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Azul e Trip recebem
multa de R$ 3,5 milhões
Av i a ç ã o
Thiago Resende

De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) mul-
tou em R$ 3,5 milhões as empre-
sas Azul e Trip por informações
enganosas no momento da noti-
ficação da fusão entre as compa-
nhias aéreas.

Segundo o processo, as com-
panhias aéreas não informaram
sobre o code share (compartilha-
mento de voos) entre Trip e TA M ,
que depois foi um dos pontos de
restrição para que o Cade apro-
vasse a fusão entre Azul e Trip.

De início, as companhias aé-
reas alegaram que o acordo entre
Trip e TAM “não chegou a se con-
cretizar ”, lembrou o conselheiro
Ricardo Ruiz, relator do auto de
infração. Apenas depois de pedi-
dos de informações feitos pelo
órgão antitruste que as compa-
nhias confirmaram a existência
do acordo, “reconhecendo a in-
veracidade da informação pres-
tada no momento da notifica-
ç ã o” da operação.

Ruiz considerou o erro como
altamente grave. “A informação
falsa poderia levar a uma avalia-
ção inadequada”, disse. Ele fri-
sou ainda que o compartilha-

mento de voos era de “tamanha
i m p o r t â n c i a” para analisar os
efeitos concorrenciais da fusão
Azul/Trip que o Cade determi-
nou a extinção do code share en-
tre Trip e TAM. “Dada a existên-
cia do acordo, a operação se tor-
nou ainda mais complexa”, res-
saltou o relator.

“A informação enganosa im-
pactava diretamente na restrição
que o Cade fez”, reforçou o presi-
dente do Cade, Vinicius Carva-
lho, que considerou adequado o
valor da multa.

Em comunicado, a Azul infor-
mou ontem que “respeita a deci-
são do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade) so-
bre o auto de infração que versa
sobre matéria estritamente pro-
cessual e em nada afeta a inte-
gridade da aprovação da opera-
ção Azul-Trip pelo órgão. A Azul
aguardará a publicação da deci-
são para analisar seu conteúdo e
definir o melhor encaminha-
m e n t o.”

Terceira maior companhia aé-
rea do Brasil, a Azul se prepara
uma oferta pública inicial de
ações (IPO) para aumentar a fro-
ta e as rotas oferecidas, quitar
empréstimos, pagar o arrenda-
mento de aeronaves e reforçar
seu capital de giro.(Colaborou
João José Oliveira, de São Paulo)

Amil demora para informar aquisição e é punida
Juliano Basile e Thiago Resende

De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) apro-
vou a compra pela operadora de
planos de saúde Amil da Proscan
Diagnóstico por Imagem, que é
controlada pela Visionpar e Pro
Echo Cardiodata. Porém, aplicou
uma multa no valor de R$ 282
mil à operadora carioca, que no
fim do ano passado foi adquirida
pela americana United Health,
por entender que houve demora
para notificar a transação.

A Amil adquiriu 80% do capi-
tal social da Proscan por meio da
Laboratórios Médicos Sérgio

F r a n c o. Ao analisar o negócio, a
Secretaria de Acompanhamento
Econômico (Seae) do Ministério
da Fazenda e a Procuradoria do
Cade recomendaram o aval à
compra, mas com restrições.

Uma das sugestões foi a de que
a Amil alienasse a sua participa-
ção na Medise, outra empresa
forte no setor de prestação e ser-
viços de saúde. Outra sugestão
estava relacionada a mudanças
na cláusula de não concorrência
entre as empresas. Essa cláusula
foi redigida no contrato para não
haver competição entre os envol-
vidos na operação.

Antes da votação pelos conse-
lheiros, o advogado Paulo Casa-

grande, que representou as em-
presas, alegou que uma das su-
gestões da Seae já foi atendida. “A
recomendação de retirada da
participação do grupo Sérgio
Franco em Medise já foi cumpri-
d a”, afirmou o advogado.

Casagrande ressaltou ainda
que a operação foi feita por três
instrumentos distintos celebra-
dos entre 22 de agosto e 21 de de-
zembro de 2007. “O ato foi notifi-
cado, em janeiro de 2008, por-
tanto, há mais de cinco anos”,
disse o advogado.

O relator do processo, conse-
lheiro Eduardo Pontual, con-
cluiu que a operação não causa
prejuízos à concorrência e, por

isso, deveria ser aprovada sem
restrições. Por outro lado, Pon-
tual verificou que o negócio foi
protocolado fora do prazo legal,
razão pela qual deveria ser im-
posta multa.

A legislação antitruste que vi-
gorava na época da conclusão do
negócio (Lei nº 8.884) estabele-
cia que as empresa deveriam no-
tificar os seus negócios ao Cade
em 15 dias após a realização das
transações. Os demais conselhei-
ros seguiram o voto do relator e,
com isso, a operadora de planos
de saúde terá que pagar a multa.

Procurado pela reportagem, a
Amil não se pronunciou até o fe-
chamento da edição.

Estratégia Medidas vão de redução em embalagens a negociações para compra de matéria-prima e logística

Unilever corta € 1 bilhão em gastos por ano
Adriana Meyge

De São Paulo

A Unilever fez a mesma quanti-
dade de desodorante Dove caber
em uma embalagem com a meta-
de do tamanho. As versões com-
pactas já foram lançadas no mer-
cado europeu e devem chegar ao
Brasil em breve, disse Pier Luigi Si-
gismondi, diretor global respon-
sável pela cadeia de suprimentos
da companhia, em visita ao Brasil.
Mudanças como essa e outras me-
nos perceptíveis aos consumido-
res, desde negociações para com-
pra de matéria-prima até melho-
rias na logística e na produção,
ajudam a multinacional anglo-ho-
landesa a economizar cerca de €1
bilhão no mundo por ano. De 8% a
10% desse montante é referente ao
corte de gastos na operação brasi-
leira, a segunda maior para o gru-
po, que opera em 90 países.

A fabricante de produtos de hi-
giene pessoal, limpeza e alimen-
tos, dona de marcas como Seda,
Omo e Kibon, tem a missão de do-
brar de tamanho, de 2010 a 2020,
ao mesmo tempo que diminui pe-
la metade o impacto ambiental. As
metas incluem reduzir a emissão
de carbono e o consumo de água,
mas também podem ser traduzi-
das em ganho de eficiência. “A ca-
deia de suprimentos na Unilever é
a nossa espinha dorsal para criar
um negócio sustentável e lucrati-
v o”, afirma Sigismondi.

A produção da embalagem me-

nor de Dove economiza energia,
gasta 25% menos alumínio e ocupa
menos espaço no transporte. Ou-
tras concorrentes buscam ganhar
eficiência de maneira semelhante,

como a K i m b e r l y- C l a r k , com as
embalagens compactas de papel
higiênico Neve, e a Natura, com a
nova linha Sou, cujas embalagens
usam 70% menos plástico.

A Unilever quer reduzir o nú-
mero de caminhões usados glo-
balmente no transporte de mer-
cadorias em 20%, diz o executivo.
A empresa também usa trans-

portes alternativos como cabota-
gem e ferrovias. Outra ação é au-
tomatizar as operações ao longo
da linha de todas as categorias de
produtos. “Quando o custo da
mão de obra ultrapassa o custo
de tecnologia, a tecnologia toma
o lugar das pessoas”, afirma Sigis-
mondi, ao comentar que a pro-
dutividade não acompanha o au-
mento salarial no Brasil.

A companhia busca custos mais
competitivos desde o início da ca-
deia. De todas as matérias-primas
compradas pela Unilever, 95% são
negociadas globalmente. “Nosso
modelo de organização nos possi-
bilita aproveitar nossa escala glo-
bal, de um lado, e ao mesmo tem-
po ter uma presença profunda nos
mercados em que estamos, então
nosso índice de inovação e a velo-
cidade com que lançamos novos
produtos no mercado estão cons-
tantemente sendo desafiados por
nossas equipes”.

A filial brasileira da Unilever
cresceu 14% no ano passado e
mantém ritmo semelhante em
2013. “Estamos crescendo em to-
das as regiões, categorias e canais
nos quais operamos no Brasil”,
diz Sigismondi. A receita da mul-
tinacional no Brasil foi de R$ 13,6
bilhões em 2012. No mundo, ob-
teve € 51 bilhões.

Para atender a demanda nacio-
nal, a companhia anunciou em
maio sua décima fábrica no país,
em Aguaí (SP), com inauguração
prevista para 2015. O executivo diz

que ainda não foi definido o mix
de produtos a ser fabricado no lo-
cal — só que serão produtos de hi-
giene pessoal e limpeza.

Sigismondi afirma que a opera-
ção brasileira é autossuficiente. A
importação não chega a 4% do vo-
lume de produtos vendidos. A filial
importa basicamente os itens em
aerossol, produzidos na Argenti-
na, como os desodorantes Dove,
Rexona e Axe, e outros produtos de
pequeno valor. Na concorrente
Procter & Gamble, a importação
representa 20% dos negócios.

O Brasil também exporta pouco,
o que Sigismondi considera uma
oportunidade a ser explorada.
Apenas cerca de 5% da produção
vai para o exterior, principalmente
para países da América Latina. Esse
índice já foi de 10%, mas diminuiu
com as barreiras impostas pela Ar-
gentina, de acordo com José Ne-
grete, vice-presidente da cadeia de
suprimentos da Unilever Brasil.

O presidente da Unilever Brasil,
Fernando Fernandez, disse há duas
semanas que trabalha com capaci-
dade máxima de produção em ca-
tegorias como sorvetes, produtos
para o cabelos e lava-roupas. A em-
presa investe R$ 500 milhões ao
ano em expansão da capacidade e
em tecnologia. Segundo Sigis-
mondi, “quando investimos numa
fábrica, é para [atender à demanda
de] no mínimo 20 a 30 anos. Mas
você não vai esperar dez anos para
ver mais fábricas no Brasil. Será
muito antes, com certeza”.

Saúde
Juliano Basile

De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) apro-
vou, com restrições, o negócio
em que a Rede D’Or adquiriu par-
ticipação direta ou indireta de
cinco hospitais e dois centros ra-
diológicos no Distrito Federal
(DF), conforme antecipou o Va -
lor PRO, o serviço de notícias em
tempo real do Va l o r .

Pela decisão, a Rede D’Or terá
que vender o Hospital Santa Lú-
cia ou o Santa Luzia e o  Hospital
do Coração. A empresa terá que
escolher quais dos hospitais se-
rão vendidos à concorrência,
mas não está impedida de fazer
novas aquisições no futuro.

A decisão foi tomada a partir
do voto do relator do processo,
conselheiro Ricardo Ruiz. Ele
constatou que o domínio da D’Or
no Distrito Federal ficou superior
a 50%. Em junho de 2012, a rede
adquiriu participações na em-
presa Medgrupo, que controla os
hospitais Santa Helena, Pronto-
norte, Maria Auxiliadora, Renas-
cer e Santa Lúcia. A D’Or já con-
trolava o Santa Luzia.

“Tanto por internação, quanto
por leito ou por faturamento, te-
mos concentrações que ultrapas-
sam 50%”, disse Ruiz. “Em alguns

casos, temos quase 70%. Os três in-
dicadores estão entre 50% e 70%.”

Ruiz verificou ainda que existe
um vínculo entre o BTG e a rede
D’Or. Segundo ele, até o BTG admi-
tiu que existem barreiras à entrada
de concorrentes no mercado de
hospitais do DF, razão pela qual o
caso foi analisado com cautela pe-
los conselheiros. “Um investidor
da D’Or afirmou que há dificulda-
des para a entrada num segmento
em que ele investe”, enfatizou Ruiz,
referindo-se ao BTG. “As requeren-
tes vão deter os dois maiores hos-
pitais do DF, que são rivais efeti-
vos”, concluiu, referindo-se à D’Or
e ao Medgrupo.

No início do julgamento, o pro-
curador-geral do Cade, Gilvandro
Araújo, disse que a única saída pa-
ra o caso seria a determinação da
venda de um dos hospitais.

Já o Sindicato dos Médicos do
Distrito Federal pediu a reprova-
ção do negócio. “Imagine um
hospital sendo colocado à venda.
Quem comprará ?”, questionou
Neide Mallard, ex-conselheira do
Cade, que advoga para o Sindica-
to. “Não é toda a hora que se acha
um comprador de hospital, so-
bretudo do porte do Santa Luzia.
Então, só há uma solução, que é o
total desfazimento da operação”,
afirmou Neide. “Se o mercado
nada sofreu até aqui, por que é
que teria que sofrer agora a par-
tir de uma decisão do Cade?”,

questionou a advogada.
Ao fim do julgamento, o presi-

dente do Cade, Vinícius Carva-
lho, ressaltou que é possível sim a
determinação de venda de hospi-
tais para a concorrência. “Eu que-
ria repudiar com muita veemên-
cia a ideia de que qualquer inse-
gurança jurídica aconteça por
responsabilidade do Cade”, disse
Carvalho, lembrando que não é a
primeira vez que o órgão anti-
truste determina a venda de ati-
vos de empresas.

O negócio entre a D’Or e o
Medgrupo chegou ao Cade em
18 de junho de 2012 e foi consi-
derado polêmico desde o início
da análise pelos conselheiros. Em
26 de setembro de 2012, o órgão
antitruste assinou um acordo
com a D’Or pelo qual a empresa
se comprometeu a não avançar
na operação com o Medgrupo.
Desde então, a gestão das socie-
dades e dos ativos adquiridos do
Medgrupo permaneceu inaltera-
da. O negócio ficou, portanto,
“c o n g e l a d o”. Se o acordo fosse
descumprido, a D’Or pagaria
multa de R$ 50 milhões.

Em seguida, a Superintendên-
cia-Geral pediu ao Tribunal do
Cade a imposição de restrições
ao negócio. Para a Superinten-
dência, se a compra do Medgru-
po fosse mantida, novas empre-
sas teriam dificuldades para en-
trar no mercado e a rivalidade

entre os hospitais ficaria com-
prometida. O parecer sugeriu a
venda do Santa Lúcia ou do Santa
Luzia juntamente com o Hospi-
tal do Coração. Essa sugestão foi
aceita por unanimidade pelos
conselheiros no julgamento que
terminou às 13h de ontem.

A Rede D’Or deverá cumprir a
decisão. Em nota, a empresa res-
saltou que a operação foi aprova-
da “mediante a alienação de um
dos ativos hospitalares da Asa Sul
de Brasília, em razão da proximi-
dade dos hospitais e de sua natu-
reza similar de concorrência”.

“A Rede D’Or reitera seu com-
promisso de ampliação da quali-
dade e quantidade dos serviços
médico-hospitalares ofertados
no Distrito Federal, conforme já
apresentado nos autos do pro-
cesso analisado pelo Cade e ma-
nifestado publicamente nos jor-
nais de Brasília”, informou o gru-
po hospitalar.

A advogada Barbara Rosen-
berg, do escritório Barbosa,
Müssnich & Aragão, que defen-
deu a D’Or perante o Cade, achou
que a decisão foi positiva. “A deci-
são permitiu que a D’Or continue
investindo em Brasília para me-
lhorar a prestação de serviços
hospitalares na cidade”, disse
Barbara. “A companhia está satis-
feita com o resultado do julga-
m e n t o”, completou a advogada
da Rede D’O r.

Cade determina que Rede D’Or
venda hospital no Distrito Federal

JOYCE CURY/VALOR

Empresas aéreas não informaram ao Cade sobre “code share” com concorrente

LEONARDO RODRIGUES / VALOR

Pier Luigi Sigismondi, diretor da Unilever, diz que aproveita a escala global e, ao mesmo tempo, ganha agilidade local
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 jun. 2013, Empresas, p. B4.




