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Nos bastidores,
BRF negocia
acordo com o Cade
Empresa tenta evitar que fusão Sadia-Perdigão vá a julgamento,
mas as conversas estão difíceis; ontem, ações caíram quase 7%

● Demora
O julgamento do caso Sadia-Per-
digão deve ocorrer em junho,
dois anos após o anúncio da fu-
são. A empresa reclama do atra-
so e o Cade, do excesso de pare-
ceres dos advogados.

Concentração. Participação da BRF no mercado de hambúrguer congelado chega a 80%.

Raquel Landim

A Brasil Foods (BRF) negocia
nos bastidores um acordo
com o Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (Ca-
de) para salvar a fusão entre
Sadia e Perdigão e evitar que o
caso vá a julgamento. Segundo
o ‘Estado’ apurou, as conver-
sas começaram há poucas se-
manas, mas está difícil de che-
gar a um entendimento.

Se a negociação for bem-suce-
dida, pode ser celebrado um ins-
trumento conhecido como TCD
– Termo de Compromisso de De-
sempenho. O TCD já foi utiliza-
do em outros casos no Brasil e é
comum no exterior, porque faci-
lita o acordo e evita brigas na Jus-
tiça. A pedido da empresa, a ne-
gociação é sigilosa. BRF e Cade
não se manifestaram.

As posições das duas partes,
no entanto, ainda estão muito
distantes. A Brasil Foods insiste
que não vai abrir mão das marcas
Sadia ou Perdigão e sinalizou
que prefere recorrer à Justiça.
No Cade, cresce a percepção de
que vender apenas as marcas
mais baratas não é suficiente pa-
ra garantir a concorrência. Essa
posição ficou evidente no pare-
cer divulgado pela procuradoria
geral do órgão na segunda-feira.

A visão na Brasil Foods é que
dificilmente o caso vai ser apro-
vado sem restrições, mas é ina-

ceitável abrir mão das marcas
principais. O argumento é que a
Perdigão salvou a Sadia da falên-
cia e que abrir mão de uma das
marcas é o mesmo que reprovar
o negócio. Além disso, os volu-
mes de vendas seriam afetados,
prejudicando a capacidade da
empresa de criar uma exportado-
ra competitiva globalmente.

Para a BRF, há outras manei-
ras de se garantir o surgimento
de “um terceiro agente econômi-
co capaz de contrastar com seu
poder de fogo” – uma das exigên-
cias da procuradoria do Cade. A
empresa afirma que poderia in-
cluir outros ativos e marcas, ga-
rantir transferência de tecnolo-
gia e até compartilhar sua rede
de distribuição por um período
com os concorrentes.

No Cade, a tendência é de uma
negociação duríssima. Os técni-
cos do órgão garantem que não
será aceito qualquer acordo – te-
rá de ser oferecida uma alternati-
va que efetivamente elimine os
problemas de competitividade
da fusão. Os estudos apontam

que as marcas mais baratas – Ba-
tavo, Rezende, Confiança, Wil-
son e Escolha Saudável – são pou-
co conhecidas do público.

Em seu parecer, a procurado-
ria-geral do Cade afirma que “as
marcas Sadia e Perdigão, na gran-
de maioria dos mercados, não
são apenas líderes, como tam-
bém detêm participação quase
que dobrada em relação aos de-
mais concorrentes”. O docu-
mento diz ainda que “nos merca-
dos analisados, a marca consti-
tui fator importante para a carac-
terização das barreiras à entrada
(de concorrentes)”.

Ações. As ações da BRF foram
castigadas ontem pelos investi-
dores depois de reportagem do
Estado que tornou público o
parecer da procuradoria-geral
do Cade. O papel caiu 6,9% na
Bovespa, para R$ 29,64. No docu-
mento, o órgão recomenda a ado-
ção de restrições ainda mais rígi-
das que as propostas anterior-
mente pela Secretaria de Acom-
panhamento Econômico
(Seae), do Ministério da Fazen-
da, ou a reprovação do negócio.

A procuradoria do Cade ex-
pressou preocupação com as “ex-
cessivas” concentrações de mer-
cado. Após a fusão, a BRF terá
80% a 90% do mercado de lasa-
nhas congeladas, 70% a 80% nos
hambúrgueres, 60% a 70% no
presunto e de 80% a 90% nos pro-

dutos de festas de fim de ano.
Durante todo o dia de ontem,

os diretores da BRF conversa-
ram com analistas dos bancos e
corretores para tentar reverter a
percepção negativa. A empresa
divulgou ainda um comunicado
ao mercado dizendo estar “aber-
ta a uma solução negociada”
com o governo e que “a hipótese
de reprovação só ocorreria se
não for encontrada uma alterna-
tiva”. A companhia reforçou que
o parecer da procuradoria do Ca-
de “não tem conteúdo decisório
ou vinculante” e reafirmou sua
“convicção de que existem argu-
mentos técnicos capazes de de-
monstrar ao Cade que a opera-
ção é pró-concorrencial”.

A nota diz ainda que a BRF
“continua acreditando em uma
solução administrativa sem, no
entanto, abrir mão de todos os
meios de defesa de seus interes-
ses”. Para os analistas do setor, a
frase é um sinal de que a empresa
começa a considerar seriamente
a possibilidade de ir à Justiça.

No Estado de São Paulo, perto de 50 mil
estudantes estagiam em 2,5 mil órgãos
públicos federais, estaduais e munici-
pais – um caso exemplar do crescente
valor do estágio e capacitação em órgãos
públicos de todo o País. Somente as dez
prefeituras paulistas que mais contratam
estagiários capacitam 12 mil jovens. A
adesão dos órgãos públicos à prática do
estágio gera benefícios significativos,
entre os quais destacam-se três. Primeiro,
o jovem oxigena o ambiente do serviço
público e estimula servidores veteranos já um tanto desmotivados. Segundo, o estágio evita a eva-
são escolar, ao assegurar uma bolsa-auxílio que ajuda a custear despesas com a educação. Terceiro,
dota o município, em curto prazo, de novos profissionais aptos a atender às exigências do mercado
de trabalho. E as prefeituras contam com um incentivo adicional: as despesas com programas de
estágios não oneram a folha de pessoal, pois são contabilizados na rubrica de educação e, portanto,
não representam risco de infração à Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Ano XIII  nº 783

RETA FINAL PARA INSCRIÇÕES
Empresas, órgãos públicos e entidades do 3º setor com dez ou mais estagiários

em atividade no Estado de São Paulo têm até o dia 27/05 para se inscrever ao
prêmio As Melhores Empresas para Estagiar 2011. Informações, regulamento

e inscrições gratuitas:  www.ciee.org.br.

Estagiários da Câmara Municipal de Piracicaba.

ÓRGÃOS PÚBLICOS VALORIZAM O ESTÁGIO

Inscrições obrigatórias e gratuitas para os eventos em São Paulo/SP: www.ciee.org.br/portal/eventos. 
Os auditórios Ernesto Igel e Mario Amato ficam na rua Tabapuã, 540 e o Espaço Sociocultural – Teatro CIEE
está localizado no nº 445 da mesma rua. Informações pelos tels. (11) 3040-6541/6542.

♦ Centenário de nascimento da escritora Dinah Silveira de Queiroz.
Seminário com palestras de Antonio Penteado Mendonça, presi-
dente da Academia Paulista de Letras (APL) e vice-presidente do
Conselho de Administração do CIEE, Ana Maria Martins, acadêmica
da APL e Arnaldo Niskier, presidente do Conselho de Administração
do CIEE/RJ e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL).

18/05, quarta-feira, às 8h30min., no Teatro CIEE, com café da manhã e abertura de exposição
com fotos em homenagem à escritora.

♦ Os desafios da educação de nível médio e a formação para o trabalho.
Palestra de Herman Jacobus Cornelis Voorwald, secretário da Educação do
Estado de São Paulo, no Encontro com Educadores. 20/05, sexta-feira, às
8h30min., nos auditórios Ernesto Igel e Mario Amato, com café da manhã.

♦ Inauguração do CIEE Taubaté. Solenidade, seguida de coquetel, com participação de autoridades
estaduais e municipais, empresários, educadores e estudantes. 24/05, terça-feira, às 18h. Av. Dr.
Pedro Costa, 270, Taubaté/SP. Inscrições: tel. (12) 3631-1283/1636 ou e-mail jessica_martins@
cieesp.org.br.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 11 maio 2011, Economia & Negócios, p. B15.




