
Liderança de mercado da
fusão atinge dezenas de

segmentos com participação
acima de 50%, por isso o longo
processo de avaliação pelo
Cade por mais de dois anos.

Procuradoria já havia
sugerido restrições

à fusão bem mais severas que
as propostas pela Secretaria de
Acompanhamento Econômico,
do ministério da Fazenda.

Pedido de vistas do
Ministério Público às

vésperas da decisão do
Cade causou estranheza no
mercado e e entre especialistas
em fusões e aquisições.

● ●●

Henrique Manreza

À espera da
decisão, ações
patinam na
Bovespa

Sem saber ao certo os impactos
das decisões do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica
(Cade) sobre os rumos da fusão
entre Sadia e Perdigão, o merca-
do de capitais vem punindo as
ações da Brasil Foods na bolsa.
O maior castigo foi percebido
no dia 10 de maio. Naquele dia,
os papéis da companhia recua-
ram mais de 7%, logo após a pro-
curadoria do órgão antitruste
ter questionado os termos em
que a operação foi montada.

No ano, as ações andam de la-
do. Começaram cotadas a R$
29,14 e, ontem, valiam R$ 27,
90. A principal razão para esse
movimento é o fato de que, por
não terem certeza da capacida-
de da empresa em gerar as siner-
gias previstas no anúncio da fu-
são, investidores preferem ven-
der as ações em larga escala.

Para além do Direito
As dúvidas do mercado pairam
sobre a certeza de que, carre-
gando o histórico de aprovar
grandes fusões, o Cade estará
atento a questões que vão muito
além do âmbito jurídico da tran-
sação. Nesse sentido, a preserva-
ção de centenas de empregos e
a formação de grandes conglo-
merados, com perspectivas de
internacionalização, estão sen-
do levados em conta, pondera
Eduardo Boccuzzi, sócio do Boc-
cuzzi Advogados Associados.

O advogado acredita, no en-
tanto, que o julgamento trou-
xe à tona outra certeza: empre-
sas terão de estar muito mais
atentas à formatação de negó-
cios que signifiquem a redu-
ção da concorrência. “Quase
metade das operações de que
estamos participando irão ter-
minar no Cade”.

Para ele, mesmo transações
que não resultem em ter 20%
do mercado e faturamento
anual de R$ 400 milhões — parâ-
metros utilizados para levar
uma fusão ao Cade — devem ser
analisadas com cuidado.

Segundo Claudia Domingues,
sócia do Doria, Jacobina, Rosa-
do e Gondinho Advogados, essa
adaptação se tornará uma reali-
dade em breve. “Hoje as empre-
sas apostam no vamos ver no
que vai dar. O ideal é já consoli-

dar a operação levando ao Cade
propostas de vendas de ativos
que viabilizem o negócio”, afir-
ma. Seria uma forma preventi-
va de evitar que uma empresa
de capital aberto ficasse refém
das medidas do órgão regulador
da concorrência. ■ L.F.
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Dúvidas levam investidores
a venderem papéis da
BR Foods em larga escala
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À espera do julgamento, 
investidores vendem ações 
da empresa, em R$
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