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Coca-Colacompra
LeãoJúniorpor
R$230milhões
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Comdemandamaior,
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BEBIDAS

NEGÓCIOS

Com a aquisição, a terceira em um ano emeio, a Coca
reforça sua posição nomercado de bebidas alternativas

ALVO-AcentenáriaLeão, líderdomercado, cresceu18%em2006

Patrícia Cançado

ACoca-Cola anunciou ontem a
compra da empresa paranaen-
se Leão Júnior, dona da marca
Matte Leão, após seismeses de
negociação.Aaquisição,avalia-
da em torno deR$ 230milhões,
é a terceira feita pela multina-
cionalnoPaísemumanoemeio
e émais uma amostra do apeti-
tedacompanhiaporbebidasal-
ternativas, omercadoquemais
cresce atualmente nomundo.
ACocaestálevandoumaem-

presa saudável, líder nacional
na venda de chás, com um por-
tfóliode60produtosetrêsfábri-
cas em operação. A Leão fatu-
rou R$ 158,9 milhões em 2006,
18,4% a mais que no ano ante-
rior, e teve um lucro de R$ 25,3
milhões,125%maiorqueoregis-
trado em 2005. “Para a Coca,
essacompraéacontinuaçãode

um processo iniciado em 2004
para acelerar o lançamento de
novasmarcasediversificar a li-
nha de produtos”, diz o diretor
de novas bebidas daCoca, San-
dor Hagen. Segundo o executi-
vo, a empresa templanos de le-
varamarcaparaoutrospaíses.
O negócio ainda depende da

aprovação do Conselho Admi-

nistrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade). Como a Coca já pos-
sui amarcaNestea emsocieda-
de com a Nestlé, a compra da
Leãodaráamultinacionalalide-
rança absoluta do segmento de
chásprontosparabebernoBra-
sil.Casoacomprasejaautoriza-
da peloCade, aCoca dominará,
sozinha, 70%domercado.O se-

gundo colocado, Lipton – mar-
ca da Unilever, administrada
pela Pepsi e distribuída pela
Ambev – tem 24,7% de partici-
pação, segundo dados do insti-
tutoACNielsen.
Nacategoriadechássecos,a

marca Matte Leão responde
por 65,5% do mercado. Segun-
do o executivo da Coca, outras
três empresas negociaram a
compra da Leão. Especula-se
que entre os interessados esta-
vamaTataTea,dogrupo india-
noTata, a Danone e aKraft.

POTENCIAL
No Brasil, o mercado de chás
prontos para beber ainda é pe-
queno – movimenta em torno
de R$ 150 milhões –, mas tem
revelado potencial de cresci-
mento.Deacordocomaconsul-
toria Euromonitor, esse seg-
mentocresceu9,5%, emmédia,
na última década, enquanto o
derefrigerantes, bemmaisma-
duro, teve alta de 2,4%.
A linha seca ainda é amaior

fonte de receita da companhia,
mas nos últimos dois anos a
LeãoJúniorcomeçouaapostar
maisnacategoriadecháspron-
tos para beber. Ela lançou pro-
dutos, renovou embalagens e
investiu mais em marketing e
distribuição. “Dentro da em-
presa,algunsacionistasdiscor-
davamdessa aposta,mas oRe-

natoBarcellos(presidentedes-
de 2005) insistiu nessa dire-
ção”, diz Antônio Joaquim da
Motta Carvalho, sócio-diretor
da empresa de recrutamento
deexecutivosPanelliMottaCa-
brera,contratadapelaLeãopa-
ra profissionalizar a empresa.
“Ela aumentouomix deprodu-
tos, oqueacabourefletindonu-

ma boamelhora do lucro.”
Barcellos foi contratado há

dois anos com amissão de pre-
parar a Leão Júnior, uma em-
presafamiliarecentenária,pa-
ra crescer num mercado cada
vezmaiscobiçadopormultina-
cionais como a Coca-Cola e a
Pepsi. “A Leão sempre foi uma
empresa lucrativa, com uma
marca forte e bons produtos.
Mas o que preocupava os do-
nosnaquelemomento era a en-
tradadegrandesempresasnes-
se mercado”, diz Wagner Tei-
xeira, sócio da Bernhoeft Con-
sultoria, contratada pela Leão
em 2004 para conduzir o pro-
cessodegovernançacorporati-
va na companhia. “Os acionis-
tasqueriamqueaempresaesti-
vesse bem, fosse para disputar
comosgrandesouparaserven-
dida”, completa Teixeira.
Segundo ele, naquela oca-

sião, o ponto mais frágil da
Leão, bastante característico
de empresas familiares e de
controle extremamente pulve-
rizado, era a falta de visão co-
mum entre seus 29 acionistas.
“Uma parte queria investir na
empresa e outra, não. Dá para
perceber isso no baixo grau de
endividamento da empresa”,
diz Teixeira. Segundo o balan-
ço de 2006, suas dívidas não
passavamdeR$ 5mil.
Desde a profissionalização,

houveumamelhorasignificati-
vanosnúmerosdacompanhia.
Em 2003, a Leão chegou a per-
der a liderança do mercado de
chás prontos para a Lipton, da
Pepsi. Mas a marca voltou ao
topo no mesmo ano. Na oca-
sião, ela tinha 42% das vendas,
segundo ACNielsen. Hoje tem
três pontos percentuais a
mais, apesar da concorrência
forte. ●

Negócio foi
disputado por
outras três
multinacionais
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