
Asentença de primeira instância
favorável â Nestlé no caso
Garoto levou o jornal O Esta-

do de S. Paulo a publicar editorial
com críticas à decisão judicial. A
Nestlé reagiu com a publicação de
um comunicado no próprio jornal. O
senhor teria algo a acrescentar?

Na verdade, o que chama a
atenção é que um veículo muito
sério, um veículo importante - e a
reincidência das colocações que
tem feito sobre o caso da Garoto -
não preserva o mesmo nível de
profundidade. Isso me chamou a
atenção e foi o motivo que me
levou a esclarecer ao público
nossa posição. A Nestlé recebe 10
mil ligações diárias do consumi-
dor. Tudo o que acontece com a
Nestlé no Brasil é alvo do interes-
se de um público muito grande.
Até eu mesmo sou cobrado para
responder essas questões. Consu-
midores mandam e-mail pergun-
tando o que está acontecendo com
a Nestlé. Você não vai responder?

Temos 97% de penetração nos
domicílios brasileiros. A empresa
tem uma relação muito intensa
com esses milhões de brasileiros.

Como vai a Garoto nesse período
sob a gestão da Nestlé ?

Já faz cinco anos que compra-
mos a Garoto. Ao adquirirmos a
empresa, ela faturava R$ 530
milhões, no ano passado faturou
R$ 1,2 bilhão. Era uma empresa
que perdia dinheiro e transfor-
mou-se numa empresa que tem
resultado operacional de R$ 160
milhões. Demos mais 600 empre-
gos e distribuímos mais de R$ 16
milhões de lucro entre os funcio-
nários, adicionais. Hoje, o total é
de 3.500 funcionários diretos. Eles
não tinham repartição de lucro
porque não tinham lucro. E já
repartimos entre R$ 16 e R$ 20
milhões de lucro entre os funcio-
nários. Os salários que eles têm ê
superior à média do mercado.
Recebem todos os benefícios que

a Nestlé oferece em todas as suas
unidades de produção. A Garoto
hoje tem uma relação excelente
com os sindicatos e a companhia
cresce em volume, cresce em
investimento, cresce em planos de
inovação.

Que outro tipo de desdobramen-
to ainda pode ter o caso Garoto ?

Bom, saímos do Cadê (Conse-
lho Administrativo de Defesa Eco-
nômica) e fomos para a via legal.
Na primeira instância, o juiz deu
sentença a nosso favor. Hoje, a
decisão do Cadê está anulada. É a
decisão do juiz, em primeira ins-
tância, que está valendo, por
decurso de prazo. Quer dizer,
além do parecer do juiz, bastante
profundo e importante, com muita
base, houve o decurso de prazo.
Então para nós foi uma surpresa
muito agradável -- surpresa no
sentido de que não esperávamos
que saísse a sentença agora, embo-
ra sempre confiássemos que a



decisão seria a nosso favor. Sem-
pre confiei no trabalho da Justiça
e a decisão não me surpreendeu,
pelo contrário, confirmou aquilo
que eu pensava. Obviamente isso
não terminou, isso ainda tem
outros rounds porque a nossa lei
exige que o Cadê recorra, mas
vamos acompanhar passo a passo.

O que aconteceu para a ação ser
aprovada por decurso de prazo?

O Cadê estourou o prazo legal
para análise. Isso não é um critério
para cada um, é critério legal, e
que, uma vez estourado o prazo, a
matéria está automaticamente
aprovada. Isso é por lei, o nosso

não foi o

primeiro caso. Isso acontece.
Resultou de uma análise que o
próprio juiz fez. Aguardamos a
decisão final. Agora, quanto ao
dia-a-dia da companhia, estamos
tocando normalmente, estamos
lançando produtos. Hoje, 37% do
volume total de produtos da
Garoto são novos. Já existe uma
dinâmica nessa empresa.

A empresa continua centrada no
chocolate?

Sim, no chocolate.

Já pensam em diversificação?
Ah, sim, futuramente, sem

dúvida, é uma marca que suporta-
ria duas categorias.

Um impasse como esse, que dura
já cinco anos, pode ser creditado ao
chamado custo Brasil?

No momento em que entramos
com a intenção de comprar a
Garoto, a Nestlé dos Estados Uni-
dos tentou aprovar a aquisição da

Dreyer's, indúsria de sorvetes.
Tiveram o mesmo problema que
este nosso na primeira análise. Só
que, pela lei americana, você dis-
cute antes o investimento que vai
fazer. Você discute publicamente
as alternativas e sai da mesa com
a solução. Ou sim ou não. No Bra-
sil, não. No Brasil você compra,
paga, para depois aprovar.

A Nestlé chegou a prever , antes
da compra, que o caso evoluiria para
um impasse dessa natureza?

Nós fizemos a proposta de
compra, obviamente, com o pare-
cer de advogados experts na maté-
ria, que fizeram uma análise pré-
via. Não vimos razão para que a
compra não fosse aprovada. Anali-
samos, ainda, todo o tipo de pro-
cesso que existiu no Cadê, para
ver como nos situaríamos nesse
processo. Tudo nos levava à apro-
vação. Se não, obviamente, não
teríamos comprado. Foi feita até
oferta pública, outros participa-



j ram, foi um banco que dirigiu o
negócio, foi todo um processo. O
Brasil não evoluiu nesse processo.
Não estou me referindo às pessoas
penalizadas, não podemos ter
investimentos julgados da manei-
ra como foram. Uma situação é
termos um segmento que pode
evoluir bastante e outra é aquela
com o mercado já desenvolvido. O
consumo per capita no Brasil de
chocolate é mínimo. A maior
parte dos brasileiros não consome
chocolate. Então, acho que tem de
desenvolver isso. Como é que
vamos desenvolver esse mercado?
Mas, independente disso, soman-
do Nestlé e Garoto, nós estamos
com 48% do mercado, contra 37%
do concorrente principal. Onde
está a concentração, não sei.

Morosidade perturbadora, esta
não ê a característica do processo
decisório no Brasil?

Na verdade, a própria presi-
dente do Cadê, a Elizabeth Farina,
trabalhou em nosso processo
antes de assumir esse cargo. Ela
está convencida da adequação da
compra da Garoto, mas não pode
opinar pelo próprio cargo que
ocupa hoje. Mas ela fez parte da
nossa equipe e deu parecer favorá-
vel a nós. Uma das pessoas mais
importantes do Brasil na área de
direito concorrencial deu parecer
favorável à Nestlé. Então, não é
algo que nós inventamos, algo que
nós buscamos. O que as pessoas
têm de considerar, além desse
aspecto, é que era uma empresa
fadada a fechar, com sérios pro-
blemas de gestão, financeiros. E
isso, sim, iria provocar malefícios
à sociedade.

Lideranças empresariais recla-

mam da falta de agilidade do Estado
brasileiro e sugerem que o País não
está preparado para acompanhar a
dinâmica da economia moderna. O
senhor concorda com isso?

Olha, as empresas que tinham
um modelo de gestão em 1964 e
que não se modificaram, quebra-
ram. O governo ainda opera com o
mesmo modelo de governança de

1964. Quem paga isso? Somos nós,
contribuintes. Já estamos no limi-
te. Então, o governo tem de passar
por um processo de moderniza-
ção, de mudança de arquitetura
da máquina para que a gente
possa crescer. Não podemos pre-
tender que qualquer companhia
evolua em qualquer velocidade,

ou qualquer governo evolua, sem
estar preparado para isso. Costu-
mo dizer que não existe sociedade
certa com indústrias quebradas.
Não existem indústrias vigorosas
com sociedades falidas. Acho que
estamos totalmente démodé com
relação à estrutura do governo.

O que pode ser feito para modifi-
car esse cenário?

Vou citar Minas Gerais, porque
o governador Aécio Neves modifi-
cou a máquina do Estado, mudou
a arquitetura da máquina do Esta-
do. Isso não significa demitir
gente, é maneira de operar dife-
rente. Para se ter velocidade, para
se ter versatilidade para chegar
aos mercados internacionais, para
criar novas oportunidades. Um
país como o nosso não pode cres-
cer, pelo novo critério, 3,6%. É
pouco, não absorve nem a nova
mão-de-obra que está chegando.
Mas eu acho que temos hoje a eco-
nomia sólida, mais de US$ 100
bilhões de reservas, mais de US$
40 bilhões de superávit comercial.
Temos a moeda mais valorizada, a
indústria mais competitiva. Acho
que este é o momento para nós,
executivos e empresários, impor-
tarmos equipamentos para sermos
mais eficientes amanhã. Cada um
tem seu papel dentro desse pro-
cesso. Acho que o governo neces-
sita reduzir seu custo. Urgente.

A máquina governamental sofre
muito a influência da política parti-
dária e do fisiologismo...

Temos de ter mais gerentes
nesse País. Em cargos como os de
ministério, pessoas que realmente
busquem o bem do País em ter-
mos de crescimento, de desenvol-
vimento. Eu sei que não é fácil,



não é uma forma como a nossa, do
setor empresarial, que é mais lógi-
ca. Aqui, se tivermos de tomar
decisão, tomamos a decisão e aca-
bou. No governo, a coisa é mais
complexa. Acho que o Brasil, para
dar um salto, tem de profissionali-
zar mais. Se eu pudesse influen-
ciar, eu diria ao presidente para
contratar um head hunter para
buscar os ministros. Buscaria pela
eficiência, porque este País precisa
de motores que façam o cresci-
mento. Sei que não é tão simples,
mas o Brasil precisa experimentar
um crescimento com profissionais
que mobilizem a economia. Acho
que isso, para nós, é o que falta.

Uma distância ainda muito gran-
de separa a dinâmica empresarial da
dinâmica governamental, certo?

Uma empresa como esta, a
Nestlé, que opera 28 unidades
fabris, 16.600 funcionários, 220
mil famílias no campo trabalhan-
do diretamente para nós, tem uma
dinâmica numérica muito grande.
Para você ter uma idéia, compra-
mos, por ano, mais de 2 bilhões de
litros de leite. Isso são 365 dias no
ano, que temos de industrializar,
colocar, importar, buscar merca-
do. Somos o maior comprador de
café no Brasil, maior comprador
de material de embalagem, maior
comprador de cacau, de leite. É
uma dinâmica grande, tem uma
responsabilidade social por trás
disso. Se nós não crescermos aqui
pelo menos 3% real, sou obrigado
a recortar a empresa, para manter
uma rentabilidade compatível
com o investimento que foi feito.
Esse é o meu desafio no dia a dia.
Estamos traçando uma meta para
os próximos três anos, sabemos
onde queremos chegar, temos um

plano estratégico. Acho que é isso
que falta ao governo.

E o PAC (Plano de Aceleração do
Crescimento!?

Para mim, esse PAC ê uma boa
carta de intenção, mas não é um
projeto de governo. Estamos recu-
perando uma defasagem que

temos em relação ao passado.
Mas o Brasil não pode perder a
oportunidade de mudar de pata-
mar. Estamos num momento em
que temos de dar o salto. O gover-
no tem uma base importante, que
é a máquina administrativa. Deve-
ria trabalhar ainda mais focado no
social e liberar mais a economia.

A inflação está controlada, acho
que a reserva é muita, ê demasia-
da reserva para um país que
necessita de investimento. Dire-
cionar um valor expressivo para
investimento gera emprego, gera
trabalho e uma renda consistente
no País.

O senhor ê otimista em relação
ao Brasil?

Sou super-entusiasmado com o
Brasil. Acho que é um dos poucos
países em que a gente tem direito
de sonhar, um dos poucos países
onde você pode determinar o
tamanho a que você quer chegar.
Tem de vencer a fase da incerteza.
Mas eu acho que esse é um país
que pode acontecer. As empresas
crescem em volume. A Nestlé está
presente em 105 países diferentes
e o Brasil é o segundo em volume
no mundo hoje. Os Estados Uni-
dos vêm depois do Brasil. Tem
uma performance que considero
bastante boa, é uma companhia
que apresenta um crescimento
importante, mas cada dia é um
dia. Eu digo o seguinte: se você
pensa que já ganhou é porque já
começou a perder. Então, temos
de ganhar todos os dias. E é assim
que funcionamos, com resultados,
planejamento de todas as linhas.

A Nestlé enxerga espaço para
mais expansão no Brasil?

O presidente Lula me pergun-
tou da última vez que estivemos
juntos "quanto vocês vão crescer
este ano?" e eu respondi "o dobro
do que o senhor vai crescer com o
País". Porque aqui tem espaço para
isso. Lançamos recentemente um
plano que está revolucionando no
Nordeste, que é um projeto para
os setores de baixa renda que foca
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liza melhor o perfil do consumidor
dentro das regiões. É um plano de
regionalização. Inauguramos a
fábrica de Feira de Santana para
cobrir todo o Nordeste - em sete
meses nós construímos a fábrica
de 65 mil metros quadrados, um
projeto importante, e vão produzir
lá mais de 40 mil toneladas de pro-
dutos. Realmente o Nordeste vem
crescendo, num ritmo muito supe-
rior ao de São Paulo. Há estados
como Tocantins que podem cres-
cer ainda mais. Este país tem espa-
ço para crescer. E os concorrentes
são os mesmos, internacionalmen-
te falando. A Nestlé brasileira é a
que tem o portfolio de produtos
mais completo do grupo. Estamos
em todas as categorias de alimen-
tos. Só não estamos em congela-
dos, porque não faz parte do nosso
core business, por enquanto. A
Nestlé Brasil é uma das priorida-
des do grupo em termos de inves-
timento. Com isso, a gente vem
crescendo, duplicamos esta com-
panhia nos últimos 4 anos e meio.
Quais são os planos para os próxi-
mos 5 anos? Duplicar de novo.

E o crescimento do País ? O PAC,
por exemplo, mexe pouco com a car-
ga tributária e não modifica em na-
da o cenário da empregabilidade.

Acho que num primeiro mo-
mento, como uma carta de inten-
ções, o governo está mostrando
que realmente está preparando o
cenário do crescimento. Estamos
recuperando a defasagem que
temos na infra-estrutura para cres-
cer. Até aí, está bem. Deve colocar
R$ 400 bilhões no mercado em
quatro anos, o que vai gerar con-
sumo, gerar massa crítica. Agora,
temos de ter sustentabilidade.
Quando se fala de crescimento de

4%, 5%, temos de pensar nos pro-
blemas de infra-estrutura no País.
Em São Paulo, qualquer chuva
pára a cidade. Não é preciso nem
crescer muito. Tem um problema
de infra-estrutura sério nesse País.
Tem problema de circulação, tem
problema nos portos, de capacida-
de. Deveríamos modernizar o sis-
tema.

Como fazer para gerar empregos
no ritmo que o país precisa ?

Num País como o nosso, que
tem, por um lado, uma população
ativa proporcionalmente muito
elevada e, por outro lado, uma
geografia que nos ajuda, acho que
existe um setor que ainda deixa a
desejar, que é o setor agrícola. A

agroindústria no Brasil pesa ape-
nas 9% do PIB. Temos aí um gran-
de espaço para crescer e criar
empregos. Um país desse tama-
nho, com essa riqueza que nós
temos e com 90 milhões de hecta-
res por cultivar... Então, dentro
dessa torta do setor de serviços,
que é de 56%, tem um espaço fan-
tástico para ser ocupado. Eu acho
que será agora, com o etanol, com
a produção de energia. Para fazer
uma relação com a China, por
exemplo, 10 milhões de chineses
deixam o campo e vão para a cida-
de grande por ano. Consomem
mais água nos grandes centros,
portanto irrigam menos o campo e
produzem menos alimentos. Esse
tipo de preocupação, não temos
no País. Nós temos 20% da água
do planeta. E 90 milhões de hecta-
res que a China usa para produzir,
nós temos ainda por cultivar.

Um dos fatores que explicam o
desempenho das exportações no Bra-
sil tem sido a demanda chinesa por
nossos produtos primários.

É, convivemos já há algum
tempo com o efeito China de con-
sumo. Se os chineses ampliarem
seus níveis de consumo como
tudo indica que vai acontecer,
quem vai produzir para atender à
demanda? Essa combinação de a
China investir em infra-estrutura
no Brasil, para poder exportar
para a China nos oferece grandes
perspectivas de desenvolvimento.
E não nos esqueçamos de que
temos mais de 30 milhões de pes-
soas abaixo da linha de pobreza. O
governo deveria colocar o foco
sobre isso.

Os níveis atuais de abertura de
mercado são satisfatórios?
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Ainda é pouca. Falamos muito
no assunto, mas não fizemos. Dou
outro exemplo: a China aumenta
16% o consumo de leite todo ano.
Quem poderia oferecer esse leite
para a China? O Brasil. Não tem
outro país. A Austrália não pode-
ria produzir em função das tempe-
raturas nas regiões disponíveis;
Estados Unidos produzem o que
consomem, talvez possam expor-
tar subprodutos; o México impor-
ta dos Estados Unidos para recom-
binar, porque não tem leite sufi-
ciente; Argentina, que é um gran-
de produtor, tudo que produz é o
que nós consumimos na Grande
São Paulo, então não tem escala. A
Venezuela tem um déficit de leite
e consome o leite da Colômbia; o
Chile consome o que produz.
Então, sobrou quem? Nós. E nós
não temos um acordo bilateral
com a China para o leite. Isso aí
geraria mão-de-obra, geraria
emprego, criaria um fluxo de caixa
no campo. Eu estou muito infor-
mado nessa área, obviamente em
função da minha atividade profis-
sional. A Nestlé desenvolve, por
exemplo, um grande projeto em
Andradina (SP) com assentados.
Hoje eles produzem em média 400
litros por família e já estamos cole-
tando 8 mil litros por dia, com um
fluxo de caixa interessantíssimo
para todos eles. Então, eles estão
felizes da vida e cultivando outras
coisas. É uma questão de oportu-
nidade, de que se dê oportunidade
para se poder desenvolver. Não
acho que o brasileiro seja do tipo
que quer receber tudo de mão bei-
jada e ficar satisfeito.

Setores como o calçadista, o têx-
til, olham para a China como uma
ameaça. Por tudo o que o senhor diz,

o setor alimentício olha para a
mesma China como um mar de
oportunidades...

Olhamos para a China como
um potencial e também como um
concorrente. Mas isso faz parte do
jogo e não assusta, não... Eles são
especialistas em maquinarias, em
outras áreas onde o Brasil ou se
torna eficiente ou desaparece. Por
outro lado, têm muito dinheiro,
muita poupança, poderiam perfei-
tamente investir no Brasil. Eu pre-
firo produzir e exportar para a
China do que vender tecnologia
porque amanhã eles podem con-
correr com a gente. Eles estão
plantando cítricos e o Brasil é um
grande produtor de cítricos. Ama-
nhã eles serão concorrentes, não
tenho dúvidas disso. Temos de ser
eficientes para concorrer. Este é o
mercado globalizado. E acho que
não se pode globalizar consumido-
res como se globaliza mercados. A
gente tem de saber atuar.

Eu morava no México quando
o país abriu o mercado para os
Estados Unidos. Foi algo muito
duro para o México. E hoje a
balança comercial com os Estados
Unidos é favorável ao México, que
tem a mão-de-obra, é outra rela-
ção. Eu não me assusto com a
China. Tem um bilhão de pes-
soas; nós somos 176 milhões de
pessoas, de consumidores. A

China não tem um bilhão de con-
sumidores. Tem um problema
social sério, tem um problema de
água que é muito grave. Amanhã,
se ela vier comprar um copo de
água aqui, vai pagar muito caro.

Quando o senhor fala em expan-
são da pecuária o senhor se refere a
ganhos de produtividade?

Exatamente. Veja o caso da
pecuária: temos um trabalho de
genética profundo, uma pastagem
natural fantástica e isso se move
de acordo com a rentabilidade por
hectare. Se você é produtor e tem
uma rentabilidade por hectare
infinitamente superior ao gado,
você vai produzir etanol. Mas tem
de buscar mecanismos para que o
gado possa conviver com o etanol
e lhe dê uma rentabilidade adicio-
nal. Acho que no Brasil tem esca-
la, a pecuária ê muito importante,
mas acho que o que é necessário é
melhoramento genético, é termos

um sistema sanitário
que funcione.

monica
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