
Em meados de maio, a Procura-
doria do Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica (Pro-
Cade) emitiu um duro parecer
sugerindo a rejeição da fusão
de Sadia e Perdigão ou, pelo
menos,a adoção de restrições
ainda mais severas do que as su-
geridas pela Secretaria de
Acompanhamento Econômico
(Seae) do Ministério da Fazen-
da para a consolidação da ope-
ração. Até então, a Brasil Foods
(BRF), originada pela fusão, de-
fendia publicamente que o ne-
gócio deveria ser aprovado in-
tegralmente, mesmo depois de
a Seae ter recomendado que o
Cade exija a venda de uma das
marcas principais (Sadia ou
Perdigão) ou de um pacote de
marcas menores.

Nas últimas semanas, o endu-
recimento das análises técni-
cas do Cade também afastou a
hipótese de que a venda de mar-
cas menores satisfaria ao conse-
lho. Não se acredita, por exem-
plo, que o Cade repetiria uma

decisão como a da fusão entre
as cervejarias Brahma e Antarc-
ticA. À época, o órgão aprovou
o negócio desde que uma mar-
ca secundária, a Bavária, fosse
vendida. Outra opção seria a
empresa vender parcialmente
as marcas principais, apenas
nos mercados de maior concen-
tração. Além de poder não satis-
fazer ao órgão antitruste, essa
saída pressupõe que a empresa
compartilhe suas marcas com
concorrentes, o que não é co-
mum e eficiente do ponto de
vista de marketing.

Veto histórico
Maior negócio já vetado pelo
Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade), a com-
pra da Garoto pela Nestlé é con-
siderada uma das principais re-
ferências para a análise da fusão
entre Sadia e Perdigão. Além de
jurisprudência para a união de
duas marcas líderes em diver-
sos segmentos em que atuam, o
processo da compra da Garoto

mostra que às vezes é melhor
abrir mão de alguns negócios
por meio de um acordo para evi-
tar a reprovação da transação.

O caso da compra da Garoto
pela Nestlé foi um dos primei-
ros após uma redefinição do fun-
cionamento do Cade, em 2002,
que reduziu o número de pro-
cessos que passavam pelo conse-
lho e permitiu uma análise mais
aprofundada sobre aqueles
mais significativos. Ou seja,
além de o Cade já ter mostrado
que pode reprovar um negócio
caso não encontre restrições ca-
pazes de preservar a concorrên-
cia, a Brasil Foods encontra um
conselho ainda mais técnico e
aprofundado do que aquele que
analisou a aquisição da Garoto.
À época do processo da Garoto,
a Nestlé descartou a hipótese de
vender parte do negócio, ale-
gando que ele só fazia sentido
em sua totalidade.

Desistir de um negócio ou al-
terar seu formato por conta dos
riscos antitruste é uma novida-

de no Brasil, mas já é tradicio-
nal em mercados da Europa e
nos Estados Unidos. Em mar-
ço, as farmacêuticas Sanofi-
Aventis e Merck desistiram de
fundir suas divisões veteriná-
rias após um ano de negocia-
ção, sob risco de que o acordo
sofresse restrições.

Por conta da alta concentra-
ção gerada em diversos merca-
dos, a operação de fusão entre
Sadia e Perdigão é considerada
o maior julgamento do órgão
desde a aprovação da fusão en-
tre as cervejarias Brahma e An-
tarctica, que deu origem à Am-
bev, em 1998. A aceleração dos
movimentos de consolidação
na economia brasileira impõe à
nova formação do Cade um tra-
balho extenso para os próximos
meses. Provavelmente, para os
próximos anos. Os principais
atos de concentração que o con-
selho tem pela frente criam gi-
gantes que, somados, regis-
tram uma receita líquida anual
de R$ 223 bilhões. ■ Redação

Procuradoria do Cade havia
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Decisão sobre Sadia
e Perdigão é
considerada maior
julgamento desde
a criação da Ambev

PRATOSPRONTOS

Proposta apontava restrições ainda mais severas do que as indicadas pela Seae, que defendiam
a venda de uma das marcas (Sadia ou Perdigão) ou de um pacote de marcas menores

DESTAQUE CONCORRÊNCIA

80%
a 90% é a concentração que as
marcas da Sadia e da Perdigão
atingem nos mercados de aves
de festa (como o Chester),
lasanhas e congelados.

EMBUTIDOS

60%
a 70% é a participação conjunta
nos mercados de presuntos,
mortadela, salame, linguiça
e bacon, carne in natura de
peru e pizzas.

MARGARINAS

50%
a 60% é o que representam as
marcas Doriana, Claybom e
Delicata no mercado brasileiro.

CONGELADOS

70%
a 80% é o que detêm as
empresas dos mercados de
hambúrgueres, empanados de
frango, quibes e almôndegas.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 junho 2011, Primeiro Caderno, p. 8.
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