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A AMBEV lança, sábado, campanha publicitária produzida

pela Loducca. Ela traz a história do ex-catador Edson

Gomes. Com apoio da Ambev, ele criou a BrasilPET, que

recicla duas mil toneladas do plástico ao mês.

NEGÓCIOS & cia
Flávia Oliveira

Falso pesar
● O comentário nas granjas é
que nem todos os sócios da
Brasil Foods estão tristes com
a resistência do Cade em
aprovar a fusão Perdigão-
Sadia. Há quem se queixe da
(pouca) ênfase do bloco da
Sadia em defender a
operação. Em 2009, a fusão
livrou a empresa, agora
saneada, da bancarrota. Neste
cenário, uma separação seria
até bem-vinda, especula-se.

Energia do vento
● Além do estaleiro da OSX
no Complexo do Açu, o
conselho do Inea aprovou
anteontem a licença de
instalação de uma usina
eólica em São Francisco de
Itabapoana. É investimento de
R$ 700 milhões. Se passar no
leilão da EPE, será a maior do
país. Vai gerar 163 MW.

Toque de Martha
● A americana Martha
Stewart provocou risos ao
desafiar, em Cannes,
estudantes de comunicação a
mostrarem seu talento aos
homens, diz Patricia Marinho,
da Giovanni+DraftFCB. A
apresentadora e empresária
de mídia debateu a presença
modesta das mulheres no
topo da criação publicitária.
Ocupam 3% dos cargos, mas
decidem 85% das compras e
são maioria nas escolas.

Rede social
● Outra de Cannes: o mundo
tem 600 milhões de pessoas
com acesso a banda larga e
4,5 bilhões de celulares que
enviam SMS. Bill Barhydt, da
M-Via, diz que torpedos, não
Facebook e Orkut, formam a
verdadeira rede social.

Entrou água 1
● A implementação do novo
plano da Prece, fundo de pensão
da Cedae, foi suspensa ontem. A
decisão da 7a- Vara do Trabalho
acolhe pedido do Sintsama. O
sindicato alega que os
trabalhadores foram coagidos a
migrar para o plano, sob pena
de a contribuição previdenciária
quadruplicar.

Entrou água 2
● O sindicato briga para que a
Cedae assuma a
responsabilidade pelo déficit na
Prece, que passa de R$ 800
milhões, diz o advogado Marcus
Neves: “O trabalhador não pode
pagar pela dívida”. Cedae e
Prece vão recorrer e informaram
que houve 65% de adesão.

Álcool caro
● A gasolina liderou a
preferência dos motoristas do
Rio, na 1a- quinzena de junho.
O consumo do etanol foi
prejudicado pelo peso dos
impostos, já que os preços
caíram 3,23% no período. São
dados do Ticket Car.

Malhação
● A Youfit, de equipamentos de
fitness, teve receita de R$ 2
milhões em 2010. Montar 50
academias de ginástica em
condomínios da Barra. Prevê alta
de 70% este ano. Até abril, foram
30 projetos no bairro.

Pode pacotes
● Rodrigo Terra arquivou
inquérito para investigar
denúncia de venda casada na
Body Tech, feita por aluna. Para
o promotor, a academia pode
vender pacotes de fitness,
combinando serviços.

Carência de um ano na vistoria
Carros novos comprados este
ano só serão vistoriados pelo

Detran-RJ em 2013

Ritmo sertanejo
Divulgação

A NIELY Cosméticos lança campanha estrelada pelos

irmãos Victor & Leo. É projeto de R$ 5 milhões. A

contratação da dupla sertaneja deve ajudar a empresa a

crescer 30% este ano. O filme, criado pela Artplan e

produzido pela Margarida Filmes, vai ao ar no sábado.

COPPE E COEP inauguram, dia 30, o Laboratório Herbert de Souza de

Tecnologia e Cidadania. A unidade vai pesquisar efeitos das mudanças

climáticas nas populações que vivem em áreas pobres do país.

● A partir de 2012, carro zero quilômetro
emplacado num ano não precisará mais
passar por vistoria no Detran-RJ no ano
seguinte. O Conselho Estadual do Ambiente
(Conema) aceitou pleito do órgão de trân-
sito e publica hoje no Diário Oficial re-
solução com a medida. Na prática, significa
dizer que automóveis de passeio com-
prados e registrados este ano só serão
submetidos à vistoria em 2013. A mudança,
também negociada com o Inea, deixará fora
da vistoria cerca de 300 mil automóveis em
2012. É mais ou menos esse o número de
carros novos emplacados no Rio por ano. A

decisão será regulamentada em portaria do
Detran-RJ nas próximas semanas, mas só
entrará em vigor ano que vem, para não
prejudicar donos de carros que já pagaram
taxa de licenciamento e vistoriaram, em
2011, carros que tiveram o primeiro em-
placamento em 2010, diz Fernando Avelino,

presidente do Detran-RJ. Estarão liberados
carros particulares de até cinco lugares.
Continuarão obrigados à vistoria no ano
seguinte ao primeiro emplacamento os veí-
culos de uso intensivo, como táxis, carros
de aluguel, ônibus, vans e caminhões, além
de automóveis e utilitários com mais de
cinco lugares. Nesses casos, explica Ave-
lino, não há como garantir que o desgaste
nos dois primeiros anos não comprometerá
condições de segurança e nível de emissão
de gases. Os carros isentos de vistoria
pagarão IPVA, mas estarão livres da taxa de
licenciamento, de R$ 90,30.

Sabor diferente
“NINGUÉM aguenta sempre o mesmo sabor”. É o conceito

da nova campanha do Mineirinho, criada pela PS10. Em

peças bem-humoradas, sugere trocar a mesmice do dia a

dia por algo diferente. A ideia é destacar o sabor único do

refrigerante. Começa a circular no fim de semana.

Divulgação

Sadia-Perdigão pode vender marcas e fábricas
Empresa apresenta nova proposta para que Cade aprove fusão e faz mapeamento para desmembrar ativos

GÔNDOLA CHEIA de produtos Sadia e Perdigão: domínio do mercado

André Teixeira/8-6-2011
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marthavb@bsb.oglobo.com.br
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● BRASÍLIA. ABRF-Brasil Foods—
empresa resultante da fusão en-
tre Sadia e Perdigão — apre-
sentou ontem ao Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) uma nova proposta
para tentar viabilizar sua apro-
vação pelo órgão antitruste. Fon-
tes ligadas à companhia afirma-
ram ao GLOBO que, desta vez, a
BRF se dispôs a “sangrar”, ou
seja, vender tanto ativos indus-
triais (como fábricas) quanto
marcas importantesnomercado,
tentando, porém, preservar as
principais: Sadia e Perdigão.

— Encerramos o assunto. Tu-
do que tinha de ser dito foi dito
— disse o presidente-executivo
da BRF, José Antônio do Prado
Fay, depois de uma reunião com
integrantes do Cade.

Fontes informaram que a BRF
está mapeando seus ativos para

montar pequenos blocos de uni-
dades produtivas espalhadas pe-
lo país (do Sul ao Nordeste) que
possam ser vendidos no mer-
cado como “mínis BRFs”.

Como nenhuma unidade fa-
brica apenas um produto, a BRF
está redesenhando sua logística,
preparando os blocos para a
venda. Hoje, a empresa tem cer-
ca de 60 fábricas, sendo que
quase 40 produzem alimentos
processados. O restante fabrica
lácteos, segmento que está fora
do julgamento do Cade.

A equação para fechar que
marcas podem ser vendidas é
considerada um desafio. Algu-
mas são populares entre as clas-
ses A e B, enquanto outras têm
mais força nos mercados C e D.
Isso é claro no mercado de mar-
garinas, no qual a BRF tem mais
de 80% de market share. Claybom
e Doriana, por exemplo, são mais
conhecidas pelos consumidores
de maior poder aquisitivo. Po-
rém, a Qualy é a que tem maior
fatia do mercado e seria mais

significativa do ponto de vista da
concorrência.

Há ainda uma divisão regional
entre as marcas que hoje estão
sob o guarda-chuva da BRF. A
Confiança tem mais força no Nor-
deste, enquanto a Rezende é po-
pular em Minas Gerais e no Sul.

Poucas empresas poderiam
comprar a Sadia, alega BRF
A maior resistência da em-

presa está mesmo em se des-
fazer dos nomes Sadia e Per-
digão. Enquanto a primeira é
forte no exterior e junto às clas-
ses A e B, a segunda ganhou
espaço nos segmentos de menor
renda. Ter de se desfazer de
qualquer uma delas seria “uma
overdose”, afirma uma fonte:

— Essa é uma operação que
está doente e necessita de um
remédio por parte do Cade. Mas
não pode ser uma homeopatia
nem uma overdose.

A BRF alega que poucas em-
presas poderiam comprar a Sa-
dia caso o conselho não permita

a fusão. Teriam cacife para isso a
Tyson Foods ou companhias ára-
bes e chinesas. No entanto, se a
aquisição fosse feita por uma
empresa asiática, o consumidor
brasileiro correria o risco de ser
prejudicado, pois ela provavel-
mente se voltaria ao mercado
externo, reduzindo a oferta do-
méstica e provocando uma ele-
vação de preços.

A primeira proposta feita ao
Cade foi rejeitada pelo relator da
fusão no conselho, Carlos Ra-
gazzo. Ao ler seu voto, ele afir-
mou que a operação poderia
representar danos à concorrên-
cia no país, uma vez que a con-
centração de mercado supera
80% em alguns produtos.

Embora Ragazzo tenha rejei-
tado a fusão, o conselheiro Ri-
cardo Ruiz decidiu pedir vistas
do processo durante o julgamen-
to. A nova proposta foi apre-
sentada a Ruiz e também a Ales-
sandro Octaviani, Marcos Verís-
simoeOlavoChinaglia,queestão
aptos a votar. ■

Schin, negócio em família
Bruno Rosa

bruno.rosa@oglobo.com.br

● O clima no comando da Schin é de
intensasnegociações.Oprocessodevenda
da segunda maior cervejaria do país es-
barra na falta de entendimento entre os
acionistas. De um lado, Adriano Schin-
cariol, presidente da empresa, e seu irmão
Alexandre, querem vender seus 51%. Do
outro, com 49% das ações, os irmãos
Gilberto Schincariol Junior, vice-presidente
da empresa e responsável pelas áreas
Comercial e de Marketing, José Augusto
Schincariol, membro do Conselho de Ad-
ministração, e Daniela — que são primos
dos sócios majoritários — pretendem com-
prar a parte de Adriano e Alexandre. Com
isso, tentam evitar uma “união” com algum

concorrente do setor, como a holandesa
Heineken e a sul-africanaSAB Miller.

Hámaisdeummês,ogrupo lideradopor
Gilberto, ou Gilbertinho como é chamado,
ofereceu R$ 350 milhões por 2% das ações
de Adriano, que recusou a oferta. Como o
valor sempre foi um problema entre as
partes, foi por isso, diz uma fonte ligada aos
acionistas, que Adriano decidiu colocar a
Schin à venda. O objetivo era saber o
quanto seria oferecido pela empresa.

— Eu não me surpreenderia se uma
parte da família comprasse a outra. Tam-
bém não ficaria surpreso se eles esti-
vessem nessa negociação somente para
balizar preço. Tem uma discussão de preço
na família. Mas, claro, se a proposta (de
algum concorrente) for louca, sai todo
mundo — diz essa mesma fonte.

Mas a Heineken conseguiu manter
negociações diretas com Adriano. Para
isso, a holandesa contratou o consultor
Fernando Tigre, ex-presidente da Kaiser
e da própria Schincariol, para ajudar
nas conversas. Executivos da Heineken
acordaram de boca pagar cerca de R$ 4
bilhões pelos 51% das ações de Adriano
e Alexandre (que não participa do dia a
dia da empresa).

— Nas conversas com Adriano, a
Heineken disse que iria cortar parte dos
gerentes e dos vice-presidentes. E isso
desagradou ao Gilbertinho, que tenta
agora comprar os 51% das ações de
Adriano e Alexandre. Ele (Gilberto) tem
paixão pela companhia. Eu sinto que o
Adriano é mais frio, com uma visão
financeira — completa a fonte.

Arquivo

SCHIN: HEINEKEN ofereceu R$ 4 bi por 51% das ações da cervejaria

Gilberto e José Augusto, primos de Adriano Schincariol, podem comprar empresa

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 22 jun. 2011, Economia, p. 24.




