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Prezados,
Para conhecimento e providências cabíveis.
Atenciosamente,

Oleni Aparecida Borges de Castro

(k

Secretária-Executiva
Gabinete da Presidência
Tel: + 55 613221-8404
E-mail: oleni.castro@cade.gov.br

De: EDUARDO VASCONCELOS [mailto:eduardo_vasconcelos@whirlpool.com]
Enviada em: quinta-feira, 5 de julho de 2018 10:45
Para: Gab Presidência
Cc: Alexandre Cordeiro Macedo
Assunto: Ofício Whirlpool sobre Fato Relevante divulgado pela Braskem

limo. Sr. Alexandre Barreto de Souza, Presidente do CADE e
limo. Sr. Alexandre Cordeiro, Superintendente Geral,
Apresentamos a V.Sas. o Ofício anexo, para vossa consideração e apreciação e nos colocamos
à disposição para qualquer esclarecimento adicional.
Cordialmente,
Eduardo Vasconcelos
Gerente Sr. Relações Institucionais
Whiripooi Latin America
(+ 55 11)3787-6908
(+ 55 11)98959-5257
eduardovasconcelos@whirlpool.com
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São Paulo, 05 de Julho de 2018.
Ao Ilustríssimo Senhor
Alexandre Barreto de Souza
Presidente
Conselho Administrativo de Defesa Econômica

Cc: Alexandre Cordeiro Macedo, Superintendente-Geral

Ref.: Operação de venda da Braskem S.A. à LyondellBasell

Ilustríssimo Senhor,

A WHIRLPOOL S.A, genuína representante da indústria nacional e propulsora histórica do
desenvolvimento tecnológico, empresa líder no segmento de eletrodomésticos, com as marcas
Brastemp, Consul e KitchenAid, e de compressores, com a Empresa Brasileira de Compressores EMBRACO, vem respeitosamente requerer urgente atenção sobre tema estratégico para o
interesse público, conforme detalhado a seguir.

No dia 15 de junho de 2018 foi publicado Fato Relevante sobre o início das tratativas da
Odebrecht S.A. com a LyondellBasell, companhia aberta do ramo químico com sede em Roterdã,
visando uma potencial transação envolvendo a transferência à LyondellBasell da totalidade da
participação da Odebrecht S.A. no capital social da Braskem S.A. A Odebrecht S.A. possui controle
majoritário sobre a Braskem.

A Braskem é hoje a única produtora nacional de resina de polipropileno (PP), insumo
fundamental para a linha branca (refrigeradores, freezers, lavadoras, fogão, microondas). Além de
ser a única produtora da resina, há duas medidas antidumping em vigor contra Estados Unidos,
África do Sul, Coréia e Índia, tornando praticamente inviável a compra de polipropileno do exterior,
e retirando competitividade dos produtos da linha branca, vez que se verifica quanto a este
importante insumo diferença em torno de 30% entre preço externo e preço interno (Eletros, 2017).

Os efeitos de tal concentração e elevada proteção, por si só já são graves para os
produtores domésticos de linha branca, como se vê do comportamento dos preços do PP, que
mantiveram-se em alta, apesar da queda do preço do barril de petróleo, verificada desde 2014.

Whiripooi
O RPORATIO N

A Whirlpool S.A. vê com muita preocupação a operação divulgada no citado Fato
Relevante, que pode ter efeitos extremamente negativos para a concorrência e retirar ainda mais
competitividade da indústria nacional que tem o PP como insumo.

Vem, portanto, por meio deste ofício, requerer especial atenção do d. CADE quanto à
operação e se colocar à disposição para contribuir na potencial análise do ato de concentração..

Na oportunidade, agradece pela atenção e renova os votos de estima e consideração.

Cordialmente,

Armando Ennes do ValIe Jr.
Vice-Presidente da WHIRLPOOL S.A.

