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A fusãofoi protocolada no Cade
no dia 10 de junho de 2009. A
demora explica-se pela suspensão
temporária da análise pedida pela
empresa e por falta de quórum.

●

●

A possibilidade de adiamento
do julgamento da fusão entre Sa-
dia e Perdigão no Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade), marcado para hoje, é
um sopro de esperança para as
próprias empresas. A aparente
contradição é explicada pelo
sentimento de que o voto do
conselheiro relator Carlos Raga-
zzo deve impor restrições seve-
ras à negociação, que podem
até inviabilizar a operação.

Ontem o Cade tornou públi-
co que o Ministério Público Fe-
deral (MPF) pediu vistas do pro-
cesso. O pedido pode ser acata-
do pelos conselheiros na plená-
ria de hoje (leia mais na página
6), adiando o julgamento.

Segundo fontes ligadas à Bra-
sil Foods, empresa resultante
da fusão, os advogados da com-
panhia apresentaram aos cin-
co conselheiros que votarão
no caso uma proposta de apro-
vação com restrições. Mas Car-
los Ragazzo não teria respondi-
do se acata ou não essa propos-
ta. Desde o mês passado, os ad-
vogados e economistas que re-
presentam a BRF se reuniram
com os conselheiros do Cade
em pelo menos oito oportuni-
dades, por vezes com dois ou
até três conselheiros ao mes-
mo tempo.

A proposta da Brasil Foods se-
ria de abrir mão de parte de
seus negócios para reduzir sua
participação total em alguns
mercados. Mas a Procuradoria-
Geral do Cade (ProCade) emitiu
um parecer no mês passado dis-
cutindo se até mesmo a venda
de uma das marcas principais
(Sadia ou Perdigão) seria sufi-
ciente para garantir a livre con-
corrência de mercado.

Agora, visão da empresa é
de que, mesmo que o parecer
do MPF seja contrário ao negó-
cio, a situação não pode ficar
pior. O adiamento da votação
dá mais tempo para a compa-
nhia tentar convencer os con-
selheiros de que a aprovação
com algumas restrições bran-
das seria suficiente para garan-
tir a livre concorrência. Até se-
gunda-feira, mesmo após a pu-

blicação do relatório de Raga-
zzo (que ocorreu na quinta-fei-
ra), a Brasil Foods ainda proto-
colou documentos adicionais
ao processo.

Diversos especialistas em di-
reito da concorrência concor-
dam que a operação deve rece-
ber restrições significativas e
que os conselheiros podem até
ampliar as exigências do pare-
cer da ProCade. O veto ao negó-
cio não é considerado prová-
vel, mas o “remédio” aplicado
pelo Cade pode ser amargo de-
mais à operação.

A exceção fica por conta dos
negócios de Sadia e Perdigão no
exterior, que tendem a ser apro-
vados na totalidade. A Brasil
Foods sustentou durante o pro-
cesso que a imposição de restri-
ções à fusão no mercado inter-
no reduziria a escala da compa-
nhia e afetaria indiretamente a
sua competitividade também
nas exportações. Procurada, a
BRF disse que só se pronunciará
sobre o caso hoje.

Outro fator que contribui pa-
ra acreditar em uma decisão du-
ra é a barreira de entrada que a
aprovação integral do negócio
impõe a possíveis concorrentes
no setor, acredita José Antonio
Batista de Moura Ziebarth, que
trabalhou no Cade até quatro
meses atrás. Em um segmento
em que a distribuição e a logísti-
ca pesam muito, a fusão pode-
ria impedir novos investimen-
tos. “Uma terceira empresa que
queira entrar no país terá de fa-
zer vários investimentos sem
ter a certeza de que conseguirá
ganhar espaço, o que pode não
valer a pena”, explica.

Neste sentido, seria necessá-
rio determinar a venda não só
de marcas, mas de todas as fábri-
cas, carteiras de fornecedores e
clientes relativas a essas mar-
cas. O último pedido de infor-
mações do Cade à BRF, no fim
de março, mostra que a equipe
de Ragazzo levantava dados
úteis nesse sentido. O conselho
quis saber da Brasil Foods quais
os volumes, os produtos e as
marcas fabricados em cada uma
de suas unidades, questionou
ainda especificamente se e
quais fábricas produzem itens
de marcas diferentes. ■

DESTAQUE CONCORRÊNCIA

●

Possível suspensão de
julgamento dá tempo à
união Sadia e Perdigão

PASSOAPASSO

Todos os pareceres que suportam
a decisão do Cade sugeriram
restrições à fusão, como a venda
das marcas Perdigão ou Sadia ou
de um pacote de outras marcas.

Diante dos pareceres, a Brasil
Foods propôs um acordo com o
Cade, abrindo mão de alguns
negócios, mas fontes da empresa
dizem que não houve resposta.
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Em reunião de hoje, o Cade discutirá fusão que cria a Brasil Foods, mas votação do
processo tende a ser adiada em razão do pedido de vista pelo Ministério Público Federal

Luiz Silveira e Luciano Feltrin
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Desde maio, os
advogados da BRF se
reuniram com os
conselheiros do Cade
pelo menos oito
vezes, e apresentaram
uma proposta de
aprovação com
restrições brandas à
operação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 junho 2011, Primeiro Caderno, p. 4.
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