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Varejo comemora
Vendas do comércio no Dia das
Mães são as melhores em 9 anos

INDICADORES VAR. (%) COTAÇÃO
DÓLAR 1 0,12 R$ 1,6190
EURO 1 0,22 R$ 2,3220
BOVESPA 1 0,32 64.621,97 pontos
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Cade põe em xeque fusão Sadia-Perdigão
Procuradoria emite parecer com fortes restrições à fusão, que podem incluir a venda de uma das marcas ou o cancelamento do negócio

Cresce a concorrência
Semp Toshiba anuncia o lançamento de seu tablet,
denominado myPad, com tela de 10,1 polegadas
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Raquel Landim

A procuradoria-geral do Con-
selho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade) emitiu
duro parecer que ameaça bar-
rar a fusão entre Sadia e Perdi-
gão. O documento recomenda
restrições mais fortes ou a re-
provação do negócio. Segun-
do fontes do Cade, uma das op-
ções possíveis é determinar a
venda de uma das marcas.

O documento foi entregue on-
tem no fim da tarde ao conselhei-
ro relator do caso, Carlos Ragaz-
zo. Não é a posição definitiva do
Cade, mas representa um indica-
tivo importante, já que costuma
ser seguido pelos conselheiros.
“Estamos preocupados com es-
sa operação e queremos sinali-
zar ao conselho que deve haver
atenção redobrada”, disse ao Es-
tado o procurador-geral do Ca-
de, Gilvandro de Araújo.

O voto dos conselheiros só se-
rá conhecido em plenário. A ex-
pectativa é que a fusão, que criou
a Brasil Foods (BRF), seja julga-
da em junho após dois anos de
análise. A BRF também pode en-
trar em acordo com o Cade e evi-
tar o julgamento. O negócio foi
fechado em junho de 2009 para
resgatar a Sadia, que sofreu pre-
juízos bilionários com derivati-
vos cambiais na crise global.

Para a procuradoria-geral do
Cade, “as empresas não logra-
ram êxito em demonstrar que os
benefícios decorrentes da fusão
podem ser compartilhados com
o consumidor”. Sadia e Perdigão
argumentam que vão criar uma
grande exportadora nacional de
carnes, mas a preocupação do ór-
gão é com o custo para a popula-
ção, pois as concentrações de
mercado ultrapassaram 70% em
diversos produtos.

Com 38 páginas, o parecer emi-
tido ontem é ainda mais restriti-
vo que o da Secretaria de Acom-
panhamento Econômico (Seae)
do Ministério da Fazenda. A
Seae recomendou a aprovação
da operação desde que seguidas
uma de duas alternativas: a ven-
da de um conjunto de marcas
com preços mais baixos ou o li-
cenciamento por cinco anos das
marcas Sadia ou Perdigão.

“As alternativas oferecidas pe-
la Seae não são suficientes para
combater os problemas identifi-
cados”, diz a procuradoria do Ca-
de. “Ou encontramos restrições
que possibilitem efetivamente a
um terceiro agente econômico
fazer frente ao poder de merca-
do da Brasil Foods, ou se impõe a
reprovação da operação.”

Para o órgão, o licenciamento
da marca Sadia ou Perdigão por
cinco anos “é temporário e não
resguarda a competição no mé-
dio e longo prazos”. O parecer
deixa em aberto qual seria a op-
ção ao licenciamento. Segundo
uma fonte do Cade, na prática,
resta pouco a não ser a venda de
uma das duas marcas principais.
Para especialistas, os concorren-
tes não se interessariam pelo ar-
rendamento temporário.

O entendimento dos técnicos
do Cade é que a segunda alterna-
tiva – venda em bloco de Batavo,
Rezende, Confiança, Wilson e
Escolha Saudável e dos ativos de
margarina que incluem Doriana,
Claybon e Delicata – também
não é satisfatória. “A alienação
das marcas de combate não seria
suficiente para atribuir a um
agente econômico poder de mer-
cado para contrastar eventual
exercício de poder dominante.”
Procurada, a BRF não quis se ma-
nifestar porque ainda não rece-
beu o parecer.
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