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Fotos ilustrativas.Veículos vendidos sem implementos. Algumas versões, itens opcionais e cores estão sujeitos à disponibilidade de estoque, podendo variar seu prazo de entrega (máximo 50 unidades). *Trocas de óleo e filtros lubrificantes do motor gratuitas pelo período de 2 anos, respeitando os intervalos preconizados no Plano de
Manutenção expresso no Manual do Proprietário, com mão de obra gratuita oferecida pelas concessionárias Iveco participantes da promoção e em condições de uso normal (não severo), com limite de 180.000 km. A gratuidade dessas trocas é automaticamente extinta caso o Plano de Manutenção não seja integralmente cumprido em 
uma concessionária Iveco. Condição válida até 30/4/2010. **Taxa fixa de 0,57% ao mês = 7,00% ao ano através da modalidade Finame, linha de repasse do BNDES dentro das condições especiais para o programa BNDES PSI. **Taxa fixa de 0,37% ao mês = 4,5% ao ano através do produto Finame BNDES PROCAMINHONEIRO. Condições
vigentes a partir de 27/7/2009 até 29/6/2010, conforme circulares do BNDES 02-2010, 03-2010, 195-2006 e 196-2006, sujeitas a alterações por atos de autoridade monetária, BNDES e BACEN. Entrada mínima de 10% para micro, pequenas e médias empresas (faturamento anual inferior a R$ 60 milhões) e entrada mínima de 20% para
empresas de grande porte (faturamento anual superior a R$ 60 milhões ou que pertençam a grupo econômico no qual a receita consolidada das empresas supere esse montante). As operações são aplicáveis aos veículos Iveco produzidos no Brasil e homologados no BNDES. O prazo máximo das operações será de 60 meses com até
6 meses de carência para as entradas de até 20%. Prazo de 72 meses com entrada mínima de 30%. Um maior percentual de entrada poderá ser exigido de acordo com os critérios de aprovação de crédito do Banco FIDIS S/A, aos quais todas as propostas estarão submetidas. Será cobrada taxa de cadastro no valor de R$ 850,00 para
pessoa jurídica e pessoa física, somente no caso de operações efetivamente realizadas. Para mais informações, consulte a rede de concessionárias Iveco.Telefone comercial Iveco Capital: (31) 2123-5918; Ouvidoria: 0800 28 29900 – ouvidoria@bancofidis.com.br – Iveco Capital é uma unidade de negócios do Banco FIDIS S/A.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE WWW.IVECOTECTOR.COM.BR

Condições especiais para você ter o 
Caminhão do Ano todos os dias da semana.

Anos
de troCA de
óleo e filtros.*2

CONDIÇÃO ESPECIALVÁLIDA POR TEMPO LIMITADO.

0,37%
Programa Procaminhoneiro**

0,57%
finame**

TAXAS A PARTIR DE:

IVECO

CAMINHÃO DOANO
PRÊMIO DE CAMINHÃO

DO ANO 2009 
DA REVISTA AUTODATA.

OPÇÃO DE
TRANSMISSÃO ZF

9 MARCHAS
ENGATE SIMPLES,

CONFORTOAO DIRIGIR.
MAIOR ECONOMIA DE

COMBUSTÍVEL.

MODERNIDADE
E CONFORTO

OPÇÃO CABINE LEITO.
MAIS CONFORTO PARA

O MOTORISTA.

À espera do
Cade, clima é
de ansiedade
Em relatórios para investidores, BRF estima que a
fusão seja aprovada até julho, ‘o limite do limite’

Contagem regressiva. ‘Esperamos que não faça aniversário sem aprovação do Cade’, disse Fay, da BRF

Raquel Landim

O clima é de ansiedade nos escritó-
rios dos mais altos executivos da Bra-
sil Foods. A união de Sadia e Perdigão
completará um ano no dia 19 de
maio. Até agora, pouco foi implemen-
tado, porque o processo está em aná-
lise pelo Sistema Brasileiro de Defesa
da Concorrência.

Os últimos dez meses foram de in-
tenso trabalho para altos executivos
e a consultoria McKinsey. Eles fize-
ram um “mapa da fusão” e planeja-
ram a nova empresa em detalhes.
Mas o estudo termina no fim do mês
e, a partir daí, só restará aguardar.

“Esperamos que não faça aniversá-
rio”, disse o CEO da BRF, José Anto-
nio do Prado Fay. “Estamos prontos
para iniciar a integração de todas as
equipes de forma definitiva e total”,
disse o co-presidente do conselho de
administração, Nildemar Secches.

Nos relatórios para investidores, a
BRF estima a conclusão da fusão em
junho ou julho, que é avaliado na em-
presa como “o limite do limite”. O
tempo gasto pelo governo deixa os
executivos ansiosos porque retarda a
redução dos custos.

A indefinição sobre o futuro tam-
bém traz insegurança para a equipe, e
a BRF está perdendo funcionários im-
portantes. O avanço da concorrência
é outra preocupação.

“Ao longo do tempo estamos ven-

do outras empresas aproveitando o es-
paço para crescer”, disse Luiz Fernando
Furlan, também co-presidente do con-
selho de administração da BRF.

No fim do ano passado, o Marfrig
comprou a Seara, a terceira marca do
mercado de embutidos, e anunciou que
vai perseguir o segundo lugar. Na carne
bovina, o JBS comprou o Bertin e a ame-
ricana Pilgrim’s Pride.

Complexidade. Segundo especialistas
em concorrência, o caso Sadia – Perdi-
gão é um dos mais complexos que já
passou pelo Cade. São cerca de 60 cate-
gorias de produtos, que devem ser anali-
sadas individualmente. As empresas já
enviaram mais de 600 páginas de infor-
mação para as autoridades.

Nos bastidores, os comentários são
que o desfecho pode ser complicado. As
especulações de advogados e do merca-
do apontam para medidas de restrição,
como vendas de fábricas ou até a saída
das marcas Sadia ou Perdigão de algum
produto específico.

Uma das bases da argumentação da
empresa é a definição do que é o merca-
do relevante para análise de concorrên-
cia. Eles querem convencer o Cade que
as pizzas da Sadia e da Perdigão não con-
correm só com o produto congelado,
mas também como a pizza feita em casa
ou comprada na pizzaria.

Os executivos também estão incomo-
dados porque consideram o Acordo de
Reversibilidade da Operação (Apro) as-

sumido com o Cade muito restritivo. O
compromisso foi assinado às pressas,
para salvar a Sadia da ruína financeira.

Desde então, o Cade já autorizou
duas flexibilizações, permitindo às em-
presas unificar a compra de insumos e a
venda no mercado externo. Ainda as-
sim, isso é uma parte pequena das siner-
gias que a operação pode gerar.

“Se comparar com qualquer outro lu-
gar do mundo, o prazo do processo é
absolutamente normal ”, disse Carlos
Ragazzo, conselheiro do Cade e relator
do caso.

O processo ainda não chegou às
mãos de Ragazzo e está em análise técni-
ca na Secretária de Acompanhamento
Econômico (SAE), do Ministério da Fa-
zenda, geralmente a fase mais demora-
da até a aprovação do negócio.

A concorrência também está ansiosa.
“Nós ficamos pequenos de uma hora pa-
ra outra”, disse o presidente da Aurora,
Mario Lanznaster. Ele explica, por
exemplo, que é impossível competir em
volume de propaganda com uma gigan-
te como a Brasil Foods.

CLAYTON DE SOUZA/AE
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 mar. 2010, Negócios, p. N5.




