
Enquanto se debate uma even-
tual união das duas principais
redes supermercadistas que
atuam no país, a “novela” do
julgamento da fusão entre Sa-
dia e Perdigão se arrastará por
pelo menos mais duas sema-
nas no Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (Ca-
de). O negócio deveria voltar a
ser analisado hoje no tribunal
do conselho, mas não haverá
quórum, já que o conselheiro
Olavo Chinaglia está em via-
gem internacional.

O Cade possui sete conselhei-
ros. Para um julgamento ser vá-
lido, é necessário o voto de pe-
lo menos cinco membros do
conselho. Isso não aconteceria
numa eventual reunião hoje, já
que além de Chinaglia, dois ou-
tros conselheiros não votarão:
o presidente do órgão, Fernan-
do Furlan, que se declarou im-
pedido de votar por ser primo
de Luiz Fernando Furlan, da BR
Foods, e Elvino Mendonça, que

ainda fazia parte da Secretaria
de Acompanhamento Econômi-
co (Seae), que dá parecer preli-
minar ao Cade, quando a união
entre Sadia e Perdigão come-
çou a ser analisada.

A fusão foi anunciada há
mais de dois anos, mas foi a jul-
gamento somente no último
dia 8 de junho. Com um texto
de mais de 500 páginas rechea-
das de argumentos contrários à
fusão, o relator do caso, Carlos
Ragazzo, pediu que o negócio
fosse desfeito. Ele lembrou na
ocasião que as duas empresas
dominam mais da metade do
mercado de alimentos processa-
dos no país, e apontou que os
preços de alguns produtos po-
dem ter alta de até 40% por
conta do negócio.

Um pedido de vista do conse-
lheiro Ricardo Ruiz adiou a vo-
tação definitiva, que foi nova-
mente postergada na sessão do
último dia 15 de junho. A nego-
ciação voltará à pauta no próxi-
mo dia 13 de julho, já que na
quarta-feira da semana que
vem não haverá sessão.

Nas últimas semanas, uma
verdadeira operação de guerra
foi montada para tentar conven-
cer os conselheiros a aceitarem
um acordo. Diversas reuniões
foram feitas em Brasília com o
objetivo de levar ao órgão a im-
portância da criação desta em-
presa como uma grande expor-
tadora brasileira.

A BR Foods defende o que
classifica como uma “solução
negociada” para que a fusão
não seja totalmente rejeitada,
como votou Ragazzo. Uma das
possibilidades apontadas pela
Seae no seu parecer seria a ven-
da de ativos e de uma das mar-
cas (ou Sadia ou Perdigão). Ou-
tra alternativa seria a venda de
marcas menores, como Batavo,
Rezende, Confiança, Wilson e
Escolha Saudável. O argumen-
to contrário à fusão toma como
base a concentração de merca-
do que a negociação traria, re-
duzindo a possibilidade de livre
concorrência no Brasil. Em vá-
rias áreas de atuação, a soma da
participação de mercado das
marcas é superior a 80%.

Super Cade
O julgamento do caso BR Foo-
ds ressuscitou o debate sobre o
projeto de lei que cria o chama-
do Super Cade. O principal
ponto do projeto é exatamente
a determinação de que gran-
des negócios sejam analisados
com antecedência pelo órgão,
e não posteriormente: a união
entre Sadia e Perdigão pode
ter que ser desfeita dois anos
depois de ter sido anunciada.
A demora na análise de casos
assim, apontam especialistas,
acaba trazendo incerteza às de-
cisões de investimento.

Na avaliação de advogados
especializados em fusões e aqui-
sições, se o Cade realmente re-
provar o negócio, o mais prová-
vel é que se desenhe uma repe-
tição da situação vivida por
Nestlé e Garoto, cuja fusão tam-
bém foi barrada no conselho
em 2004. As marcas consegui-
ram na Justiça uma decisão que
suspendia temporariamente a
decisão do conselho, e o caso
está parado no TRF (Tribunal
Regional Federal). ■

Sem quórum, BR Foods ganha
mais duas semanas no Cade
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Companhia se
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que a aprovação da
negociação cria uma
grande empresa
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