
As ações da Brasil Foods des-
pencaram 9,28% nos últimos
dois dias impulsionadas pelo
parecer desfavorável do Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) sobre a fu-
são dos frigoríficos Sadia e Per-
digão. No mês, a queda acumu-
lada dos papéis soma 13,56%,
ante uma retração de 1,78% do
Ibovespa no mesmo período. A
maior perda, porém, foi a de va-
lor de mercado: nos últimos 30
dias, a companhia se desvalori-
zou em R$ 5,7 bilhões.

Segundo Cauê de Campos Pi-
nheiro, analista da SLW, o ideal
é que os investidores fiquem
longe das negociações até o Ca-
de bater o martelo em sua deci-
são final. Ou seja, nada de com-
prar papéis da companhia neste
momento de incertezas, indica.
“Vale a pena vender as ações,
realizar o prejuízo e esperar a
turbulência passar”, diz. Pinhei-
ro acrescenta que não tem co-
mo prever a palavra final do Ca-
de, mas destaque que o comuni-
cado publicado na última quar-
ta-feira trouxe um tom bastan-
te negativo para o mercado.

Henrique Ribas, analista da
Planner, também indica caute-
la. Aqueles que não possuem
ações da BR Foods devem acom-
panhar as movimentações de
fora, porque a pressão vendedo-
ra está intensa. “Para quem
tem, o recado é esperar a deci-
são final do Cade. Mesmo se ela
vier desfavorável, é melhor
aguardar os especialistas faze-
rem uma reavaliação do valor
das companhias para, aí sim, to-
mar uma decisão”.

Em relatório, o Citi recomen-
da a manutenção das ações,
mas aponta que elas são de gran-
de risco. É a mesma indicação
do Deutsche Bank. “As ações de-
vem subir e descer durante a
próxima semana (ou mais) com
qualquer notícia sobre o anda-
mento das negociações. Como
o mercado reavalia a quantida-
de de sinergias da fusão anual
sob diferentes cenários, não há
forma de calcular uma atualiza-
ção justa do valor das ações.
Continuamos recomendando
que os investidores permane-
çam à margem por agora”, diz,
em nota o Deutsche.

Novos mercados
Já o Citi afirma que, se a empre-
sa for capaz de aumentar as
vendas em novos mercados ou
mesmo nos já existentes, “po-
de experienciar maior rentabi-
lidade do que a que prevemos.
Se estes ou outros riscos positi-

vos se materializarem, os pa-
péis poderiam superar o nosso
preço-alvo de R$ 32”, afirma
o documento.

O Credit Suisse acrescenta
que há 40% de chances de que
a fusão seja aprovada com res-
trições pelo Cade. “Nós tam-
bém atribuímos uma probabili-
dade de 30% para a possibilida-
de de a matéria ser levada ao Ju-
diciário, o que, no nosso ponto
de vista, provavelmente vai em-
purrar os preços das ações para
baixo”, aponta o relatório.

Sobre a possibilidade de in-
vestidores preferirem realizar o
prejuízo e buscar outras compa-
nhias do setor, Pinheiro e Ribas
afirmam que é possível, mas
pouco provável. Afinal, entre to-
das, a Brasil Foods é a que tem
apresentado os melhores funda-
mentos. “Em termos de merca-
do, a reprovação da fusão não é
boa para o segmento. Se Sadia e
Perdigão voltarem a ser concor-
rentes, serão as marcas preferi-
das dos supermercados, o que
vai reduzir o espaço das outras
empresas”, diz Ribas. ■

BR Foods perde R$ 5,7 bilhões em
valor de mercado em 30 dias

PERSPECTIVAS

● Especialistas apontam que, na
visão do mercado, a reprovação
da fusão não é boa para o
segmento, pois reduziria ainda
mais espaço de outras empresas.
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Bancos apontam
riscos dos papéis e
consideram que, se
aprovar a operação,
Cade atribuirá
grandes restrições

● Análises apontam grande
probabilidade de o tema ser
levado ao Judiciário, o que
empurraria o valor das ações
ainda mais para baixo.

DESTAQUE CONCORRÊNCIA

Henrique Manreza
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EM QUEDA

Com parecer desfavorável do Cade, papéis do frigorífico 
se desvalorizaram 9,28% neste ano, sem impactos profundos 
para o restante do setor
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Fontes: Economatica, BM&FBovespa e Brasil Econômico    * Base: 30/dez/2010 = 100,00
BRFS3= Brasil Foods; BEEF3= Minerva; MRFG3 Marfrig; JBSS3= JBS  
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