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Empresa questiona a compra da
Leão Júnior, dona da Matte Leão

Safradevesuperarexpectativas

BEBIDAS

Marili Ribeiro

A Pepsi recorreu à Secretaria
deDireitoEconômico(SDE),do
Ministério da Justiça, para
questionar a operação de com-
pradaempresaLeãoJúnior,do-
na da marca de chás Matte
Leão, pela Coca-Cola.
Comessaaquisição,anuncia-
da há uma semana, a Coca pas-
sará a deter uma participação
de cerca de 70%domercado de
chásprontosparabeber.APep-
si, que comercializa a marca
Lipton, da Unilever, é a segun-
da colocada nesse mercado,
com 24,7%.
“Comocompetidor,queroen-
tender como foram feitas as
análises de mercado envolvi-
das nesse processo”, diz José
Talarico,vice-presidentejurídi-
codaPepsiparaoBrasil eAmé-
rica Latina. “Donosso ponto de
vista,haveráalta concentração
demercado,oqueéruimparao
segmentode chás emsi e péssi-
mo para o consumidor, que po-
derá vir a ser prejudicado por

preçosmaiores no futuro, devi-
do à falta de concorrência”.
No processo encaminhado
aosórgãosdedefesadaconcor-
rência – a SDE, que faz análise
jurídica, aSecretaria deAcom-
panhamento Econômico
(Seae),quefazanáliseeconômi-
ca), e o Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (Ca-
de), que julga a concentração

de mercado –, a Coca-Cola ale-
ga que essa compra vai acres-
cer apenas 1% de participação
ao seu portfólio de bebidas não
alcoólicas.
NaopiniãodeTalarico é exa-
tamente aí que mora o perigo.
“Quemquer tomar chá, não vai
beber refrigerante ou sucos”,
argumenta. Logo, para ele, ha-
verá simconcentração. “Quero

entender esse índice de 1% que
a Coca usa na sua argumenta-
ção. Eles dizem que vão expan-
dir o mercado de bebidas não
alcoólicas. Mas vão mesmo é
promover concentração no
mercado de chá prontos para
beber”, diz.
A marca Matte Leão é líder
do segmento de chás com 45%
departicipaçãodemercado,se-

gundo as últimas aferições
do instituto ACNielsen. E
vem traçando um rota de
crescimento nos últimos
anos, em decorrência do de-
senvolvimento dos segmen-
tos de bebidas mais saudá-
veis.
Como a Coca já possuía a
marcaNestea, emsociedade
comaNestlé,pulouparacer-
cade70%domercadoapósa
compra. Procurada, a com-
panhiainformouqueprefere
não se manifestar neste mo-
mento emqueoprocesso es-
táemjulgamentopeloCade.
No mercado de bebidas,
comenta-se que a Coca en-
trou com uma consulta pré-
via ao Cade pedindo justa-
mente que fosse dado cará-
ter de confidencialidade ao
seuprocessodeaquisiçãoda
Leão Júnior, justamente pa-
ra evitar interpelações da
eterna rival.
Ao comprar a Leão Jú-
nior, a Coca adquiriu uma
empresa saudável, com um
portfólio de 60 produtos e
três fábricas emoperação.A
Leão faturou R$ 158,9 mi-
lhões em 2006, 18,4% mais
que no ano anterior, e teve
um lucro deR$ 25,3milhões,
125%maior que o registrado
em 2005.
No Brasil, o mercado de
chásprontosparabeberain-
daépequeno.Movimentaal-
go em torno de R$ 150 mi-
lhõespor ano,mas temreve-
ladopotencialdecrescimen-
to.SegundoaconsultoriaEu-
romonitor, esse segmento
cresceu 9,5%, em média, na
última década, enquanto o
de refrigerantes, bem mais
maduro, teve alta de 2,4%.
Hápoucomaisdedoisanosa
Coca-Cola mundial vem ex-
pandindo seu portfólio para
além dos refrigerantes. A
compra da Leão Junior dá
continuidade à diversifica-
ção da linha de produtos. ●
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Fabiola Gomes

A safra brasileira de soja e mi-
lho no período 2006/2007 deve
ser maior que o que vinha sen-
do previsto. Segundo a consul-
toriaAgroconsult,querealizou
o Rally da Safra – espécie de
expedição que avaliou a situa-
çãodas lavouras em13Estados
emfevereiroemarço–,asplan-
taçõesbrasileirasestãonumní-
vel que não apresentavam há
anos. “Pela primeira vez, em
quatro anos, a maioria das la-
vouras não apresentou gran-
des problemas. Estados como
MatoGrossodoSul,MatoGros-
soeGoiássurpreenderam,mas
osaltomaiordonível deprodu-
tividade foi observadonoPara-
ná”, afirmou André Pessoa, da
Agroconsult, ao apresentar o
balanço final da quarta edição
doRally da Safra.
No caso da soja, a consulto-
ria trabalhava com estimativa
inicialde56,7milhõesdetonela-
das. Agora, o número foi eleva-
dopara58,46milhõesdetonela-

das.Quantoaomilhosafrinha–
plantadoentre janeiro e abril –,
a projeção antes da expedição
estava em12,5milhões de tone-
ladas e passou para 14,571 mi-
lhões de toneladas. O aumento
esperado para a safrinha ocor-
re principalmente em função
da área plantada, que deve so-
mar 4,13 milhões de hectares,
extensão 26% superior à safra
anterior.Naproduçãodemilho
de verão, a estimativa passou
de35,6milhõesdetoneladaspa-
ra37,694milhõesde toneladas.
Nasafraanterior foramprodu-
zidas31,8milhõesdetoneladas.
Quanto ao algodão, a outra
cultura pesquisada pelo Rally,
a consultoria vai retornar, em
maio, aos Estados do Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
GoiáseBahiaparacomplemen-
tar o levantamento da safra.

BOMDESEMPENHO
Nogeral, o levantamento reali-
zado nas principais áreas agrí-
colasbrasileirasdemilhoesoja
apontou o bom desempenho

daslavourasempraticamen-
te todo oBrasil. Dos 13 Esta-
dos que as equipes do Rally
da Safra percorreram ape-
nasMinasGerais e SãoPau-
lotiveramdesempenhoabai-
xo do esperado.
A produção brasileira de
milhofoiestimadapelaAgro-
consult em 52,265 milhões
de toneladas, sendo impul-
sionadabasicamentepelasa-
frinha. Como o consumo no
Paísnãodevesuperar43mi-
lhõesde toneladas, o volume
excedente produzido entre
8 e 9 milhões de toneladas
deverá ser exportado.
A projeção da Agrocon-
sultparaototaldasafrabra-
sileira é de 133,662 milhões
detoneladas,umcrescimen-
tode 11%sobreos 119,962mi-
lhões de toneladas do ciclo
2005/2006.Aexpediçãoper-
correu 29 mil quilômetros
em13Estadosentre26de fe-
vereiro e 23 de março. No
percurso, foram avaliadas
1.018 lavouras. ●

70% domercado
de chás prontos para beber é o
que passou a deter a Coca-Cola
após a compra da Leão Júnior,
dona damarcaMatte Leão

24,7% de participação
demercado é o que detémaPep-
si, que comercializa amarca Lip-
ton, daUnilever

R$ 158,9 milhões
foi o faturamento da Leão Júnior
no ano passado
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Agnaldo Brito

Quatro companhias chegaram
àretafinalnadisputapelamine-
radora Sesa Goa, segunda
maior exportadora de minério
de ferro da Índia, de acordo
comaimprensalocal.ACompa-
nhia Vale do Rio Doce estaria
entre as quatro empresas que
apresentaram uma proposta,
além da Arcelor Mittal, a Adi-
tya Birla e aAnil Agarwal, con-
troladapelaVedanta, informaa
publicação Reports Business
Standard.
Uma recente decisão do go-
verno indianode imporumaso-
bretaxa para a exportação de
minério de ferro tirou parte da
atratividade que a Vale enxer-
gava no negócio.
Apartirde1ºdestemês,cada
tonelada de minério exportado
sofre uma sobretaxa de R$ 14
por tonelada. A medida atende
apressõesinternasdassiderúr-
gicas. A expansão da produção
deaçonaÍndiaexigirámaisma-
téria-prima e o governo resol-
veufrearasexportações.Procu-
rada, aValenão comentouoas-
sunto.
AChina, que no ano passado
consumiu326milhõesdetonela-
das deminério importando, é o
principal comprador de miné-
rio do país. O mercado chinês
era o principal interesse daVa-
le pelo negócio.
A Índiaexportouparaomer-
cado chinês praticamente o
mesmovolumequeoBrasil,cer-
ca de 75 milhões de toneladas
em 2006. O maior fornecedor
daChina é a Austrália, com 127
milhões de toneladas.●
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