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ABunge,maior empresadeali-
mentos do mundo, fez ontem
uma oferta para comprar aVa-
ledoRosário,acirrandoassima
disputa pela usina. Além da
Bunge, a Cosan, líder do setor
sucroalcooleiro, já havia ofere-
cidoUS$750milhões por 100%
da companhia. E acionistasmi-
noritáriosligadosaosfundosde
investimentosGG,do ex-minis-
troAntonioKandir, eGávea,do
ex-presidente do Banco Cen-
tral,ArmínioFraga,tambémes-
tão se mobilizando para tentar
levar a empresa.
ApropostadaBungefoirealiza-
daporumrepresentantedaem-
presa na reunião com cerca de
70 acionistas minoritários da
Vale do Rosário ontem à tarde,
em Ribeirão Preto. A reunião
foi convocada pelos minoritá-
rios, que têm 49,8% das ações
da empresa. O objetivo era dis-
cutir a estratégia para exercer
o direito de preferência para
comprar a empresa, fazendo
umlancepelas açõesdos sócios
majoritárioseimpedindoaven-
da para a Cosan.
Segundo o diretor e acionista
daVale doRosário, CíceroJun-
queira Franco, os fundos de in-

vestimentosadministradospor
AntonioKandir e Armínio Fra-
ga colocaram a disposição re-
cursosparaquepartedosmino-
ritários exerça o direito de pre-
ferência.
“A Bunge sempre teve interes-
se e simplesmente formalizoua
proposta após uma decisão to-
mada hoje pela matriz, em No-
va York”, afirmou Franco, que
lidera o grupo de minoritários.
Elecontouqueovalordaoferta
daBungeé similaraodaCosan.
"Mas,naminhaopinião, as con-
dições oferecidas pela Bunge
são melhores", afirmou, sem
dar detalhes.
Segundo ele, tanto os fundos
quanto a Bunge entrariam na
Vale do Rosário “num segundo
momento, após a aquisição da
partemajoritária pelosminori-
tários”.Ouseja, atuariamcomo
financiadores desse grupo, pa-
ra depois incorporar a compa-
nhia. “A única diferença é que,
seaBungefecharnegócio,aVa-
le do Rosário terá um único do-
no.Seosfundosadquirirem,ha-
verá mudança dos acionistas,
mas será mantida a sociedade
anônima formada com espírito
cooperativista.”
A situação se complica porque
49,8% dos acionistas não que-
rem vender suas participações

paraaCosan.Noentanto,desse
total, 25,8% dos acionistas es-
tão dispostos a se desfazer do
negócio, desde que não seja pa-
ra o grupo de Rubens Ometto.
Osoutros 24%dosminoritários
estão dispostos a comprar a fa-
tia dos demais.

O ex-presidente do Banco Cen-
tral Armínio Fraga disse que
não faz comentários sobre esse
tipo de operação, “principal-
mente sobre coisas que ainda
não aconteceram". A reunião,
quefoisuspensaontempordeci-
são da Justiça, será retomada

na próxima terça-feira, às 16
horas.
A Vale do Rosário tem a usi-
na homônima, em Morro
Agudo, parte da Usina Jar-
dest, em Jardinópolis, e o
controle da Usina Frutal, na
cidademineira de Frutal. ●

Amy Joyce
The Washington Post

Um tribunal de apelação fede-
ral determinou na terça-feira
queamaioraçãojudicialpordis-
criminação sexual da história
dos Estados Unidos poderá
prosseguircomoumaaçãojudi-
cialcoletivacontraoWal-Mart,
na qual a empresa é acusada de
pagar menos às funcionárias e
dar-lhesmenos promoções que
aos homens.
Adecisãopermitirá que cer-

cade2milhõesdemulheresque
trabalharam para a Wal-Mart
desde1998solicitemcompensa-
ções por discriminação como
um grupo. O Wal-Mart decla-
rou que solicitará ao Tribunal
deRecursosdosEUAda9ªCir-
cunscrição em São Francisco
que reconsidere sua decisão.
Fora isso, a empresa solicitará
à Suprema Corte dos EUA que
derrube o recurso.
“Achamosque esta análise é

condescendentedemaiscomas
funcionárias e errou em não le-
var em consideração as provas

do Wal-Mart”, disse Theodore
Boutrous, um dos advogados
doWal-Mart.Segundoele,ade-
cisãojudicialnãotratadosméri-
tosdasalegaçõesdasmulheres,
massimseoprocessoatendeos
requisitos para ir adiante como
ação judicial coletiva.
Oprocesso judicial,protoco-

lado inicialmente por seis fun-
cionárias em 2001 e que deve
reunir até 2 milhões, é a maior
ação judicial pordiscriminação
sexual já impetrada contra
umaempresa.Asmulheresque
protocolaram a ação estão re-
presentadaspela ImpactFund,
uma entidade sem fins lucrati-

vos com sede naCalifórnia.
“Nãoháaçõesderelaçõespú-

blicasoudepublicidadeque im-
peçam o Wal-Mart de enfren-
tar sua conduta discriminató-
ria”, disse numa entrevista
Brad Seligman, advogado e di-
retordaImpactFund.“Aexpec-
tativa é que eles tentem apelar

novamente,mas tenhoconfian-
ça que as mulheres terão opor-
tunidade de falar no tribunal”.
O juiz do caso original deter-

minou que os advogadas das
seismulheresapresentaramin-
dícios suficientes para uma
ação judicial coletiva, conside-
rando “os números descritivos

em grande parte incontestá-
veisquemostramqueasmulhe-
res recebem menos que os ho-
mens em todas as regiões do
país, que a disparidade salarial
existe na maioria das funções,
que a diferença de salário au-
menta com o decorrer do tem-
po mesmo entre homens e mu-
lheres contratados para ames-
ma função na mesma época e
que a porcentagem de mulhe-
res vai sendo reduzida à medi-
da que sobe a hierarquia”.
Aempresaalegaquesuas lo-

jas são gerenciadas por profis-
sionais que têm autonomia so-
bre a contratação e salários.
Boutrousargumentouqueade-
cisão de milhares de gerentes
nas3,4mil lojas duranteumpe-
ríododeseisanosforam“indivi-
dualizadas e não podemser jul-
gadas todas de uma vez como
umação coletiva nacional.”
Richard Drogin, estatístico

contratado pelas vítimas, diz
que as mulheres levam 4,38
anos para serem promovidas a
gerente-assistente enquanto
paraoshomensessetempoéde
2,86 anos. Ele concluiu que as
mulheres gerentes ganhamum
saláriomédio deUS$ 89.280 ao
ano, enquanto que os homens
na mesma posição ganham
US$ 105.682 por ano. ●

Marili Ribeiro

Um informedivulgado pelaAs-
sociação Mundial de Jornais
(WAN,na sigla em inglês)mos-
traqueháumaboaperspectiva
paraa indústria jornalística.Os
dados coletados entre 2000 e
2005 indicam crescimento de
9,95% na circulação mundial
dos jornais. O estudo também
registra um fato inédito: pela
primeira vez na história da im-
prensaescrita,onúmerodetítu-
los diários em circulação ultra-
passou 10mil.
Outro fenômeno marcante
nosúltimoscincoanoséosuces-
sodosjornaisgratuitos,cujacir-
culaçãodobrou.Jáosjornaispa-
gosalcançarammaisde450mi-
lhões de exemplares diários e
superaram1,4bilhãodeleitores
em todo omundo.
“Osjornaisvivemumasitua-

çãobemmelhor doque se acre-
dita”,dizTimothyBalding,dire-
tor geral daWAN. O desempe-
nho do setor contraria a idéia
de que os jornais enfrentam a
pior crise nos últimos anos por
causa da concorrência com as
mídiasdigitais. “Naverdade,os
dadosmostramque a indústria
jornalísticaestásaudávelevigo-
rosaevemsabendoenfrentar a
competição crescente de ou-
trasmídias”, diz Balding.

BRASIL
No mercado nacional, a situa-
ção positiva se repete. Os últi-
mosdadosdisponíveis,doInsti-
tuto Verificador de Circulação
(IVC) e referentes a 2006,mos-
tram que a circulação diária
dos jornais no Brasil cresceu
6,5%, totalizando 7.230.285 de
exemplaresvendidos.Arecupe-
ração de mercado dos jornais
diários foi iniciadaem2004,de-
pois de três anos de declínio, e
consolidou-seem2005, quando
atingiu a média diária de 6,789
milhões de exemplares.
Embora seja expressivo o

avançodos jornais gratuitos no
exterior, o presidente do IVC,
PedroMartins Silva, não vê ce-
nário similar para o Brasil. En-
tre outras razões, ele aponta a
dificuldade para se aferir a cir-
culaçãodessesdiários, oque in-
viabilizaoinvestimentopublici-
tário dos anunciantes. ●

DoismilhõesdemulherescontraoWal-Mart

PetrópolisnegociacompradacervejariaCintra

LEILÃO-AusinaValedoRosário já recebeupropostasdeUS$750milhõesdaCosanedaBunge

Bungeentranabrigaporusina
Vale do Rosário é disputada pela Cosan e por fundos geridos por Armínio Fraga e Antonio Kandir

Circulação
dejornais
cresce9,95%
nomundo

●●●A diferença salarial entre ho-
mens emulheres não é um fenô-
meno exclusivo dos EUA. Apesar
de a igualdade ser garantida por
lei, no Brasil a diferença entre
salários pode chegar a 60% se-
gundo dados doBNDES. Asmaio-
res discrepâncias foram verifica-
das em cargos de liderança e de
maior grau de instrução: elas ga-
nham63%do salário deles. En-
tre funcionários operacionais
com instrução até a 4ª série, o
salário dasmulheres é 82%do
salário dos homens. O economis-
ta responsável pelo estudo, Antô-
nio Ambrozio, diz que seriam ne-
cessários 75 anos para eliminar a
desigualdade salarial por sexo
nas empresas brasileiras.●

Rede enfrenta maior processo trabalhista dos EUA, acusada de pagar mais a funcionários do sexo masculino

Com a aquisição, a cervejaria se aproxima da participação de mercado damexicana Femsa

MÍDIA

AUTONOMIA–SededoWal-Mart: redeafirmaqueagerênciadecada lojaé responsávelpelos salários
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APRIL L. BROWN/AP-23/10/2003

Deve esquentar aindamais a já
aguerrida disputa por partici-
pação no mercado cervejeiro
nacional,estimadoem9bilhões
de litros porano.Estãoavança-
das as negociações para a com-
pra da Cervejaria Cintra, do
Rio de Janeiro, pela Cervejaria
Petrópolis, que produz as mar-
cas Itaipava eCrystal.
Com a aquisição, a Petrópo-

lissubiránorankingevaiencos-
tarnamexicanaFemsaCerveja-
ria do Brasil, dona das marcas
Kaiser e Sol. A empresa, com
sede no interior de São Paulo,

somaráaosseus6,7%departici-
pação de mercado – que deti-
nha emdezembro, segundo da-
dos do instituto A/C Nielsen –
os 1,3% de participação da Cin-
tra.AFemsaseguecom8,5%de
participação.
Asduasempresasnãoconfir-

mam oficialmente a negocia-
ção, mas também não desmen-
tem. A Cintra, que pertence a
umafamíliaportuguesademes-
mo sobrenome, estava à venda
já há algum tempo. Limitações
para a sua expansão levaram a
direçãodaempresa a optarpor

esse caminho.
Há cerca de quatro anos, a

empresa que chegou ao Brasil
em1997colocouàvenda20%do
seucapital comoobjetivo de le-
vantarrecursosparasustentar
o seu crescimento. A ambição
era alcançar 10% de participa-
ção no mercado brasileiro até
2008. Ela não foi bem sucedida
nos seus planos. Nunca supe-
rou umquinto da suameta.
A estimativa dos que acom-

panham o segmento cervejeiro
é de que a Cintra vá custar en-
tre R$ 100milhões e R$ 150mi-

lhões. Caso a venda seja fecha-
da, a Petrópolis levará duas fa-
bricas–umaemPiraí (RJ)eou-
tra emMogiMirim (SP) –, além
deumportfóliocomrefrigeran-
tes e chope. A Cintra tem atua-
ção restrita, mais concentrada
na região Sudeste.
A Petrópolis é comandada

pelo empresário Walter Faria,
que já se viu envolvido na cha-
madaOperaçãoCevadadaPolí-
ciaFederalporsuspeitadepar-
ticipação em esquema de frau-
de fiscal. Ele chegou a ser deti-
do junto com outros diretores

da Cervejaria Schincariol.
Faria foi envolvido por ser
um dos principais distribui-
doresdaSchincariolnoPaís.
A Petrópolis informa que

fatura cerca de R$ 800 mi-
lhõespor ano. Suaparticipa-
ção de mercado vem caindo
desde setembro de 2006 –
saiude7,1%para6,7%,segun-
do dados do instituto de pes-
quisaACNielsen. Nomerca-
do, calcula-se queessa parti-
cipaçãocorrespondaaumfa-
turamentoanualdeR$1,3bi-
lhão. ●

PAULO LIEBERT/AE–1/6/2000

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-18:20070208:

B18 NEGÓCIOS QUINTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2007
O ESTADO DE S.PAULO

robson
Text Box
Anúncio

Fonte: O Estado de São Paulo, 08 fev. 2007. Caderno B, p. B18.
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