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DESTAQUE DIREITO ECONÔMICO

Luciano Feltrin e Luiz Silveira
redacao@brasileconomico.com.br

O endurecimento do Conselho
Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) em relação às fusões
que geram concentração de mer-
cado já provoca reflexos na forma
como as operações são montadas
antes de chegarem ao órgão. Sem
dispor de uma lei que possibilite a
análise prévia das transações (leia
mais na reportagem ao lado),
empresas e escritórios de advoca-
cia procuram costurar os negó-
cios para reduzir aquele que está
sendo chamado de “risco Cade”.
Sugerir a venda de ativos das em-
presas combinadas, mostrar os
benefícios reais aos consumidores
ou, até mesmo, recomendar que
as companhias escolham entre
um ou outro candidato à compra
são alguns dos modelos de atua-
ção mais recomendados.

Com diversos setores em fran-
ca consolidação, o movimento
ganha força no país. À frente de
uma operação entre duas empre-
sas de serviços que, juntas, po-
dem vir a ter 80% do mercado
em que atuam se a fusão vingar, o
escritório Madrona Hong Mazzu-
co busca reunir elementos para
defender a operação no órgão. “O
Cade tem demonstrado que,
mesmo em casos que geram mo-
nopólios ou oligopólios, conside-
ra mais relevante o fato de as em-
presas indicarem que suas efi-
ciências conjuntas podem gerar
benefícios ao consumidor”, diz
Ricardo Madrona, sócio da ban-
ca. Ele não revela o nome dos
atuais clientes, mas cita a fusão
entre Colgate e Kolynos como
simbólica nesse sentido — visto
que foi aprovada, apesar de repre-
sentar uma grande concentração
do mercado de cremes dentais.

A consolidação de uma juris-
prudência de decisões do Cade
nos últimos 10 anos também aju-
da empresas e advogados a prever
melhor como o conselho julga
determinados assuntos. “Somos
cada vez mais contratados por
empresas à venda para avaliar o
‘risco Cade’ para os potenciais
compradores”, diz Juliano Mara-
nhão, do escritório Sampaio Fer-
raz e ex-assessor da presidência
do Cade. Além do valor ofereci-

do, agora entra na conta também
o risco de a operação ter que ser
revista ou revertida pelo órgão.

Modelo global
Desistir de um negócio ou alte-
rar seu formato por conta dos
riscos antitruste é uma novida-
de no Brasil, mas já é tradicional
em mercados da Europa e nos
Estados Unidos. Em março, as
farmacêuticas Sanofi-Aventis e
Merck desistiram de fundir suas
divisões veterinárias após um
ano de negociação, sob risco de
que o acordo sofresse restrições.
“Pode ser uma forma de agilizar
grandes fusões no Brasil”, afir-
ma Arthur Barrionuevo, da Es-
cola de Direito da Fundação Ge-
tulio Vargas. “Já atuei dessa for-
ma em alguns casos. É uma ma-
neira de preparar a empresa
para os riscos do negócio.”

Por outro lado, levar ao Cade a
intenção de se desfazer de uma
determinada marca ou linha de
negócio para viabilizar uma fusão
pode ser complicado em segmen-
tos muito pulverizados. Com cen-
tenas de empresas de pequeno e
médio porte espalhadas no país,
analisar o que seria considerado
concentração não é tarefa das
mais simples, diz Laércio Farina,
especialista em direito concor-
rencial em saúde suplementar.
“Hoje é impossível definir con-
centração no segmento. Mas, no
ritmo em que as fusões têm acon-
tecido, isso será inevitável”, diz o
advogado. “Enquanto consegui-
rem mostrar os benefícios de se
tornarem mais sólidas, essas ope-
rações serão aprovadas. No futu-
ro, isso ficará mais complexo”.

Embora seja considerada váli-
da, essa modelagem de exclusão
de negócios é tida como uma es-
colha arriscada por alguns espe-
cialistas. “No atual modelo, pode
ser precipitado se antecipar ao
Cade e sugerir a venda de marcas
que a empresa não tem como sa-
ber se seria mesmo pedida pelo
órgão”, diz Neil Montgomery,
conselheiro do escritório
Felsberg & Associados. A solu-
ção, acredita, é firmar um Acordo
de Preservação de Reversibilida-
de da Operação, mostrando ao
Cade que a fusão não prejudicará
os consumidores. ■

Risco Cade entra
na conta das
fusões e aquisições
Diante da possibilidade de endurecimento das decisões
do órgão, empresas tentam antecipar estratégias de ação

Escritórios de
advocacia adotam
modelos como
sugerir a venda
de ativos das
empresas combinadas
ou mostrar os
benefícios reais
aos consumidores
dessas operações
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1 Marcos Paulo Veríssimo e Elvino de Carvalho Mendonça, novos
conselheiros do Cade, durante sabatina na Comissão de Assuntos
Econômicos; 2 Advogado Laércio Farina diz que empresas devem
provar ao Cade os benefícios de se tornarem mais sólidas
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Projeto de lei altera estrutura
e operação do Cade

Priscilla Arroyo
parroyo@brasileconomico.com.br

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) passa
por uma fase de reformulação
neste ano. Fernando Furlan, que
ocupava interinamente o cargo
de presidente, tomou posse ofi-
cialmente e recebeu três novos
conselheiros nos quadros do ór-
gão. A maior mudança, porém,
ainda está por vir. É a aprovação
do projeto de lei 3.937 que prevê
importantes transformações na
estrutura e na operação do Cade
e está prevista para os próximos
meses. “O projeto de lei propõe
três mudanças principais. A pri-
meira e mais relevante será a no-
tificação prévia, ou seja a análise
dos atos de concentração terá
que será feita e aprovada pelo
Cade antes da realização do ne-
gócio”, afirma Eduardo Camina-

ti, presidente da Comissão da
Concorrência e regulação eco-
nômica da OAB-SP. Hoje, os
empresários realizam a transa-
ção e os contratos podem ser
analisados posteriormente.

A segunda modificação será a
formação do Super Cade, com a
incorporação de parte Secretaria
de Direito Econômico do Minis-
tério da Justiça (SDE). A Secreta-
ria será uma superintendência
do Cade e o secretário, Vinicius
de Carvalho, terá poder para de-
cidir os casos mais simples. O
conselho passará a ser denomi-
nado tribunal e julgará apenas os
casos mais complexos ou quando
houver recurso.

Ainda que seja aprovado, o
projeto que cria o Super Cade, ele
não resolveria todos os problemas
atuais do sistema. “Ter a análise
prévia dos negócios é um ótimo
passo. É o que Europa e Estados
Unidos fazem. Mas é preciso dis-
cutir formas eficientes para evitar
o vazamento das operações que

seriam levadas ao antitruste. Ou
o remédio pode piorar a doença”,
diz Eduardo Molan Gaban, sócio
do Machado Associados.

Outra terceira mudança será
dos critérios para notificação
das operações que precisarão
de análise. A regra atual é que
as partes envolvidas tenham
faturamento bruto no último
exercício fiscal de R$ 400 mi-
lhões, ou participação no mer-
cado, de no mínimo 20%. A
nova lei extingue o critério de
participação no mercado e o
valor do faturamento será alte-
rado para R$ 40 milhões da em-
presa objeto e R$ 1 bilhão do
comprador. Segundo especialis-
tas, as novas regras serão impor-
tantes para o fortalecimento do
órgão, cuja tendência com o
aquecimento econômico do país,
é ter maior volume de casos.

Nova equipe
Fernando Furlan, presidente do
Cade, tem vasto histórico no ór-

gão. Foi procurador geral e
membro do Conselho Adminis-
trativo e agora conta com time
completo na casa. A equipe,
composta de seis conselheiros
mais o presidente, estava desfal-
cada até a chegada dos advoga-
dos Alessandro Octaviani e
Marcos Paulo Veríssimo e do
economista Elvino Carvalho.
“Os três têm formação técnica
diferente e isso é positivo, pois
gera visões diferentes [no deba-
te], o que é importante para de-
cisões mais qualificadas”, afir-
ma Tito Andrade, advogado do
escritório Machado Meyer. Ri-
cardo Ruiz, Carlos Ragazzo e
Olavo Chinaglia completam o
quadro de conselheiros.

Para Caminati, o quadro de
colaboradores com visão técni-
ca é uma tendência. “O Cade
está em boas mãos. O órgão exi-
ge decisões técnicas e a escolha
dos novos membros não pode-
ria ser mais acertada”, diz. ■

Colaborou Luciano Feltrin

LEIA MAIS Concorrentes descobrem
no Cade um aliado contra

a concentração de mercado por
rivais. Por isso, aumentaram as
ações de empresas interessadas
em barrar fusões e aquisições.

Pauta de julgamentos
previstos para os próximos

dois anos no Cade envolve
negócios que somam mais
de R$ 220 bilhões. Tendência é
que órgão seja mais rigoroso.

Secretaria de Direito
Econômico (SDE)

abriu processo contra a BR
Distribuidora para investigar
conduta anticompetitiva
no Distrito Federal.
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Órgão antitruste deve mudar em breve

● Alessandro Octaviani é
professor doutor de Direito
Econômico e Economia Política
na Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo.

● O economista Elvino Carvalho
é assessor técnico da Secretaria
de Acompanhamento Econômico
do Ministério da Fazenda.

● O advogado Marcos Paulo
Veríssimo tem experiência
na área de direito público,
direito econômico,
regulação e concorrência.

NOVOS CONSELHEIROS

Marcello Casal Jr./ABr

O advogado
Alessandro
Octaviani
substitui
Vinícius de
Carvalho no
Conselho

Divulgação
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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