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Notas & Informações

Dois anos depois
de consumada,
a união da Sadia
e da Perdigão
poderá ser con-
testada pelo Ca-

de, o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica, responsá-
vel pela supervisão das condi-
ções internas de concorrência.
Em junho de 2009 a fusão das
duas empresas deu origem à
Brasil Foods (BRF), uma gigan-
te do setor de alimentos, com
presença dominante em vários
segmentos do mercado. Mas a
nova companhia atua também
no mercado externo e é uma
das grandes exportadoras brasi-
leiras. A soma das exportações
das marcas BRF e Sadia atingiu
US$ 4,4 bilhões em 2010, o ter-
ceiro maior valor na classifica-
ção por empresas, segundo ta-
bela do Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio
Exterior (Mdic). No mercado
interno a receita alcançou R$
13,5 bilhões.

O julgamento da fusão está
previsto para junho. Só então a
decisão final sobre o assunto se-
rá conhecida, mas já foram di-
vulgadas informações sobre o
parecer da Procuradoria-Geral
do Cade. São mais severas, se-
gundo fonte do órgão, do que
aquelas apresentadas pela Se-
cretaria de Acompanhamento
Econômico (Seae) do Ministé-
rio da Fazenda. Segundo a
Seae, só se deverá aprovar a fu-
são se a BRF vender um conjun-
to de marcas ou licenciar por
cinco anos o uso de uma das
marcas originais, Sadia ou Per-
digão. O procurador-geral do
Cade, Gilvandro de Araújo, de-
clarou-se “muito preocupado”

com a fusão. Os conselheiros,
disse ele ao Estado, terão de
cuidar do assunto com “atenção
redobrada”, para resguardar os
interesses dos consumidores.

Especialistaspodemargumen-
tar em defesa de qualquer dos
dois pareceres, o da Procurado-
ria-Geral do Cade e o da Seae.
Talvez possam até propor um
terceiroconjunto derecomenda-
ções. O debate a respeito de fu-
sões e das condições de concor-
rência tornou-se mais complexo
nas últimas duas décadas, com a
crescente integração dos merca-
dos internacionais e a mudança
nos padrões de competição. É
certamente arriscado, no pano-

rama atual, recorrer a critérios
aplicados em outros tempos.
Conciliar os interesses do consu-
midorcom ascondiçõesnecessá-
rias ao sucesso empresarial na
economia globalizada é um exer-
cício complexo e desafiador.

Os membros do Cade estão
com certeza conscientes desse
desafio. Serão capazes, no entan-
to, mesmo ponderando todos os
fatores, de produzir a melhor so-
lução para o caso desta fusão? A
discussão pode ser muito rica e
instrutiva. Os argumentos de ca-
da lado podem ser muito bem
elaborados e poderosos. Mas o
momento da decisão é errado.

Não tem sentido levar dois
anos para decidir se uma fusão
de empresas, especialmente des-
se porte, é compatível com os pa-
drões de um mercado razoavel-

mente concorrencial. Os prazos
do Cade, assim como os prazos
demuitosoutrosórgãosda admi-
nistração brasileira, são incom-
patíveis com as necessidades
dos indivíduos, das empresas e
de outros dependentes de qual-
quer decisão relativa a direitos.

Nenhuma empresa, grande
ou pequena, pode funcionar em
marcha lenta durante dois anos,
enquanto espera a decisão de
um órgão administrativo ou judi-
cial. No caso de um grande gru-
po com atuação internacional, o
tempo é um fator especialmente
dramático. Em dois anos podem
ter ocorrido contratações, de-
missões e alterações importan-
tes na vida profissional de mui-
tas pessoas. Planos de negócios
foram refeitos.Comcerteza hou-
ve novos entendimentos com
clientes no País e no exterior.
Nas condições atuais de merca-
do, a preservação e a ampliação
da clientela envolvem disputas
consideráveis com importantes
competidores estrangeiros.

No entanto, o Cade leva dois
anospara decidir, como se o tem-
po houvesse parado e nada im-
portante houvesse ocorrido nes-
se intervalo. Nesses dois anos,
porém, governos europeus che-
garam à beira da insolvência,
agravou-se a crise fiscal no mun-
do rico, novos desafios surgiram
e ascondições globais deconcor-
rência tornaram-se mais duras.

A discussão sobre a reforma
do sistema de defesa da concor-
rência já se prolonga por muito
tempo no Brasil. As mudanças
ainda não estão maduras. Mas é
precisoeliminarcomurgência al-
gumas das maiores disfunções.
A demora no julgamento das fu-
sões é uma das mais graves.

Aantiga sacola de
feira de lona ou
tecido, o carrinho
de supermercado
e as caixas de pa-
pelão voltarão a

enfeitar as compras dos paulis-
tas nos supermercados. O go-
verno de São Paulo, seguindo a
tendência mundial de combate
aos resíduos plásticos no meio
ambiente, acaba de assinar
com a Associação Paulista de
Supermercados (Apas) proto-
colo de cooperação para banir,
até 2012, o uso das sacolas plás-
ticas descartáveis em todas as
cidades do Estado. A entidade
acredita na adesão total ao pro-
jeto que já está em prática em
muitas cidades como Belo Hori-
zonte, Jundiaí, Monte Mor e ou-
tras. Após a assinatura do acor-
do, os supermercados terão
seis meses de campanha para
estimular e difundir, entre seus
consumidores, o hábito de uso
de outro tipo de embalagem.

Um instrumento de conven-
cimento já foi pensado. Se o
consumidor for às compras le-
vando sacola de feira ou eco-
bags – feitas de material renová-
vel e reutilizável –, carrinho de
feira ou caixas de papelão, o cus-
to do transporte das compras,
logicamente, será zero para o su-
permercado. Mas se preferir a
sacolinha descartável do super-
mercado será convencido a pa-
garalguns centavos pelo usodes-
sa embalagem ecologicamente
correta. Os representantes dos
supermercados asseguram que
os estabelecimentos não terão
margem de lucro – o valor cobra-
do do consumidor pela sacola
biodegradável ou retornável se-
rá o mesmo cobrado pelo fabri-

cante. Os supermercados tam-
bém venderão caixas de papelão
novas para montagem.

No ano passado, Jundiaí foi a
primeira cidade paulista a banir
o uso das sacolas plásticas, com
adesão de 95% dos supermerca-
dos. Lá, a embalagem biodegra-
dável, feita de amido de milho,
custa R$ 0,19 e a maioria da po-
pulação preferiu, assim, voltar a
usar as sacolas retornáveis e car-
rinhos de feira. Conforme da-
dos do município, 75% da popu-
lação apoia a iniciativa, um índi-
ce significativo considerando
que as sacolinhas plásticas já es-
tavam incorporadas ao dia a dia
dos consumidores, e eram utili-

zadas para outros fins, como na
substituição dos sacos de lixo.

A sacolinha plástica teve seu
uso mais difundido no Brasil, a
partir da década de 80. O produ-
to é feito da resina derivada do
petróleo chamada polietileno
de baixa densidade e sua degra-
dação no ambiente pode levar,
no mínimo, um século. Estima-
se que, no Brasil, aproximada-
mente 10% de todo o lixo produ-
zido é composto por saquinhos
plásticos. Nas grandes cidades,
junto com as garrafas PET, esse
tipo de produto se tornou uma
das grandes causas de enchen-
tes. Indevidamente deixadas
nas ruas, as sacolas plásticas são
levadas pelas enxurradas e ento-
pem bueiros e bocas de lobo,
provocando o refluxo das águas.
Em São Paulo, em dias de gran-

des chuvas, cursos de água em
toda a cidade se transformam
em rios de plástico, cobertos de
garrafas PET.

No País, são produzidas 210
mil toneladas anuais de plástico
filme usadas como matéria-pri-
ma de 18 bilhões de sacolas, pro-
duto que exige alto consumo de
energia para sua fabricação num
processo que deixa muitos resí-
duos industriais.

Contribuindo para a difusão
de novos hábitos de consumo, a
indústria já desenvolveu a saco-
la biodegradável, produzida
com matéria-prima renovável.
O novo produto se desfaz em
180 dias em usina de composta-
gem e, no máximo, em dois
anos quando depositado em
aterro. Aqueles acostumados a
usar as sacolinhas como sacos
de lixo serão levados a substituí-
las por sacos produzidos de plás-
tico reciclável.

A iniciativa do governo esta-
dual e da Apas trará resultados
ainda mais significativos se for
acompanhada por outras ações
desenvolvidas para reduzir a
quantidade de resíduos sólidos.
A ampliação da coleta seletiva e
da reciclagem nas cidades é fun-
damental para reduzir a quanti-
dade de lixo nos aterros, lixões e
depósitos improvisados. A regu-
lamentação e a fiscalização rigo-
rosado descarte de entulho tam-
bém precisa ser implementada
para ajudar a livrar a cidade do
assoreamento dos córregos e
rios e das consequentes enchen-
tes. A educação ambiental e a
conscientização sobre melho-
res hábitos de consumo podem
completar esse processo, já de-
sencadeado por alguns setores
mais responsáveis.
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A crer na versão de
fontes do Palácio
do Planalto de que
Dilma Rousseff te-
ria voltado atrás na
intenção anterior-
mente manifestada
de vetar a manobra

por meio da qual o Congresso Nacio-
nal elevou em R$ 100 milhões os re-
passes da União para o Fundo Parti-
dário, a presidente da República está
perdendo uma excelente oportunida-
de de dar ao País um ótimo exemplo,
aquele que vem de cima, de que re-
cursos públicos são dinheiro que sai
do bolso dos cidadãos para ser aplica-
do em benefício do bem comum, e
não para resolver os apertos financei-
ros de quem quer que seja – no caso,
os partidos políticos. No fim do ano
passado, com a maior discrição, a Co-
missão Mista de Orçamento do Con-
gresso aprovou, por acordo das lide-
ranças, a elevação do montante de re-

passes anuais do Fundo Partidário
de R$ 150 milhões para R$ 265 mi-
lhões, um aumento de nada modes-
tos 56%. O objetivo é zerar o déficit
deixado nas contas dos partidos pela
campanha eleitoral do ano passado.
Assim, o PT, que fechou 2010 com
quase R$ 16 milhões no vermelho, fa-
rá jus agora a uma receita extra de
R$ 16,8 milhões proveniente do Fun-
do. E o PSDB, cujo déficit no ano pas-
sado foi de R$ 11,4 milhões, contará
com um reforço de caixa exatamen-
te no mesmo valor. Não houve, co-
mo se vê, nem a preocupação de sal-
var as aparências.

Em 14 de janeiro, em pleno reces-
so parlamentar, o Estado denunciou
a manobra, em matéria dos repórte-
res Daniel Bramatti e Julia Duailibi.
O assunto teria chamado a atenção
da presidente, que já naquele mo-
mento estava preocupada com os
cortes orçamentários necessários pa-
ra equilibrar as contas do governo.

Parece que acabou prevalecendo,
contudo, o “deixa pra lá”. Afinal, não
foi economizando recursos que o go-
verno petista construiu, ao longo
dos últimos oito anos, sua sólida e
folgada base de apoio parlamentar. E
neste caso, então, com a cumplicida-
de da oposição, que se finge de mor-
ta por conveniência própria, a presi-
dente deve ter-se cansado de ouvir,
de seus principais conselheiros, que
não há nenhuma razão para mexer
em casa de marimbondo.

Essa escandalosa estatização dos
prejuízos dos partidos políticos dá
bem ideia da dimensão do paterna-
lismo que historicamente impera na
política brasileira e que tem como
uma de suas faces mais perversas a
tranquilidade com que governantes
agem como se o governo fosse sua
propriedade privada. Por outro la-
do, esse episódio coloca mais uma
vez em evidência os malefícios do
modelo de financiamento público

do sistema partidário – e, conse-
quentemente, das campanhas eleito-
rais. Malefícios só comparáveis aos
provocados pelo financiamento ge-
nerosamente praticado pelas corpo-
rações empresariais ávidas de con-
quistar a boa vontade dos donos do
poder político.

No caso presente, a estatização
dos prejuízos dos partidos é uma la-
mentável demonstração de como os
parlamentares não se constrangem
de legislar em causa própria. Trata-
se de um casuísmo afrontoso, quan-
do se lembra que são os próprios par-
lamentares, eleitos para defender os
interesses da população, que não
têm o menor escrúpulo de botar na
conta da viúva o prejuízo do péssi-
mo exemplo que dão ao gastar, para
se eleger, muito mais do que podem.
Assim, é no mínimo cínico o argu-
mento que, segundo fontes do Palá-
cio do Planalto, teria levado a presi-
dente Dilma Rousseff a mudar de

ideia sobre o aumento dos repasses
partidários em momento crítico de
cortes de despesas: a decisão adota-
da em dezembro pela Comissão Mis-
ta de Orçamento do Congresso foi o
resultado de um acordo entre os par-
tidos da base aliada e os da oposição.
É preciso, portanto, respeitar esse
acordo.

É preciso por quê? A presidente
não tem o direito constitucional de
veto? Talvez não convenha, politica-
mente, exercer esse direito, o que é
outra história. Neste caso, o veto po-
deria resultar numa enorme dor de
cabeça para uma chefe de governo a
quem não faltam problemas herda-
dos para resolver. E talvez um dos
maiores deles seja o rasteiro “toma
lá, dá cá” em que a maioria governis-
ta no Parlamento se assenta. Mas é
exatamente em momentos como es-
te que o verdadeiro estadista olha na
direção certa e assume os riscos de
se distinguir do político comum.

Um desafio para Dilma

● “Muitos desses profissionais foram e são tratados assim por
suas patroas. Isso ninguém pode contestar.”
AILTON ROSA

● “É lógico que Delfim não quis ofender, O problema é que nós
temos muitos ignorantes incapazes de entender uma frase.”
ARNOULD FERREIRA

● “Pelo menos um político admitiu a forma como a maioria de-
les vê o povo: como animais.”
CAIO WAUKI

“Taí, mais uma empresa
para o ministro (?)
Mantega mandar seu
presidente embora...”

GUTO PACHECO / SÃO PAULO,
SOBRE AS DEMISSÕES
NA VULCABRÁS/AZALEIA
daniguto@uol.com.br

“Bela Parceria! Mais
uma manifestação das
convicções políticas
de extrema-direita de
Kassab e de seu desprezo
pelo Poder Judiciário”

SUELY MANDELBAUM / SÃO
PAULO, SOBRE O NOVO
SECRETÁRIO DA PREFEITURA.
CONDENADO PELA JUSTIÇA
suely.m@terra.com.br

“É, a moda pegou...”

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO
PAULO, IDEM
rtwiaschor@uol.com.br

de estão os senadores eleitos pelo
Estado de São Paulo?
MAURÍCIO AVELLAR A. MARQUES
mzlmauricio@yahoo.com.br
São Paulo

Verba inútil

A ministra da Cultura liberou ver-
ba de R$ 1,9 milhão para turnê da
sobrinha Bebel Gilberto, cantora
inexpressiva, enquanto o pronto-
socorro da Santa Casa de São Pau-
lo fechará as suas portas por falta
de recursos!
ELZA D’AMBROSIO BUSATO
elza.busato@uol.com.br
São Paulo

DIPLOMACIA
Visita adiada

Mas que imensa satisfação. Hugo
Chávez adiou sua visita ao Brasil.
Sua ausência só nos fará bem, bas-
ta mandar o dinheiro dos acordos

que fez com Lula e não cumpriu.
Nada mais tem a fazer por aqui.
CARLOS E. BARROS RODRIGUES
ceb.rodrigues@hotmail.com
São Paulo

CUBA
É o maior!

Noticia o Estado que, depois de
50 anos, Cuba estuda liberar pas-
saportes para que cubanos via-
gem como turistas. Desde que pa-
guem US$ 400. Mas a esperança
de fugir do inferno ainda não tem
data para vigorar. É só promessa
de liberdade para quem é obriga-
do a sobreviver no maior presídio
do mundo. Ou a liderança dessa
torturante competição continua
com a Coreia do Norte? Comunis-
tas só vivem livres onde não exis-
te comunismo, repararam? E viva
o comunismo!
MOACYR CASTRO
jequitis@uol.com.br
Ribeirão Preto

Não é justificável, neste
mundo dinâmico, levar
dois anos para julgar
uma fusão de empresas

O Cade está fora do tempo

Acordo do governo
com os supermercados
para banir o uso das
sacolinhas de plástico

A ecobag no lugar das sacolinhas

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 11 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A3.




