
O fato de ter conseguido ganhar
tempo para defender a fusão en-
tre Sadia e Perdigão está longe
de significar que o Cade cami-
nha para ceder e aprovar o negó-
cio. Os representantes da BR Foo-
ds terão pela frente um duro tra-
balho de convencimento. Esse
corpo a corpo, que será intensifi-
cado nos próximos 15 dias, será
decisivo para saber se os demais
conselheiros seguirão o voto do
relator do processo, Carlos Raga-
zzo, que na semana passada vo-
tou pela reprovação do negócio

O fato é que, para advogados
especialistas em direito concor-
rencial, a empresa terá de ceder
muito mais se quiser ter suces-
so. Para José Del Chiaro, primei-
ro secretário de Direito Econô-
mico do Ministério da Justiça,
há dois pontos fundamentais pa-
ra que a fusão vingue.

Para o advogado, terá de ser
viabilizada a possibilidade de
surgimento de novos concorren-
tes com o mínimo de condições
de competição no mercado em
que a companhia atua.

“Até para que a empresa re-
sultante da fusão não defina os
preços dos produtos em um
mercado importante e que en-

volve consumidores das classes
C e D”, afirma.

Para Del Chiaro, ou a empre-
sa flexibiliza bastante suas con-
cessões ou o negócio caminha
para ser vetado.

“Mais do que anéis ou mesmo
alguns dedos. O tamanho dessa
operação requer até ceder um
dos braços”, compara.

Outros aspecto que reduz a
margem de manobra da empre-
sa para viabilizar a fusão é a li-
nha adotada por seus represen-
tantes até o momento.

“Após dezenove pareceres e
cerca de dois anos, resta saber
até que ponto a empresa ainda
tem argumentos novos para le-

var ao Cade”, diz Juliana Olivei-
ra Domingues, coordenadora
de Antitruste do escritório L.O.
Baptista Advogados.

Ontem, no final da tarde, a
empresa disse acreditar no
empenho para que haja uma
solução negociada. “É um im-
portante sinal de maturidade
institucional do órgão anti-
truste e também do setor pri-
vado nacional”, declarou, em
nota oficial.

Com a indefinição do negó-
cio, as ações da companhia con-
tinuam sofrendo na bolsa. Re-
cuaram 10% no ano e 16% no
mês. Ontem os papéis fecharam
a R$ 24, 53%, alta de 0,2%. ■

TECNOLOGIA

Perto investe R$ 38 milhões e amplia fábrica
de terminais bancários em Gravataí (RS)

Companhia terá que flexibilizar
proposta de união para ter sucesso

MINERAÇÃO

Manifestantesbloqueiam estrada no Peru
e paralisam mina de fosfato da Vale

Do total investido, R$ 26 milhões serão destinados para compra de
equipamentos de precisão com foco na automação dos processos. Os
outros R$ 12 milhões serão aplicados na ampliação da área construída
de 33 mil metros quadrados para 41 mil metros quadrados. A previsão
de início da obra é setembro e conclusão em maio. A meta da Perto
é crescer 20% e encerrar 2011 com faturamento de R$ 320 milhões.

A produção na mina de fosfato Bayovar, no Peru, controlada pela Vale,
está paralisada por causa de protestos de trabalhadores, de acordo
com uma reportagem do jornal Gestion. Segundo o jornal, os
manifestantes estão alegando que a companhia não contratou
trabalhadores locais suficientes. A mina, localizada no Deserto Sechura,
tem capacidade de produção de 3,9 milhões de toneladas por ano.

Desafio é mostrar ao órgão
antitruste que fusão não impede
a concorrência no mercado
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24 de maio a 12 de julho

Jockey Club de São Paulo
Av. Lineu de Paula Machado, 1.075
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CASACOR celebra 25 anos de Brasil criando felicidade com talento e tecnologia, para melhorar seu modo de vida.
Visite ambientes assinados pelos melhores profissionais da arquitetura, decoração, design e paisagismo do País. Atualize sua inspiração.

ATUALIZE-SE

Agência Vale
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