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O julgamento da fusão da BR
Foods, que foi reprovada pelo
conselheiro relator do Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) na semana
passada e que deve terminar
de ser analisada hoje, ressusci-
tou o debate sobre o projeto de
lei que cria o chamado Super
Cade. O principal ponto do pro-
jeto, que pode ser votado ain-
da nesta semana, é exatamente
a determinação de que grandes
negócios sejam analisados com
antecedência pelo órgão, e não
posteriormente. Sem isso, co-
mo se vê no caso de Sadia e Per-
digão, a união está sob o risco
de ser desfeita dois anos de-
pois de ter sido anunciada.

“Houve um acordo de lide-
ranças na Câmara na semana re-
trasada para que esse projeto de
lei (PL) seja votado nesta sema-
na. Se o projeto estivesse em vi-
gor, a fusão da BR Foods teria si-
do mais bem orientada. Apenas
três países do mundo têm a prá-
tica de fazer a análise depois do
negócio ter sido anunciado”,
diz o deputado relator do proje-
to, Pedro Eugênio (PT-PE).
“Mas a votação pode ser prejudi-
cada pelo fato de a pauta estar
sobrecarregada. Na semana pas-
sada, quase nada foi votado”.

A dificuldade é que até o final
de maio havia mais de 900 maté-
rias (entre medidas provisórias,
projetos de lei e emendas) pron-
tas para serem votadas na Câma-
ra, de acordo com um levanta-
mento feito pela consultoria Pa-
tri. No Senado, outras 260 aguar-
dam votação. Além disso, há di-
versos senões ao projeto do Su-
per Cade. Para alguns especialis-
tas em direito da concorrência,
o projeto foi desfigurado no Se-
nado, onde já foi votado e rece-
beu inúmeras emendas.

André Camargo, professor
do Insper (Instituto de Ensino e
Pesquisa), lembra que o caso

traz à tona um problema que
existe há muitos anos. “A princi-
pal característica do sistema
brasileiro de defesa da concor-
rência, a despeito da eficiência
de suas decisões, é que a avalia-
ção é posterior ao anúncio de fu-
são ou aquisição. Leva-se mui-
to tempo pois três instâncias
opinam: a Secretaria de Acom-
panhamento Econômico, a Se-
cretaria de Direito Econômico e
o próprio Cade”.

A demora na análise, aponta,
acaba trazendo incerteza ao pro-
cesso. “O projeto de lei do Su-
per Cade está há um bom tempo
tramitando no Congresso. A
ideia é inverter a lógica: ter me-
nos gente opinando, com as
duas secretarias trabalhando
em conjunto. A reestruturação
também teria como consequên-
cia a redução da burocracia na
hora da análise e a criação de
mais cargos. É importante res-
saltar que hoje o conselho não
tem mão de obra suficiente para
agilizar as análises. É muito tra-
balho para pouca gente”.

Ele acredita que o PL não po-
de necessariamente ser aprova-
do do jeito que está apenas por
conta do caso BR Foods. “Não se
pode aprovar um projeto desses
às pressas. De qualquer forma,
acredito que é muito difícil esse
projeto ser aprovado nesta sema-
na, por conta do rescaldo da cri-
se política da semana passada”.

A despeito do pedido da BR
Foods de pelo menos mais uma
semana de prazo para a segunda
etapa do julgamento, o Cade in-
formava, até o final da tarde de
ontem, que não haveria mudan-
ças e que o caso voltaria hoje ao
tribunal do conselho. ■

DESTAQUE CONCORRÊNCIA

EMENDAS

Prazopara que lei entre emvigor pode criar um

Projeto que tramita no Congresso permite a análise de fusões e
aquisições antes de serem oficializadas, o que evitaria impasses

EXPECTATIVAS

Uma das emendas ao projeto
de lei do Super Cade tem
preocupado o governo: os
senadores estipularam que, ao
ser aprovada, a lei entraria em
vigor imediatamente — e isso
valeria inclusive para o artigo
que revoga a antiga legislação
(8.884). No entanto, a mesma
proposição dá prazo de um
ano para que abranja atos de
concentração, ou seja, fusões e
aquisições. “Isso é um problema,
pois cria um feriado regulatório,

concorrencial, que não podemos
admitir", afirma Ricardo Moura
Faria, assessor técnico da
Secretaria de Acompanhamento
Econômico (Seae), do Ministério
da Fazenda. Dessa maneira,
o governo se posicionou
favoravelmente ao prazo que a
Câmara dos Deputados aprovou,
de seis meses para que toda
a lei começasse a valer. Com isso,
Faria trabalha na expectativa de
que a reforma no sistema esteja
pronta no final deste ano, ou no

● BR Foods trabalha com
possibilidade de ampliação de
prazo de negociação para a
consolidação da negociação,
ainda que com restrições.

Maeli Prado e
Simone Cavalcanti
redacao@brasileconomico.com.br

● No Cade, expectativa, até
o final da tarde de ontem,
era de que não haveria mudanças
e que o caso voltaria hoje
ao tribunal do conselho.

AntoniodoPradoFay,
presidentedaBRFoods,
tentaganhar tempona
negociação

Especialistas
defendem que
projeto de lei precisa
ser revisto após
ter sido bastante
alterado pelo Senado
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Órgão de defesa da
concorrência já se prepara

para as mudanças na legislação.
Número de funcionários pode
ser ampliado e mandatos
deverão ter prazos maiores.

Nova estrutura
administrativa do Cade

tornará as decisões bem mais
rápidas, e também exigirá agilidade
nos entendimentos entre as
partes envolvidas na operação.

BR Foods conta com a
possibilidade de que o

conselheiro Ricardo Ruiz adie
seu voto hoje. Sadia e Perdigão
teriam, então, mais tempo para
concretizar fusão.

● ●●

A aprovação do projeto de lei,
que cria uma nova estrutura do
Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade) tende a in-
verter a pressão para que a instru-
ção do caso corra mais rapida-
mente. “Hoje o tempo joga con-
tra a autoridade. Com a nova lei,
jogará contra a empresa”, avalia
o professor da Universidade Fede-
ral Fluminense (UFF) e ex-secre-
tário de Acompanhamento Eco-
nômico, Claudio Considera.

Com a obrigatoriedade de aná-
lise prévia, as empresas só pode-
rão se fundir efetivamente com
a autorização do órgão. Depois
da assinatura do primeiro docu-
mento vinculativo, as compa-
nhias terão 15 dias para apresen-
tar todos os documentos. “Elas
terão de chegar com tudo amar-
rado”, disse o assessor técnico
da Seae, Ricardo Moura Faria. Os
dois especialistas ressaltam que,
atualmente, boa parte da demo-
ra deve-se às empresas que fa-
zem parte da operação. Isso por-
que elas pedem para suspender a
análise por interesse ou porque
querem apresentar pareceres
em defesa de suas posições.

Faria dá como exemplo o caso
de Casas Bahia e Pão de Açúcar,
no qual houve a chamada dilação
de prazo de 138 dias a pedido das
companhias, 61 dias foram solici-
tados pelos concorrentes. Ao to-
do, o processo ficou na Seae 475
dias. “No caso da fusão entre Sa-
dia e Perdigão, logo no início,
houve um pedido de suspensão
da análise porque eles queriam
aguardar a resposta do órgão
competente da União Europeia”,
diz Faria. Ele complementa que,
no novo desenho, o conselheiro
relator é quem vai presidir o pro-
cesso e a análise econômica e dos
mercados de abrangência segui-
rão de forma mais ágil.

Mudança necessária
Apesar de ser consenso entre ad-
vogados da área que o sistema
brasileiro de defesa da concor-
rência precisa passar por uma
restruturação, há críticas ao pro-
jeto de lei atual. Para especialis-
tas, as alterações que o PL so-
freu quando foi votado no Sena-
do acabaram desfigurando o
projeto original, e podem deter-

minar um Cade menos rígido.
Muitas das operações de fu-

são e aquisição que foram anali-
sadas pelo conselho até agora
não teriam sido nem encami-
nhadas para o órgão se o projeto
estivesse em vigor. Uma das mu-
danças feitas no texto pelos se-
nadores prevê que sejam anali-
sados apenas negócios em que
um dos grupos envolvidos te-
nha faturamento anual acima
de R$ 1 bilhão. A regra atual es-
tabelece que essa "receita de
corte" seja de R$ 400 milhões.

Os parlamentares aprovaram
ainda multas e penas menores
caso as empresas que atuam no
Brasil firam os direitos da con-
corrência. Pelo texto, as penali-
dades, que hoje variam entre
1% e 30% do faturamento
anual, terão variação de 0,1% e
20% da receita da empresa.

Uma emenda feita pelo sena-
dor José Agripino (DEM/RN),
que prevê o fim da punição para
empresas que investem na ex-
clusividade de comercialização
de seus produtos, reforçou essa
tendência. O texto se refere a ca-
sos como o da Ambev, que lan-
çou a campanha "Tô Contigo"
entre bares e restaurantes para
incentivar comerciantes a ven-
derem somente suas marcas.

De qualquer forma, a princi-
pal preocupação é mesmo com a
elevação do faturamento anual
como critério para determinado
negócio ser analisado. Levanta-
mento feito pelo Brasil Econômi-
co mostra que, das grandes em-
presas abertas, 337 tinham fatu-
ramento acima de R$ 400 mi-
lhões no final do ano passado. O
número cai para 229 se forem
consideradas apenas as que pos-
suem faturamento acima de R$ 1
bilhão: um universo de 108 em-
presas a menos. ■

Henrique Manreza

Processo de análise de fusões
e aquisições tenderá a
ser mais rápido em razão da
simplificação do sistema

Nova lei vai exigir
mais agilidade
das empresas

Um dos principais avanços
do projeto de lei é mesmo a
criação da figura da aprovação
prévia, que não existe
atualmente no Brasil. Aqui,
ao contrário do que ocorre em
outros países, o sinal verde
para o negócio é dado depois,
o que cria aberrações como
a fusão entre Sadia e Perdigão.
Outro ponto positivo é a junção
do Departamento de Proteção
e Defesa Econômica (DPDE), que
atualmente está na alçada da

Secretaria de Direito Econômico
(SDE) com o Cade. A Secretaria
de Acompanhamento
Econômico (Seae) pararia
de fazer análise de casos
envolvendo atos de concentração.
Dessa forma, a estrutura do
sistema que hoje conta com
dois órgãos instrutores e
um julgador, terá apenas
um de cada. No entanto,
dentro dessa organização
haverá a superintendência-geral
e o tribunal administrativo.

“feriadoregulatório”

➤

PONTOS POSITIVOS

Aprovaçãopréviaseriaprincipalavanço

➤

mais tardar, no início de 2012.
Para que isso ocorra, cabe
ao relator do projeto rejeitar
a emenda do Senado.
Segundo Faria, a Seae, que ficará
fora da formação do novo Cade,
cuidará da advocacia da
concorrência. Em outras palavras,
será uma instância defendendo
aspectos competitivos para o
resto do próprio governo. Dessa
forma, vai avaliar se minutas
de projetos de lei e de resoluções
das agências reguladoras

interferem ou podem prejudicar
a concorrência no mercado
sob vários aspectos.
“Se as ações surtirem efeito
negativo sobre a concorrência,
vamos indicar como atingir os
objetivos da política pública
fazendo de outra forma", disse,
ressaltando ser razoável o
descasamento da advocacia da
concorrência dos processos de
análise dos atos de concentração,
desde que os dois órgãos
conversem entre si. M.P. e S.C.

➤LEIA MAIS

Especialistas
acreditam que, se
o projeto estivesse
em vigor, muitas
das operações hoje
avaliadas pelo Cade
não teriam sido
sequer encaminhadas

Simone Cavalcanti
e Maeli Prado
redacao@brasileconomico.com.br
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