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CanadenseMagnafará
ofertapelaChrysler
A fabricante de equipamentos
automobilísticos canadense
Magna confirmouestar em
discussões comacanadense
Onex, especializada emcom-
pradeempresas, para lançar
umaoferta pelamontadora
americanaChrysler, segundo
o jornal canadenseGlobe and
Mail. O valor da possível ofer-
ta, no entanto, não foi revela-
do.A única oferta pública pela
Chrysler até agora foi a domi-
lionário americanoKirkKerko-
rianque, pormeiode seu fun-
dode investimentosTracinda,
propôsUS$4,5bilhões em
dinheiropara comprar a em-
presa.

AUTOMÓVEIS

GPéonovosócio
daredeBoticário
OgrupoGPéonovo sócio de
Miguel Krigsner eArthurGryn-
baumnaholdingG&K, dona
doBoticário. Os fundosdaGP
Assets compraram2,41%do
capital da companhia porR$
50milhões.NelsonRosenthal,
doGP, será umdos cinco
membrosdoconselhodeadmi-
nistraçãoque está sendo for-
madonoBoticário. Essa seria
uma forma indireta deoGP
participar da gestão, apesar de
ser sóciominoritário. “Não es-
tamosabertos a novos sócios
enemaomercadode capitais.
Podemoscrescer comas fran-
quias e capital próprio”, diz o
diretor-financeirodoBoticário,
FernandoModé.

EmTempo

Cosanvai investir
US$1,7biemquatroanos
Projetosvãodesdeaconstrução
deusinasdeaçúcareálcoolà
co-geraçãodeenergiaqPÁG.B16

PresidentedaPerdigão
anunciasaídaemumano
NildemarSecchesserá
substituídoporumdosdez
diretoresdogrupoqPÁG.B15
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RECEITA–Gruposuíçoprojetaparaesteano faturamentodeUS$8,2bilhõescomaáreadenutrição

Nestlésetornaamaiordo
mundoemalimentos infantis
Compra da Gerber por US$ 5,5 bilhões dá à empresa mais de 80% domercado dos EUA

Jamil Chade
CORRESPONDENTE
GENEBRA

AsuíçaNestlé anunciou ontem
a compra da Gerber Foods, da
também suíça Novartis, por
US$ 5,5 bilhões, e tornou-se as-
simamaior empresadomundo
emalimentos infantis.Graçasà
presençaempaísescomooBra-
sil e a China, a Nestlé já tinha
uma parcela significativa das
vendas desse setor no mundo.
Mas, sem uma presença forte
nosEUA–maiormercadopara
osalimentosinfantis–,aempre-
sanão tinhaaindaocontroledo
mercadomundial.
A Gerber domina mais de
75%das vendas de comidas pa-
rabebêsnosEUA,edesdemea-
dosdosanos90eraalvode inte-
ressedaNestlé.Mas,em1994,a
farmacêutica Sandoz bateu a
oferta da Nestlé e levou a Ger-
ber.Anosdepois,aprópriaSan-
doz foi compradapelaNovartis
que,agora,aceitouvenderaem-
presa àNestlé.
“A aquisição da Gerber é a
perfeitacomplementaçãoanos-
sos negócios”, afirmou o presi-
dentedaNestlé,PeterBrabeck-
Letmathe. Na avaliação dele, a
compradará a liderança àNes-

tlé não apenas no setor de ali-
mentos infantis, mas também
seráum“passodecisivo”parao
avançodosetordenutriçãoden-
tro damultinacional.
Segundo a Nestlé, as vendas
anuaisdaáreadenutriçãoatin-
girão US$ 8,2 bilhões este ano
com a compra da Gerber – que,
sozinha, venderá quase US$ 2
bilhões. Além de alimentos in-
fantis, a Gerber vende cremes,
seguros de vida, produtos para
banho e comidas de microon-
das adaptadas para bebês.
A Gerber, fundada em 1928,
estápresenteem80paísesedo-
minaosmercadosaindanoMé-
xico, Polônia e América Cen-
tral. No Brasil, a empresa che-
gou no final da década de 90,
quando foi comprada pela No-
vartis.A linhadepapinhas che-
gou a ser importada por dois
anos,mas deixoude ser comer-
cializadaem2004porquestões
cambiais. A presença da Ger-
ber noPaís restringe-se aos ce-
reais,commingaudearroze fa-
rinhaláctea, eà linhadeacessó-
rios, com pratinhos, talheres e
mamadeiras sob a marca Lillo
byGerber.

ESTRATÉGIA
Se para aNestlé a aquisição da

Gerbersignificaráumaamplia-
ção de sua linha de produtos e
departicipaçãonomercado,pa-
raaNovartisaestratégiaéexa-
tamente a inversa. A venda da
Gerber faz parte de um plano
da companhia farmacêutica de
voltar a focar sua atenção ape-
nasnosetordemedicamentos.

Já aNestlé, hoje amaior em-
presa de alimentos e bebidas
do planeta, quer investir cada
vezmais no setor de nutrição e
saúde.Porissomesmo,nosúlti-
mosanosvemadquirindocom-
panhias dessas áreas na Euro-
paenosEstadosUnidos.Acom-
pradaGerberdeveestar finali-

zadaatéosegundosemestre
do ano, ainda que antes te-
nhadepassarpelasautorida-
des de concorrência da Suí-
ça e Estados Unidos. Pelos
cálculos de especialistas, a
Nestlé ficará com 82% do
mercadoamericanodecomi-
das para bebês. ●
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