
A BR Foods ganhou sobrevida
de pelo menos mais duas sema-
nas. Na manhã de ontem, o Ca-
de (Conselho Administrativo
de Defesa Econômica) decidiu
adiar novamente o julgamento
da fusão entre Sadia e Perdigão,
que deu origem à empresa e que
foi anunciada há mais de dois
anos. Agora, o negócio voltará a
ser analisado no tribunal do con-
selho somente no dia 29, já que
na quarta-feira da próxima se-
mana não haverá sessão.

O adiamento gerou ruídos
dentro do próprio Cade. Alguns
conselheiros envolvidos direta-
mente no caso consideraram
que protelar a decisão foi nega-
tivo por dois motivos.

Primeiro por trazer à tona a
lentidão do sistema brasileiro.
O segundo motivo do mal estar
foi a possibilidade de que, ao
protelar o caso, o órgão antitrus-
te agregue componentes políti-

cos indesejáveis à decisão, diz
um advogado que acompanha
de perto o caso.

Outro efeito nocivo do adia-
mento, diz o profissional, é o fa-
to de limitar, de alguma manei-
ra, o ritmo de trabalho do Cade.
“Por não dispor de um staff téc-
nico como a CVM e o BNDES,
um processo desse porte atrapa-
lha o ritmo de julgamento das
decisões que estão na fila”, diz

Outros especialistas, porém,
discordam. Defendem a ideia
de que o Cade quis mostrar flexi-
bilidade, esperar que a empresa
tenha mais tempo para argu-
mentar a favor do negócio.

“Até casos mais simples são
passíveis de pedidos de vista e
adiamento, diz Juliana Oliveira
Domingues, coordenadora de
Antitruste do escritório L.O.
Baptista Advogados.

Na semana passada, o relator
do caso, Carlos Ragazzo, votou
pela reprovação do negócio,
após ler um documento de mais
de 500 páginas recheadas de ar-

gumentos contrários à fusão.
Na ocasião, o conselheiro Ricar-
do Ruiz, o próximo a votar de-
pois de Ragazzo, pediu vista do
processo, o que paralisou o jul-
gamento por uma semana.

Ontem, na hora de apresen-
tar seu voto, Ruiz pediu nova-
mente o adiamento.De acordo
com ele, a pedido das empre-
sas, que precisam de mais algu-
mas semanas para apresenta-
rem uma nova proposta de
acordo. A estratégia da BR Foo-
ds é ganhar tempo e construir
um modelo em que a fusão seja
aprovada, mesmo com restri-
ções severas.

Segundo representantes da
companhia, a BR Foods agora
terá mais tempo para tentar ar-
gumentar com o conselho do
Cade que é possível encontrar
uma saída negociada para a fu-
são, que criaria a maior expor-
tadora de aves do mundo. “Te-
remos um pouco mais de tem-
po para tentar demonstrar aos
demais conselheiros que pode

existir uma solução negocia-
da”, declarou o vice-presiden-
te de Assuntos Corporativos da
BR Foods, Wilson Mello.

Entretanto, a BR Foods consi-
dera que ainda é muito cedo pa-
ra falar em “remédios” para a
aprovação da operação, como a
eventual venda de ativos ou
marcas, para reduzir a concen-
tração de mercado. De acordo
com o parecer de Ragazzo na
quarta-feira retrasada, os pre-
ços da salsicha e do presunto po-
dem subir mais de 40% com a
união entre Sadia e Perdigão.

Na avaliação de advogados es-
pecializados em fusões e aquisi-
ções, se o Cade realmente repro-
var o negócio, o mais provável é
que se desenhe um repeteco da
situação vivida por Nestlé e Ga-
roto, cuja fusão também foi bar-
rada no conselho em 2004. As
marcas conseguiram na Justiça
uma decisão que suspendia tem-
porariamente a decisão do con-
selho, e o caso está parado no
Tribunal Regional Federal. ■
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Sírio-Libanês inaugura hospital dedicado
ao tratamento do câncer em Brasília
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Modernização da hidrelétrica Luiz Carlos
Barreto de Carvalho entra em fase final

BR Foods ganha duas semanas
para convencer Cade sobre fusão

Projeto, sob responsabilidade de Furnas, é avaliado em R$ 450 milhões.
A modernização tem como objetivo a troca de equipamentos de
controle analógicos por digitais, além da substituição de componentes
eletromecânicos de turbinas e geradores, propiciando aumento da
confiabilidade do sistema. A usina possui 1.050 MW de potência
instalada. As obras devem ser concluídas no primeiro semestre de 2012.

O Hospital Sírio-Libanês inaugurou em Brasília a sua primeira unidade
fora do estado de São Paulo. Dedicado ao tratamento de todos os tipos
de câncer, o Sírio-Libanês Brasília faz parte da estratégia de ampliação
de atuação do hospital. O edifício de três andares abrigará 12 suítes
para aplicação de quimioterapia e seis consultórios, Foram investidos
R$ 6 milhões na remodelação e preparação das instalações do prédio.
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“Até casos mais simples são
passíveis de adiamento. O
Cade mostrou que está dando
tempo para que a empresa
agregue mais argumentos
para defender a operação“
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● Perdigão e Sadia assinam
acordo de fusão em maio
de 2009, criando a BR Foods.
A Sadia enfrentava
problemas financeiros.

● Na quarta-feira 8, o relator
do processo no Cade, Carlos
Ragazzo, alega concentração
de mercado e vota pela
dissolução do negócio.
O conselheiro Ricardo Ruiz
pede vistas ao processo.

● A conclusão da votação do
caso no Cade prevista para
ocorrer ontem é adiada por
duas semanas, ampliando o
prazo para a BR Foods negociar
nova proposta de fusão.
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BRFoodspoderá terque
negociarativos emarcas
paramanter fusão
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