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Economia
Crédito pessoal X imobiliário
Vikram Pandit, do Citibank, afirma que, no
Brasil, prioridades no crédito são invertidas

Mais investimentos
Dilma quer choque para
contrapor PIB fraco e crise global
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INDICADORES VAR. (%) COTAÇÃO
DÓLAR 1 0,25 R$ 1,9870
EURO 1 0,20 R$ 2,4800
BOVESPA 1 1,05 54.633,06 pontos

Empresas antecipam fusões para fugir de
novas regras e Cade ameaça fazer pente-fino

estadão.com.br
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Operações terão valor mínimo
para análise pelo Cade
Pág. B3

Marina Gazzoni
Eduardo Rodrigues / BRASÍLIA

As novas regras do Conselho
Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) para avaliar fu-
sões e aquisições, que entra-
ram em vigor ontem, provoca-
ram uma corrida das empre-
sas para fechar negócios. Os
contratos assinados até segun-
da-feira e submetidos ao Cade
até 19 de junho ainda serão jul-
gados pelos critérios antigos.
Pelo menos 15 operações de
compra e venda de empresas
foram anunciadas nos últi-
mos dois dias, segundo levan-
tamento do ‘Estado’.

Diante das incertezas que cer-
cam a aplicação da nova lei de
concorrência, várias operações
foram sacramentadas nos últi-
mos dias para fugir da principal
mudança: a análise prévia, que
exige que todo ato de concentra-
ção de empresas seja apresenta-
do ao Cade antes de o negócio
ser fechado. A lista é grande e in-
clui a fusão das aéreas Azul e
Trip, o acordo entre a americana
FedEx e a Rapidão Cometa, a
compra das ações da American
Chemical pela Oxiteno, entre ou-
tros (leia mais sobre os negócios
nas páginas B16 e B17).

O novo presidente do Cade, Vi-
nícius de Carvalho, disse que os
conselheiros do órgão vão esta-
belecer critérios para aceitar a
documentação dos negócios fir-
mados às vésperas da mudança
da lei. O órgão quer restringir
transações com acordos vagos,
fechados às pressas para se en-
quadrar nas regras antigas. “A dú-
vida é em relação aos documen-
tos apresentados durante esse
período de transição. Esse crité-
rio que iremos decidir amanhã
(hoje) à tarde.”

Mesmo que seja garantido um
prazo extra para que os negócios
sejam avaliados pela lei antiga, o
Cade pode impor restrições. “Ce-
lebração de ato a fórceps pode
sofrer medida cautelar para que
não haja deturpação dos proces-
sos”, afirmou o procurador-ge-
ral do Cade, Gilvandro Araújo.

Pela lei antiga o Cade pode fa-
zer com que as empresas assi-
nem um Apro, mecanismo que
garante que as empresas só vão
fundir suas operações após julga-
mento pelo Cade.

“Se (os negócios) desperta-
rem preocupação à primeira vis-
ta, podemos aplicar as medidas
já previstas na lei anterior”, dis-
se o presidente interino do Ca-
de, Olavo Chinaglia.

Para especialistas, não há dúvi-
das que as empresas aceleraram
os negócios. “São transações
que vinham sendo negociadas,
mas foram aceleradas pela mu-
dança das regras do Cade”, disse
o sócio da PricewaterhouseCoo-
pers, Alexandre Pierantoni. “A
regra hoje é conhecida. Um novo
cenário gera desconforto entre
as empresas.”

Até abril, o número de negó-
cios fechados em 2012 é inferior
ao do ano passado: 238 contra
244, segundo a Price. Os dados
preliminares de maio mostram
uma evolução nas negociações.
Foram 77 negócios computados,
cinco a mais que em 2011.
“A visão é que o Cade ficará mais
rigoroso”, disse o sócio-diretor
da consultoria Mesa Corporate
Governance, Luiz Marcatti.
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Anova Lei de Defesa da Concorrência
(12.529/11) entrou em vigor ontem
(29.05.2012) após uma década de dis-
cussões e seis anos de pendência no

Congresso. A nova legislação reestrutura signifi-
cativamente a defesa da concorrência brasileira
com as seguintes mudanças: introdução do sis-
tema de notificação prévio de fusões e aquisi-
ções; inserção de novos critérios de notificação
de fusões e redesenho organizacional do Siste-

ma Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC)–
criação do Super Cade.

O Brasil era uma das pouquíssimas jurisdições
que adotavam o sistema de notificação pós-fusão.
Tal sistema (Lei 8.884/94) gerava insegurança jurí-
dica, pois a transação podia ser concretizada antes
mesmo do veredicto da autoridade, deixando a
operação sujeita à reprovação ou a restrições de
ordem estrutural que comprometiam a racionali-
dade do negócio como um todo.

Com a nova lei, a forma como os negócios são
feitos no Brasil altera-se sensivelmente: as empre-
sas não poderão mais consumar as transações an-
tes da conclusão da análise pelo Cade. O novo di-
ploma legal provê incentivos para que as partes
ofereçam tempestivamente as informações neces-
sárias para análise do SBDC, já que não há como
gerar um fato consumado. De outro lado, as regras
colocam prazos mais claros para a atuação da auto-
ridade. Se o SBDC podia levar dois ou três anos

para analisar uma transação, protegido por um
“Acordo de Preservação da Reversibilidade da Ope-
ração” (Apro), agora ele tem no máximo 330 dias
para tomar uma decisão.

O prazo global para o Cade pronunciar-se sobre
o caso é de 240 dias da data da notificação, poden-
do ser prorrogado por, no máximo, 90 dias. No
entanto, operações que não apresentarem riscos
concorrenciais, definidas em resolução – e que são
a maioria –, devem ser analisadas mediante proce-
dimento sumário, entre 30 e 45 dias.

A nova lei também modifica os critérios de notifi-
cação: uma transação deve ser notificada se uma
das partes tiver no Brasil, no último balanço, fatu-
ramento bruto anual de pelo menos R$ 400 mi-
lhões, e a outra pelo menos R$ 30 milhões. Está em
discussão a elevação desses valores para R$ 750
milhões e R$ 75 milhões, respectivamente, já que o
nível de R$ 400 vigora desde 1994. O efeito dessa
mudança será a redução do número de casos notifi-

cados, liberando recursos tangíveis e intangí-
veis para uma análise mais cuidadosa dos casos
complexos e também para investigação de con-
dutas anticompetitivas, o coração da defesa da
concorrência. Ganha-se eficiência no processo.

A reorganização do sistema na forma de uma
autarquia que incorpora investigação e julga-
mento de condutas anticompetitivas e o contro-
le dos atos de concentração certamente evita-
rão redundâncias e desperdício de recursos. Ce-
leridade e eficiência contribuirão para uma polí-
tica de maior eficácia das decisões. Tais conquis-
tas, contudo, dependem da provisão de recur-
sos humanos, também prevista na lei.

✽

ELIZABETH FARINA É PROFESSORA TITULAR DA FEA-

USP E EX-PRESIDENTE DO CADE e FABIANA TITO É

ECONOMISTA SÊNIOR DA TENDÊNCIAS CONSULTORIA

E EX-COORDENADORA GERAL DA SDE

● Cosan e BG
A Cosan concluiu ontem a com-
pra 60,1% do capital social total
da Comgás detidos pelo Grupo
BG, por R$ 3,4 bilhões.

● GP e Thomas H Lee
Partners
A GP Investmentos vendeu a re-

de de churrascaria Fogo de Chão
para o fundo americano de priva-
te equity Thomas H. Lee (THL),
por US$ 400 milhões.

● BTG Pactual e Leader
O banco BTG Pactual, de André
Esteves, anunciou a compra de
40% da varejista fluminense Lo-

jas Leader, por R$ 665 milhões.

● Azul e Trip
A Azul terá uma fatia de 66% e a
Trip ficará com cerca de 33% da
empresa que está sendo criada a
partir da fusão das duas. De acor-
do com as aéreas, o negócio en-
volveu apenas troca de ações.

✽

Análise: Elizabeth Farina e Fabiana Tito

ANDRE LESSA/AE–22/7/2010

Compra de
ações será
analisada
pelo Cade
Além dos critérios de faturamento mínimo,
será levado em conta o capital adquirido

O Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de São Paulo, em 
obediência à Resolução SESC nº 1102/2006, de 20/02/2006, publicada no Diário Oficial da 
União em 23/02/06, alterada pela Resolução SESC nº 1225/2011, de 28/04/2011, publicada 
no Diário Oficial da União em 26/05/11, torna pública a abertura das seguintes licitação:

1. Objeto: 
PP-C 051/12 - Pregão Presencial para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo 
para as unidades do SESC São Carlos e Cine SESC.

2. Consulta e aquisição do Edital: Download através da Internet no site sescsp.org.br 
no link licitações, mediante prévio cadastro para obtenção de senha de acesso ou, para 
verificação sem possibilidade de extração de cópia, de 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 12h45 
e das 13h45 às 17h, na Av. Álvaro Ramos nº 991 - Belenzinho - São Paulo - Gerência de 
Contratações e Logística.

3. Data da entrega dos envelopes de proposta comercial e habilitação no endereço estabe-
lecido no item 2 acima: PP-C 051/12 - dia 27 de Junho de 2012, às 11h.

AVISO DE LICITAÇÃO

Toda sexta no Estadão.

Nova era da defesa
da concorrência
brasileira

Aviação. Entre as operações anunciadas, está a fusão entre as companhias aéreas Azul e Trip

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

EDITAL
Edital: 90/12. Processo Administrativo: 1556/2012. Pregão Presencial: 68/12. Objeto: contratação de empresa
especializada para elaboração de provas objetivas para realização de processo seletivo. O Edital será
disponibilizado gratuitamente através do site da Prefeitura Municipal de Pirassununga
http://www.pirassununga.sp.gov.br, no link Licitações, ficando facultada a retirada do Edital diretamente na
Seção de Licitação, na Rua Galício Del Nero, 51, Centro, mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00
(vinte e cinco reais), na Seção de Tributação, a partir do dia 30 de maio até o dia 12 de junho de 2012.
Os envelopes deverão ser protocolados até as 14 horas do dia 13 de junho de 2012, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.

Pirassununga, 29 de maio de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins - Resp. P/ Chefe da Seção de Licitação.

Edital: 91/12. Processo Administrativo: 1270/2012. Pregão Presencial: 69/12. Objeto: contratação de empresa
especializada para o fornecimento de marmitex e lanches  para funcionários da Secretaria Municipal Cultura e
Turismo e Secretaria Municipal da Saúde. O Edital será disponibilizado gratuitamente através do site da
Prefeitura Municipal de Pirassununga http://www.pirassununga.sp.gov.br, no link Licitações, ficando
facultada a retirada do Edital diretamente na Seção de Licitação, na Rua Galício Del Nero, 51, Centro, mediante
o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na Seção de Tributação, a partir do dia 30 de
maio até o dia 13 de junho de 2012. Os envelopes deverão ser protocolados até as 09 horas do dia 14 de junho
de 2012, na Seção de Comunicações, no endereço acima.

Pirassununga, 29 de maio de 2012.
Rafaela C. Machnosck Martins - Resp. P/ Chefe da Seção de Licitação.

Eduardo Rodrigues / BRASÍLIA

O novo regimento do Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), aprovado
ontem, trouxe uma nova regra
para que as operações de fu-
sões e aquisições sejam notifi-
cadas ao órgão de defesa da
concorrência. Além dos crité-
rios de faturamento mínimo
que já constavam na lei aprova-
da em novembro do ano passa-

do, as operações que não en-
volverem a compra do contro-
le das companhias também te-
rão limites mínimos de capital
adquirido para que sejam noti-
ficadas.

No caso de duas empresas não
concorrentes, só precisarão ser
submetidos ao Cade as opera-
ções de compra de pelo menos
20% do capital votante ou social
da companhia. A regra também
vale para os múltiplos, ou seja,

quando numa operação poste-
rior a participação chegue a mais
de 20%. Já no caso de empresas
concorrentes em um mesmo
mercado ou que tenham relação
vertical na cadeia produtiva, es-
se limite é menor, de 5%, e a cada
vez que a fatia do comprador che-
gar a seus múltiplos. Ou seja,
10%, 15%, 20% e daí em diante.

“Todos os países com merca-
dos de capitais em desenvolvi-
mento têm preocupação com es-
sas participações minoritárias”,
afirmou o novo presidente do Ca-
de, Vinícius de Carvalho.

A ideia de fixar um parâmetro
para travar a compra de ações
por empresas concorrentes no
mercado foi antecipada pela
Agência Estado no fim de abril.
O presidente interino do Cade,
Olavo Chinaglia, disse ontem
que a análise prévia de negócios,
a principal mudança introduzi-
da com a nova lei da concorrên-
cia, não se aplica para operações
no mercado de capitais.

Bancos. O Cade continuará a
analisar operações envolvendo
instituições financeiras. Embo-
ra o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) tenha indicado que a com-
petência para esses casos seja do
Banco Central, o conselho pre-
tende continuar julgando essas
operações até que a questão seja
definitivamente resolvida.

PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CONCHAL

TOMADA DE PREÇOS
A Prefeitura do Município de Conchal torna público aos interessados que 
foi aberta a Tomada de Preços 11/12, Processo 2402/12 - Tipo: 
Menor preço global - Objeto: Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de material e mão de obra para execução da obra 
de construção do equipamento social “Centro de Convivência Barros 
Munhoz” - Encerramento: 15/06/12 às 09:00 horas - O edital com-
pleto poderá ser adquirido no Depto. de Licitação, na Rua Francisco F. 
Alves 364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 08:30 às 16:00 horas 
- Informações: (19) 3866-8600. Conchal, 29 de maio de 2012. Ademir 
Antonio de Azevedo - Presidente da Comissão de Licitação.

OS MAIORES NEGÓCIOS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 maio 2012, Economia & Negócios, p. B1 e B3.  Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 maio 2012, Economia & Negócios, p. B1.  Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 maio 2012, Economia & Negócios, p. B1.




