
A Brasil Foods trabalha com a ex-
pectativa de que o conselheiro
Ricardo Ruiz, do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade), adie o seu voto na ses-
são marcada para hoje e dê mais
tempo para a companhia nego-
ciar com o órgão antitruste uma
aprovação, com restrições, da
incorporação da Sadia.

É nisso que focam os executi-
vos da companhia em negocia-
ções junto ao Cade, para obte-
rem a aprovação da operação
com um “remédio” que não se-
ja tão amargo, disse uma fonte
próxima da situação.

Na semana passada, o relator
do processo da Brasil Foods no
Cade, Carlos Emmanuel Raga-
zzo, votou contra a aprovação da
união da Sadia com a Perdigão e
pediu que o negócio bilionário
que criou a maior exportadora
mundial de aves fosse desfeito. A
decisão fez as ações da compa-
nhia perderem cerca de 10% do
valor em dois dias e colocou em
risco o futuro de uma das maio-
res companhias globais no pro-
cessamento de proteína animal.

“Trabalha-se fortemente pa-
ra demonstrar os argumentos
para o Cade que viabilizem a
aprovação, com restrições, des-
sa operação”, afirmou a fonte.
Questionada sobre se a even-
tual aprovação, com restrições,
incluiria a hipótese de se desfa-
zer da marca Sadia, a fonte res-
pondeu: “O que se discute com
o Cade são os problemas que ele
identificou na operação. Tenta-
se, com isso, analisar o melhor
remédio, não vou falar especifi-
camente sobre o remédio”.

Mas o fato de o conselheiro
Ruiz ter pedido vista no julga-
mento da semana passada en-
cheu a BRF de esperança. “Tem
que trabalhar com os fatos. O fa-
to de um conselheiro ter pedido
vista é positivo”, afirmou a fon-
te, lembrando que a reunião
dos executivos da empresa com
conselheiros do Cade, na segun-
da-feira à noite, mostra que “o
diálogo está aberto”.

“Os fatos dão esperança e colo-
cam a expectativa de ter amanhã
uma decisão que dê mais tempo
(para a empresa negociar).”

Do ponto de vista regimental
no Cade, os conselheiros po-
dem adiar as sessões em mais
de uma oportunidade.

Pelo sistema do Cade, somen-
te o conselheiro relator — no ca-
so Carlos Emmanuel Ragazzo,
que votou pela reprovação do
negócio — tem acesso ao proces-
so durante a sua tramitação,
lembrou a fonte.

“Seria muito salutar, saudá-
vel, que os demais conselheiros
tivessem a oportunidade. O con-

selheiro relator teve dois anos
com o processo e um ano exclu-
sivamente dedicado ao proces-
so. Acreditar que os demais po-
deriam se inteirar em uma sema-
na é muito difícil”, afirma.

Questionada sobre o prazo pa-
ra a definição do caso, a fonte
afirmou não haver uma regra es-
pecífica e disse que isso depen-
deria da agenda de sessões do
Cade. Mas destacou também
que confia plenamente que o ca-
so poderá ser resolvido no Ca-
de, e que a BRF buscará evitar
entrar na Justiça. “É esse o obje-
tivo da companhia, e isto está
muito claro, há o firme interes-
se da companhia em resolver a
questão no Cade, pacificar a
questão na esfera administrati-
va”, disse, admitindo que um
processo judicial poderia levar
anos e não seria esse o melhor
caminho. ■ Reuters

BRF busca mais tempo para
aprovar fusão com restrições
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Uma fonte da área oficial afirmou
que o governo ficou “furioso”
com o duro voto do relator
do Conselho de Administrativo
de Defesa Econômica (Cade)
na semana passada — contrário
à fusão de Sadia e Perdigão —,
porque isso vai contra tudo o que
foi feito nos últimos anos dentro
da estratégia governamental
para que o Brasil construa
companhias multinacionais.
A fonte do governo também
avaliou que a companhia

tem que se conformar com
o fato de que terá que vender
alguns ativos para ver o
negócio aprovado e informou
que existe pouco que o Executivo
possa fazer diretamente,
devido à independência
do órgão antitruste.
"O que posso dizer é que a
operação beneficia o país de uma
forma geral, não temos dúvidas
de que a operação traz benefícios
para todos os investidores
envolvidos com a negociação,

e o governo não pode fechar
os olhos para isso", disse.
Sobre o fato de a BRF ter
eventualmente evitado a falência
da Sadia, afundada em dívidas
após prejuízos com derivativos
cambiais, a fonte avaliou que
isso não pode ser ignorado,
embora do ponto de vista da
análise antitruste isso não deva
pesar na decisão do Cade.
As ações da companhia fecharam
ontem em alta de 1,6%, enquanto
o Ibovespa subiu 0,3%. Reuters

Em reunião de hoje, Cade pode postergar mais uma vez a decisão sobre o rumo da união entre Sadia e Perdigão
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Em princípio,
previsão é que
BRF tente evitar
entrar na Justiça
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