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AmBevcompraaCintraeanuncia
investimentodeR$5biem5anos

GESTÃO

BEBIDAS

Acordo entre as duas empresas estava praticamente
fechado, mas José de Sousa Cintra desistiu do negócio

Aquisição chega a US$ 150milhões, inclui duas fábricas, mas não envolve marca nem distribuição

PetrópolisbriganaJustiça
pelasfábricasdaCintra

●●●A operação de compra da
Cintra pela AmBev tem um
longo caminho a percorrer até
receber a aprovação dos ór-
gãos de defesa da concorrên-
cia. Antes de chegar ao Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), precisará
receber pareceres das Secre-
tarias de Acompanhamento
Econômico (Seae) doMinisté-
rio da Fazenda e de Direito
Econômico (SDE) doMinisté-
rio da Justiça. Mas, segundo
fontes no governo, o fato de a
aquisição não incluir asmar-
cas e os canais de distribuição
pode pesar em favor da apro-
vação do negócio.
Qualquer negócio empresa-

rial que envolva uma compa-
nhia que detémmais de 20%
de um determinadomercado
ou que uma das empresas te-
nhamum faturamento no Bra-
sil superior a R$ 400milhões
por ano têm que ser submeti-
do ao crivo do Cade. ● ISABEL

SOBRAL
EXPANSÃO–FábricadaCintraemPiraí (RJ): comacompra,AmBevaumentasuacapacidadeem480milhõesde litrosdecervejapor ano

Conselhos e acionistas exigem que diretores commás condutas devolvam bonificações

“Édifícil serpequeno.Ogrande
não quer deixar a gente cres-
cer”, desabafa Walter Faria,
presidentedaCervejariaPetró-
polis, que negociava a compra
daCervejariaCintra–masone-
gócio foi rejeitado pelo dono da
empresa,JosédeSousaCintra,
às vésperas do fechamento do
acordo comaAmBev. “Acredi-
to na Justiça brasileira e vou
até o fim nesse processo. Não
estou atrás de faturar a multa
prevista no contrato. Estou
mesmo atrás das fábricas da
Cintra”, assegura.
A razão de a Petrópolis, do-

na dasmarcasCrystal e Itaipa-
va, querer mais capacidade de
produção, é a mesma alegada
pela AmBev: a forte expansão
domercado cervejeiro noPaís ,
que tem previsão de atingir 9,5
bilhões de litros este ano.

Com7,5%departicipaçãode
mercado nacional, a Petrópolis
já está ampliando a produção
desuasduasfábricas.EmBoitu-
va (SP), vai aumentar este ano
em 40% a sua capacidade pro-
dutiva. A fábrica de Petrópolis
(RJ) dobrará sua produção nos
próximos meses. “Além disso,
estamosconstruindoumanova
fábricaemRondonópolis (MT),
que entra em operação até o fi-
nal deste ano”, diz Faria.
Asurpresacomoanúncioda

vendadosativosdaCintrapara
a AmBev se deu, segundo Fa-
ria, por causa da demanda jurí-
dica que ele mantém contra a
empresa desde o começo de
março. A venda da Cintra para
a Petrópolis, definida em pré-
contrato, não foi fechada, diz,
porque Sousa Cintra simples-
mente não apareceu. “Ficamos

30dias ládentroavaliandotoda
a operação e, na hora de fechar
o negócio, ele correu”, diz Fa-
ria. “Fomos a Lisboa e notifica-
mosadatadaassinaturadecon-
trato. Não há desculpas.”
O primeiro recurso contra a

venda da Cintra a qualquer ou-
tro interessado, até oesclareci-
mentodomotivodadesistência
deSousa,entrounaJustiçapau-
lista na 34ª Vara Cível, onde a
Petrópolisobteve liminar.Essa
liminar foi suspensa, e os advo-
gados de Faria apelaram então
à 4ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de São Paulo. Nova
limitar impedindo à venda foi
concedida na última segunda-
feira, dia 26.
Procurada pelo Estado, a

Cintra não quis se manifestar.
O processo corre em segredo
de Justiça. Mas sabe-se que há

uma cláusula de multa por de-
sistência de US$ 25 milhões. A
Petrópolis teria oferecido US$
160 milhões pela Cintra. Faria
diz que não pode comentar o
processo por causa do sigilo.

TRABALHADORES
Não é só a Cervejaria Petrópo-
lisquetentaacabarcomonegó-
cio. A Confederação Nacional
dos Trabalhadores nas Indús-
trias de Alimentação (Contac)
prepara uma representação ao
Cade contra a venda. “A Am-
Bev novamente afronta a legis-
lação brasileira, ampliando o
processo de concentração que
certamente resultará em de-
missões”,dizopresidentedaen-
tidade, Siderlei Oliveira.
O sindicalista reconhece que
as operações da Cintra são pe-
quenas, o que deve facilitar a
aprovação da fusão pelo Cade,
mas reclama da eliminação de
maisumaconcorrentedacerve-
jaria.
“Eles estãousando subterfú-
gios para ampliar sua posição e
o Cade vem permitindo que
elesdominemomercadonacio-
nal”, acusa. Segundo ele, aAm-
Bev tem capacidade ociosa em
suas fábricas e, por isso, não
precisaria comprar novas uni-
dades. ● M.R. eNICOLAPAMPLONA

EFE

Marili Ribeiro

A AmBev, maior fabricante de
cervejas do Brasil, deu ontem
dois sinais de que não pretende
permitir que as rivais roubem
fatias do seu mercado. De ma-
nhã,anunciouacompradaCer-
vejariaCintra, dona de duas fá-
bricas no País, por US$ 150mi-
lhões. À tarde, em encontro
com o presidente Lula no Palá-
cio do Planalto, o presidente do
conselho de administração da
empresa, Victório de Marchi,
anunciou investimentos de R$
5 bilhões nos próximos 5 anos
na modernização e ampliação
de fábricas já existentes.
No caso da Cintra, a AmBev
informouqueoobjetivodacom-
pra foi apenas conseguir uma
forma rápida de aumentar a
produção. “O nosso interesse
se concentra apenas nas fábri-
cas”, disse odiretorde relações
corporativas da empresa, Mil-
ton Seligman. “Precisamos au-
mentar rapidamente nossa ca-
pacidadedeprodução,especial-
mentenoSudeste.Ovolumede
vendasdaAmBevnoanopassa-
do cresceu 5% em cervejas, e
9% em refrigerantes.”
Paraconcretizaronegócio, a
AmBev precisará passar por
dois obstáculos. O primeiro é a
aprovaçãodoCade, já que, com
69% do mercado brasileiro,
qualquer nova compra feita pe-
laAmBevampliaaindamaises-
saconcentração–mesmolevan-
do-se em conta que a Cintra
tem uma participação de ape-
nas 1,1% nomercado.
O segundo empecilho é uma
demanda judicial. A Cervejaria
Petrópolis, dona das marcas
Itaipava e Crystal e que tinha
praticamente acertado a com-
pra daCintra, foi surpreendida
com o fim das negociações. En-
troucomrecursonaJustiçapa-
ra reverter o processo e conse-
guiu, na última segunda-feira,
liminar na 4ª Câmara Cível do
TribunaldeJustiçadeSãoPau-
lo impedindo a venda daCintra
até o julgamento do mérito da
ação, que corre em segredo de
Justiça. AAmBev não semani-
festou sobre isso, informando
apenasquenãohaviasidonotifi-
cada do fato.
Em relação ao Cade, Milton
Seligmanressaltouque, apesar
de a AmBev ter comprado to-
dososativosdaCintra,ocontra-
to foi estruturado de forma a
dar uma opção de negociação
ao vendedor para negociar em
separado das marcas (Cintra e
Mulata) e também do atual sis-
temadedistribuição. Issosigni-
fica que o dono da empresa, o

portuguêsJosédeSousaCin-
tra, poderá, até o dia 28 de
outubro,acharoutrointeres-
sado nesses ativos. Na Am-
Bev,eles foramavaliadosem
US$10milhões.Preçoquese-
rá pago pela AmBev no final
do processo, caso não surja
comprador.

FÁBRICAS
Se o negócio for concluído
nas próximas semanas, a
AmBev passa a contar com
duas novas fábricas. Uma
moderna e privilegiada por
incentivos fiscais, situada
emPiraí (RJ), e outra adqui-
ridadaentãoCervejariaKai-
ser, mais antiga e menos
equipada, localizada emMo-
gi Mirim (SP). Juntas, elas
têm capacidade para a pro-
dução de 480 milhões de li-
trosdecervejae280milhões
de litros de de refrigerantes
por ano.
Nosúltimostempos,noen-
tanto, a Cintra ocupava 50%
da capacidade de produção
decervejaeengarrafavaape-
nas 100 mil litros de refrige-
rantes, como contou Selig-
man.Aocupaçãodessacapa-
cidade ociosa significará au-
mento imediato da fabrica-
ção da linha de produtos da
AmBev. ●

Gretchen Morgenson
THE NEW YORK TIMES

Osacionistasandamcorreta-
mente melindrados nos últi-
mos anos com a relutância
deseusconselhosemrecupe-
rarodinheiropagoaexecuti-

vos envolvidos em má conduta
financeira. Embora adulterar a
contabilidade para gerar paga-
mentos ultragenerosos tenha
se tornado uma prática “co-
mum”, – o que os responsáveis
pela regulamentação dizem
que aconteceu na Fannie Mae,

Bristol-MyersSquibbeCompu-
ter Associates – as ocasiões em
que mesmo parte do dinheiro
foi devolvida são raras.
Isso pode estar mudando. A

julgar pelos arquivos sobre pa-
gamentos de executivos desta
temporada, cláusulas que re-
querem restituição de paga-
mentosestãopredominandoca-
da vezmais nas grandes corpo-
rações. Elas estão se tornando
mais amplas, também, esten-
dendo à recuperação dos ga-
nhos com as opções de ações
que podem ter sido exercidas
enquanto estavam ocorrendo
práticas dúbias.
Amelhornotíciaéqueasem-

presas não estão mais apenas
falando sobre esses planos de
recuperação, segundo Michael
Melbinger, do escritório de ad-
vocacia Winston & Straw, de

Chicago, que comanda a parte
de compensação pelos executi-
vos.Noseuescritório, jáviudez
casos recentes de empresas
que recuperaramodinheiro fa-
zendo executivos devolverem.
“Os antigos contratos eram ex-
tremamenteamigáveisaosexe-
cutivos, e agora passamospara
umambientemenosamigável.”
Felizmente, os conselhos es-

tão admitindo que instituir a
cláusuladerestituiçãofazsenti-
do,disseMelbinger.Eosdireto-
res-presidentesemcujocontra-
to constam essas cláusulas não
estão fazendo objeções.
Em novembro, a Equilar,

uma empresa de pesquisa de
compensaçãosalarialdeexecu-
tivos com sede na Califórnia,
procurou cláusulas de restitui-
ção de pagamentos nas 100
maiores empresas dos Estados

Unidos,edescobriuque18%de-
lasdivulgaramtaispolíticaspa-
ra o ano anterior.
“Pior do que ficar sabendo

demás ações dentro da empre-
sa é ficar sabendo das mesmas
más ações pela mídia, uma se-
manadepoisdeoexecutivosair
comUS$ 100milhões.”Melbin-
ger descreveu uma reunião re-
centeemqueumexecutivo-che-
fe seria demitido – alguém que
possuíaumcontratomuitovan-
tajoso. Em vez de pagar a ele
mais deUS$ 100milhões, como
previa o contrato, os conselhei-
ros decidiram pagar-lhe US$
22 milhões. “Desde o início, o
conselhosabiaquantoessapes-
soa deveria ganhar e como seu
comportamentopesousobreos
ganhos”, diz Melbinger. “Não
queUS$ 22milhões seja pouco,
mas foi uma vitória.” ●
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