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DESTAQUE NEGÓCIOS
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O ditado que profetiza que em ti-
me que está ganhando não se
mexe pode ser válido para a sele-
ção brasileira que estreia amanhã
na Copa. Mas, ao que tudo indica,
é desastroso quando aplicado à
economia. Transportado para o
universo dos negócios de compra
e venda de empresas, o dito po-
pular bem que poderia ser adap-
tado para algo como “é sempre
possível melhorar o esquema tá-
tico para que a equipe continue
vencendo”. Mesmo com os indi-
cadores de fusões e aquisições no
país batendo recordes após o pico
da crise financeira global (leia
mais na página 8), é assim que
pensa a maioria dos especialistas.

O assunto voltou a ganhar
força após a divulgação, há cer-
ca de um mês, de um relatório
da Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE) que critica a buro-
cracia responsável pela análise
das operações no mercado local.

Além da morosidade do pro-
cesso — que faz com que opera-
ções como a compra da Sadia
pela Perdigão ainda não tenham
chegado à mesa de um dos con-
selheiros do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica
(Cade) um ano após sua concre-
tização — o documento também
critica outro ponto considerado
chave para que o mercado brasi-
leiro avance: a possibilidade de
que o órgão antitruste passe a fa-
zer a análise prévia dos negócios.

“Com a atual sistemática, não
é possível avançar. Depois que se
mistura clara com gema, fica
muito difícil separar”, compara o
presidente do Cade, Arthur Ba-
din. “A insegurança trazida por
esse modelo é péssima para o am-
biente de negócios, pois as em-
presas veem parte das sinergias

congeladas e correm o risco de
perder talentos durante esse pe-
ríodo de incertezas. Somente Egi-
to e Paquistão não utilizam a aná-
lise prévia”, diz. O presidente tem
se empenhado em convencer
parlamentares a aprovar o projeto
de lei que simplifica o funciona-
mento do Cade. Mas é difícil que
isso ocorra ainda neste ano.

O receio de Badin é de que a
lentidão do sistema de defesa
econômica se torne, mais à fren-
te, o maior obstáculo para o fe-
chamento de operações. A preo-
cupação é compartilhada por
profissionais que acompanham

de perto dois dos principais mo-
vimentos que têm impulsionado
a aquisição de empresas: o gran-
de apetite de estrangeiros pelo
país e o processo de internacio-
nalização de empresas locais.
“Além de haver sobreposição no
trabalho dos órgãos, a atual lei
embute algumas situações sem
muito sentido prático. Como
qualquer negócio que envolva
empresas com faturamento su-
perior a R$ 400 milhões anuais
precisa passar pelo Cade, uma
grande empresa que se enquadra
nessa situação e que esteja ape-
nas querendo vender ativos é
submetida ao mesmo processo”,
critica Barbara Rosenberg, sócia
do Barbosa, Müssnich & Aragão.

Esse ponto também é criticado
por não ser considerado claro para
alguns tipos de investimento.
“Não há uma definição clara sobre
o tema. Fundos de private equity,
que têm como cotistas fundos de
pensão de empresas que faturam
mais do que isso, acabam optando
por enviar a operação ao Cade,
mesmo que ela não represente ris-
co de concentração”, diz Alexan-
dre Navarro, sócio do Navarro Ad-
vogados. “É preciso que haja uma
norma explícita.”

O BRASIL ECONÔMICO apurou
que a Associação Brasileira de
Private Equity & Venture Capital
(Abvcap) quer mudar isso. A en-
tidade deve levar esse e outros
pleitos ao Cade até o meio do
ano, segundo uma fonte que so-
licitou anonimato.

O projeto que altera o funcio-
namento do Cade está no Sena-
do. Foi examinado e aprovado
por cinco comissões na Câmara
Também prevê o aumento da
estrutura funcional do órgão.
Atualmente, a análise de fusões
está nas mãos de apenas 22 téc-
nicos. Uma evidência de que em
time que está ganhando mexer
pode ser necessário. ■

“Com a atual
sistemática de análise
de operações, não
é possível avançar.
Depois que se mistura
clara com gema, fica
muito difícil separar

Arthur Badin,
presidente do Cade

Mesmo batendo recordes, há muito o que melhorar para
que continue a ser interessante comprar empresas brasileiras

Burocracia amarra
fusões e aquisições

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 4.
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