passaram-se mais de 50 anos até que as 
ações das empresas fossem unificadas.  
 
Analistas levantaram a questão de que o braço holandês da empresa resultante da união poderia 
perder os direitos de voar em rotas lucrativas para alguns países, já que esses direitos são 
negociados em acordos bilaterais entre governos.  
 
Cortes de pessoal são difíceis de ser efetuados no setor aéreo europeu, fortemente sindicalizado. 
A nova empresa seria a maior, mas tamanho não significa poder nesse setor. A criação da holding 
não resolveria problemas da indústria como o crônico excesso de capacidade e operações 
ineficientes. Pressões políticas e de sindicatos também significam que a nova empresa terá 
dificuldade para cortar assentos, aviões ou empregos, medidas cruciais para melhorar a 
lucratividade. Os custos totais da empresa resultante se aproximam de 19 bilhões de euros por 
ano, mas a Air France calculou as reduções de custos potenciais em 75 milhões de euros no 



primeiro ano e entre 400 milhões de euros e 500 milhões de euros pelos próximos cinco anos. 
Analistas consideram pouco. 
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