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O acordo da Mars Inc. para comprar a Wm. Wrigley Jr. Co. em conjunto com a Berkshire 
Hathaway Inc. pode alcançar o que anos de negociação não conseguiram: forçar a fusão de 
dos concorrentes Cadbury Schweppes PLC e a Hershey Co. 
 
Diante de um rival mais forte, a Cadbury e a Hershey, segundo analistas, devem reabrir logo, 
pelo menos informalmente, as negociações que fracassaram no ano passado. A Hershey tem 
pouca presença fora dos Estados Unidos e pode se beneficiar de um sócio com abrangência 
internacional maior. A Cadbury não tem marca própria de chocolate nos EUA. 
 
A Mars anunciou ontem um acordo para comprar a Wrigley por cerca de US$ 23 bilhões, com 
financiamento da Berkshire, num acordo com o potencial de transformar o panorama mundial 
da indústria de doces. O pacto, que oferece aos acionistas da Wrigley polpudos US$ 80 por 
ação, unirá dois ícones dos doces americanos: a Wrigley, fabricante de chicletes populares nos 
EUA mas que não são vendidos no Brasil, e a Mars, empresa de capital fechado por trás dos 
chocolates M&M's . 
 
Há muito tempo que não surge um titã na indústria mundial de doces - na qual os dez maiores 
controlam 47% do mercado, de US$ 141 bilhões - e analistas dizem que a presente união pode 
incentivar uma série de fusões, à medida que as empresas buscam diminuir os custos através 
de economia de escala. Se a aquisição for bem-sucedida, a Mars se tornará a maior fabricante 
de doces do mundo, com cerca de 14,4% do mercado, ultrapassando os atuais 10,1% da 
Cadbury, de acordo com dados de 2006, os mais recentes disponíveis, fornecidos pela 
Euromonitor International. 
 
Para a Cadbury, há muito em jogo. Na sexta-feira ela vai desmembrar sua filial americana de 
refrigerantes, que passará a se chamar Dr Pepper Snapple Group Inc. O controle da Cadbury 
sobre a Dr Pepper era um dos principais obstáculos para qualquer acordo com a Hershey. Mas 
como uma empresa independente, a Cadbury não terá acesso ao capital gerado pela divisão de 
bebidas para ajudá-la a proteger suas marcas e participação no mercado. 
 
Um acordo Mars-Wrigley "significará que a nova empresa terá os bolsos muito mais cheios do 
que a Cadbury", diz Julian Lakin, analista da Mirabaud Securities Ltd., em Londres. 
 
Sob o controle da Mars, a Wrigley pode se tornar um rival ainda mais formidável no gigantesco 
mercado americano, onde a divisão de chicletes da Cadbury ultrapassou a Wrigley nos últimos 
anos, graças ao marketing reforçado do Trident e de outras marcas. A participação da Wrigley 
no mercado americano de chicletes caiu de 66% em 2005 para 60% em 2007, segundo dados 
da AC Nielsen citados num relatório do Credit Suisse. A participação de mercado da Cadbury 
aumentou de 29% para 34% no mesmo período, segundo o relatório. 
 
A Wrigley já prepara um contra-ataque. Numa reunião com analistas em março, executivos da 
Wrigley disseram que ampliar seu mercado se tornou um foco importante, e os diretores 
receberão de acordo com o desempenho, segundo relatório do Credit Suisse. "Não é uma boa 
notícia para a Cadbury", escreveram os analistas do Credit Suisse. 
 
No mercado mundial, muitas marcas de doces são vendidas apenas num pequeno número de 
países e produzidas por empresas familiares. As vendas de chocolate também têm caído, à 
medida que as pessoas se voltam para dietas mais saudáveis, tornando o chiclete um 
investimento mais atraente no longo prazo. Em 2007, as vendas de chocolates nos EUA 



aumentaram 1,8%, para US$ 16 bilhões, enquanto as de chicletes subiram 2,6%, para US$ 4 
bilhões, segundo a Euromonitor. 
 
A ação da Cadbury subiu 2,8% em Londres, para 5,79 libras, diante da expectativa de um 
pacto com a Hershey ou outra firma. Analistas dizem que a fusão entre a Cadbury e a Hershey 
ficou mais provável, mas ainda está longe de certa. 
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