
Fusões polêmicas envolvendo gigantes  
 
Brasília, 14 de Outubro de 2003 - Enquanto a Varig e a Tam tentam montar o enxoval para 
promover um dos maiores casamentos empresariais do País envoltas num clima de suspeitas 
mútuas e enfrentando uma guerra de liminares que impedem o andamento da fusão, a AmBev, 
resultado da maior aliança empresarial entre companhias brasileiras, comemora os frutos colhidos 
da união entre a Brahma e a Antarctica. Passados pouco mais de três anos e meio da operação, o 
presidente da AmBev, Victorio de Marcchi, conta os segredos e revela a receita que permitiu 
aproximar os dois titãs do mercado de cervejas e fazer com que passassem a compartilhar 
problemas da mesma mesa.  
 
Antes mesmo de um batalhão de advogados conseguir o aval do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), a AmBev deslanchou um intenso processo interno de sintonia fina. A 
operação era de risco, pois a união poderia não receber a benção do governo e todo o trabalho 
estaria perdido. A estratégia para entrelaçar as até então rivais mortais não poupou esforços, 
tempo e nem dinheiro. Brahma e Antarctica alugaram um prédio em São Paulo e instalaram os 
principais executivos das duas companhias numa espécie de concentração que durou quase três 
meses.  
 
Cada área gêmea da Brahma e da Antarctica apresentava quais eram seus métodos de 
funcionamento até então e os grupos tinham de chegar a uma conclusão sobre qual das duas 
fórmulas era o melhor caminho a seguir ou se seria preciso buscar uma terceira via. A 
preocupação maior era com a evasão dos grandes talentos das duas empresas. Esse é o maior 
risco de uma união. Mesmo porque, diante das incertezas frente ao futuro, chega-se a um 
momento em que tudo é paralisado.  
 
A estratégia dos executivos acabou dando certo e quebrou algumas máximas que costumam 
rodear grandes fusões. Hoje, a AmBev emprega mais do que Brahma e Antarctica: o número de 
funcionários subiu de 16 mil para 18,5 mil. "Tão logo o Cade aprovou a fusão, em 21 de março de 
2000, reunimos as administrações num só prédio e começamos a executar todas as medidas que 
garantissem as sinergias que havíamos planejado para depois da aprovação do Cade. Foi um 
casamento de gigantes bem-sucedido", conta o presidente da AmBev.  
 
Segundo ele, com a expansão da AmBev na América do Sul, os sotaques carioca e paulista 
passaram a disputar espaço com o espanhol. "Sem contar que o índice de perdas de talentos foi 
muito pequeno e, ao contrário do que diziam, os preços da cerveja e dos refrigerantes subiram 
menos do que a inflação", completou. Além dos problemas internos, os executivos da AmBev 
enfrentaram forte oposição de concorrentes. Para se ter uma idéia, o julgamento do processo no 
Cade começou às 14h e só terminou às 5h30 da manhã do dia seguinte, em meio a uma guerra 
de liminares e trocas de farpas.  
 
Outro caso polêmico - um dos primeiros julgados pelo Cade  
 
- ocorreu em 1995, quando a multinacional Colgate-Palmolive pagou US$ 780 milhões pela marca 
Kolynos - produzida pela Anakol, concessão do Laboratório Whitehall. O negócio criou um impasse 
porque, unidas, as empresas passaram a comandar 78,8% do mercado.  
 
 
A alternativa oferecida à Colgate - que apostava no sucesso da marca Kolynos, uma das mais 
conhecidas da população brasileira, com 52,2% do mercado - foi justamente tirar a marca de 
circulação por quatro anos. Assim, a Kolynos foi substituída pela Sorriso.  
 
"Toda fusão é ruim quando não há monitoramento por parte dos órgãos de defesa da 
concorrência", afirma Ruy Coutinho do Nascimento, ex-presidente do Cade e ex-secretário de 
Direito Econômico.  



 
Quando a compra da Kolynos chegou ao Cade, Coutinho era presidente do Conselho. Nessa 
função, também passaram por suas mãos processos de ampla difusão, entre os quais a 
privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Ele foi ainda responsável pelo parecer da Secretaria 
de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça sobre a criação da Ambev. E incluiu na Lei 
8.884 (antitruste) o exame de todas as privatizações pelo Cade.  
 
"De forma geral, as fusões de gigantes no Brasil são bem sucedidas", acredita o advogado 
especialista em direito econômico e ex-conselheiro do Cade, Mauro Grinberg. De acordo com 
Grinberg, até hoje o Cade só não aprovou duas fusões: a compra da Pains pelo grupo siderúrgico 
Gerdau e a fusão entre a Eternit e a Brasilit.  
 
Mas a metodologia usada pelos órgãos de defesa da concorrência deve mudar. Os ministérios da 
Fazenda e da Justiça estudam alterar a Lei 8.884, para que os atos de concentração sejam 
examinados antes de concretizados. Atualmente, a legislação em vigor permite que as operações 
sejam comunicadas até 15 dias de realizadas.  
 
Ao mesmo tempo, o governo pensa em selecionar melhor os casos a serem julgados. Pela lei 
antitruste, os casos são submetidos aos órgãos de defesa da concorrência quando uma das 
empresas tiver faturamento bruto superior a R$ 400 milhões no ano anterior ao da operação. A 
idéia é aumentar o valor  
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