
Crônica de uma
venda anunciada
O empresário Marcus Elias oferece a Parmalat no mercado em
meio a dívidas, receitas em queda e problemas na Justiças

Maio de 2006
Nova direção
O empresário Marcus Elias adquire
por meio da Laep o controle da Par-
malat no Brasil, que estava em recu-
peração judicial

Outubro de 2007
IPO
A Laep abre o capital com planos de
consolidar o setor de laticínios e pro-
fissionalizar a cadeia produtiva

Junho de 2008
Mudança de patamar
Diante de resultados ruins da com-
panhia, um relatório do então banco
UBS Pactual rebaixou em 65% o pre-
ço-alvo das ações da Laep

Dezembro de 2008
Ativos à venda
Com o caixa enfraquecido, a Laep
coloca uma série de ativos à venda

Fevereiro de 2009
Venda
A Laep vende sua fábrica em Gara-
nhuns (PE) para o laticínio Bom
Gosto por cerca de R$ 30 milhões

Setembro de 2009
Novas regras
A Laep altera o plano de recupera-
ção judicial e, em vez de desembol-
sar R$ 4 milhões por mês para pagar
os credores, passa a pagar parcelas
de R$ 1 milhão

Janeiro de 2010
Aporte
A empresa recebe uma capitalização
de R$ 120 milhões do fundo de inves-
timento Global Yield Fund Limited

● Quando o GP Investimentos com-
prou a goiana Leitbom, há quase dois
anos, seu objetivo era criar um laticí-
nio de peso. O projeto, no entanto,
não avançou, embora os executivos
do GP tivessem tentado associações
com concorrentes. Na época da cria-
ção da BRFoods, o fundo quis com-
prar a divisão de lácteos para ser um
acionista minoritário do bloco de con-
trole da empresa, segundo fontes pró-
ximas ao GP. O primeiro – e único até
agora – sinal de ambição foi a compra
das marcas de requeijão Poços de
Caldas e Paulista da Parmalat. Há um
mês, o GP contratou Fernando Falco
– ex-diretor de lácteos da JBS-Friboi,
responsável pela Vigor – para coman-
dar a Leitbom. Para especialistas, a
compra da Parmalat pela GP faz mui-
to sentido. Num setor de margens de
lucro apertadas, escala é fundamen-
tal. Embora endividada, a Parmalat
aparece como opção para quem bus-
ca escala e marca.

Zoe Wood / THE GUARDIAN

A executiva Irene Rosenfeld, pre-
sidente da Kraft Foods, um colos-
so com vendas de US$ 50 bilhões
e nova proprietária da britânica
Cadbury, não pode ser encontra-
da em parte alguma. Os comentá-
rios começaram dias depois que
o conselho administrativo da Ca-
dbury aceitou uma oferta de U$
19,5 bilhões feita pela compa-
nhia americana. A pergunta na

mente de todos era: quando é
que a executiva, sexta colocada
na lista de mulheres mais in-
fluentes da revista Forbes, vai vi-
sitar Bournville, a cidade natal
da Cadbury na Inglaterra? Quan-
do ela vai explicar aos funcioná-
rios da fabricante britânica o que
o futuro reserva para uma empre-
sa de 186 anos de história?

No dia em que a Kraft fez a
proposta à Cadbury, Irene disse:
“Dou calorosas boas-vindas aos
funcionários da Cadbury que re-
cebemos agora na família Kraft
Foods e anseio por conhecê-los
nos próximos dias e semanas”.
Seis semanas mais tarde, a ausên-
cia dela em Bournville foi notada
pelos funcionários. A especula-
ção é que isso se deve às orienta-
ções da equipe de relações públi-

cas, que a aconselhou evitar a via-
gem por enquanto, diante do cli-
ma negativo. “Ela ainda não este-
ve em Bournville, mas quer mui-
to visitar a cidade”, disse um por-

ta-voz da Kraft.
Irene também deve estar au-

sente em uma reunião do Parla-
mento Britânico marcada para
amanhã. Depois do fechamento
do negócio Kraft-Cadbury, uma
comissão da Câmara dos Co-
muns estuda mudar as leis que
regem as aquisições de empre-
sas no país. Segundo a Kraft, Ire-
ne não poderá comparecer devi-
do a “outros compromissos”. Ja-
ck Dromey, vice-secretário-ge-
ral do Unite, maior sindicato do
Reino Unido, diz que o objetivo
da empresária é levar as pessoas
a indagar: “Onde está Irene?”

O coro aumentou quando Ire-
ne anunciou, dias depois das
boas-vindas, que pretendia fe-
char a fábrica Somerdale na re-
gião de Somerset, na Inglaterra.

Com a decisão, a Kraft descum-
priu a promessa não fechar a fá-
brica, feita no início de uma bata-
lha de cinco meses que culmi-
nou na aquisição. A intenção, na
época, era ganhar a confiança
dos trabalhadores, mas é vista
agora como uma tentativa de ma-
nipular a opinião pública e ocul-
tar a reputação do grupo Kraft,
conhecido como implacável re-
dutor de custos.

Os parlamentares da comis-
são de negócios, inovação e quali-
ficação (BIS, em inglês) querem
apurar por que Irene promete
uma coisa e faz exatamente o
contrário. “Seria melhor se ela
comparecesse pessoalmente”,
disse Peter Luff, presidente da
comissão BIS.

O gosto amargo deixado pela

batalha da aquisição levou a Uni-
te a fazer campanha por uma “lei
Cadbury”, um teste do interesse
público para proteger empresas
britânicas de aquisições estran-
geiras hostis. “A Kraft enganou
deliberadamente os funcioná-
rios de Somerdale”, disse Jennie
Formby, representante nacional
da Unite para o setor de alimen-
tos e bebidas. “Eles começaram
a acreditar que seus empregos es-
tavam a salvo. Foi uma maneira
ultrajante de tratar as pessoas, e
a empresa parece não se impor-
tar. Se Irene não aparecer ama-
nhã, isso mostrará um completo
desdém pelos funcionários, pelo
governo e pelas autoridades re-
guladoras da Grã-Bretanha”, dis-
se ela. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO
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Todos procuram Irene, a presidente da Kraft

250
Produtores de leite de Goiás
brigam na Justiça para receber
pagamentos atrasados da Laep

PARMALAT

N a semana passada, o
empresário Marcus
Elias, controlador da
Laep – dona da marca
Parmalat –, voltou de
uma temporada de fé-

rias em Katmandu, no Nepal. Budis-
ta, o empresário precisava meditar.
No momento, ele enfrenta o boicote
de 250 fornecedores de leite que abas-
tecem a empresa em Goiás e também
não recebe mais matéria-prima de
dois de seus maiores fornecedores
no Rio de Janeiro. Além da encrenca
com os produtores, o empresário
tem uma missão difícil pela frente:
vender uma companhia endividada,
com receitas em queda e em crise de
credibilidade. Aos mais próximos,
ele tem dito que se sente no meio de
um tiroteio.

Neste momento, Elias negocia a
venda da companhia para o GP Inves-
timentos, maior fundo de participa-
ção em empresas do País, que já pos-
sui negócios no setor. Procurados,
GP e Laep não comentaram o assun-
to. Na Laep, a expectativa é que os
rumos sejam definidos em breve.
Elias pode vender toda a companhia,
que inclui os laticínios Parmalat, Gló-
ria e Ibituruna – ou apenas parte dos
ativos. O empresário tem a licença de
uso da marca Parmalat até 2017, reno-
vável por mais dez anos.

O Estado apurou que essa é a mais
recente de uma série de tentativas de
Elias para se desfazer do negócio. No
fim do ano passado, a Perdigão anali-
sou a operação. Mas, com medo de
herdar contingências que podem su-
perar R$ 1 bilhão, seus acionistas de-
sistiram das negociações. Procura-
da, a BR Foods, dona da marca Perdi-
gão, disse que não comenta especula-
ções. No início deste ano, foi a vez do
grupo JBS Friboi, dono da marca de
produtos lácteos Vigor, mas as con-
versas também não foram adiante
(quando a notícia veio a público, a
JBS não comentou o assunto).

Marcus Elias é um estranho no se-
tor. Ele começou a carreira em ban-
cos de investimentos e criou um fun-
do de participações em empresas.
Reestruturou e vendeu a fabricante
de alimentos Gomes da Costa e a lo-
cadora de veículos Unidas. Na vida
pessoal, Elias também não combina
com o perfil interiorano dos empresá-
rios do agronegócio. Frequentador
assíduo de colunas sociais, já foi foto-
grafado com a modelo Naomi Camp-
bell e com a atriz Ildi Silva. Sua festa
de 50 anos, em 2009, em um bar bada-
lado de São Paulo, teve show do can-
tor João Bosco para poucos convida-
dos, regado a vinhos caríssimos, co-
mo o francês Pétrus.

Quando Elias adquiriu a combali-
da operação da Parmalat no Brasil,

em 2006 (em recuperação judicial), ti-
nha objetivos ambiciosos. Primeiro iria
consolidar o setor de laticínios, o mais
atrasado do agronegócio brasileiro. De-
pois, pretendia integrar a cadeia produ-
tiva do leite, um modelo parecido ao
que Sadia e Perdigão fizeram com os
fornecedores de frangos. Os problemas
começaram logo depois da abertura de
capital da empresa, em 2007. Dias antes
de lançar seus papéis, a empresa se viu
envolvida em denúncias de adulteração
de produtos.

A crise de imagem fez com que a com-
panhia captasse R$ 400 milhões a me-
nos que o previsto. Além disso, a maior
parte do capital foi investida de forma

diferente do que havia sido prometido:
ao invés de financiar a verticalização da
cadeia, serviu como capital de giro e
também foi usado para aquisições.

Com resultados em queda, a Laep pe-
diu ajuda do BNDES e vendeu uma série
de ativos, incluindo o jatinho da compa-
nhia por R$ 31,9 milhões. O banco não
investiu na Laep, que acabou vendendo
duas de suas fábricas no ano passado.

Frustração. A esperança é que, com a
venda da companhia, acionistas, forne-
cedores e credores resolvam seus pro-
blemas. Desde setembro, quando a Par-
malat aprovou uma mudança no plano
original de recuperação judicial, o clima
entre os credores é de frustração.

Em vez de desembolsar R$ 4 milhões
por mês, a empresa passou a pagar ape-
nas R$ 1 milhão para seus credores. E
ainda ganhou três meses de carência pa-
ra começar a pagar. Assim, a dívida de
40 milhões de reais que seria quitada
neste ano ainda pode se arrastar até
2013. Hoje, o maior credor – dentro e
fora da recuperação judicial – é a fabri-
cante de embalagens Tetra Pak.

Se o cenário já era imprevisível entre
os credores, ficou ainda pior na Bolsa.
As negociações da Laep com concorren-
tes geraram rumores e muita especula-
ção no pregão. Em janeiro, a Laep foi a
11.ª ação mais negociada da Bovespa. No
mês anterior, era a 46.ª.

Quando abriu o capital, em 2007, a
Laep tinha apenas 15 acionistas, todos
fundos de hedge – investidores que com-
pram papéis de alto risco. Com o apro-
fundamento da crise financeira, esses
fundos venderam suas posições – não
só na Parmalat. Hoje, o perfil é outro:
são mais de 10 mil acionistas, muitos
comprando e vendendo ações a cada no-
vo rumor envolvendo a empresa.

No campo, a expectativa de venda da
empresa faz com que os fornecedores
se mobilizem para receber pagamentos
atrasados antes que a Parmalat mude de
mãos mais uma vez. Desde o fim do ano
passado, um grupo de 250 produtores
de Goiás briga para receber uma dívida
de R$ 3,5 milhões, segundo os fornece-
dores (a Laep contesta esse valor na jus-
tiça). O Estado teve acesso a um docu-
mento assinado por representantes da
empresa em 23 de dezembro em que a
companhia se compromete a pagar suas
dívidas em três parcelas, entre dezem-
bro e fevereiro. Assim que a primeira
não foi quitada, os produtores acampa-
ram em frente à fábrica em Santa Hele-
na de Goiás, pararam de entregar maté-
ria-prima e entraram na Justiça.

Eles conseguiram recolher judicial-
mente a produção disponível na fábri-
ca, mas a Parmalat alegou que os produ-
tos eram perecíveis e conseguiu autori-
zação para vendê-los. Os produtores,
então, conseguiram que a Justiça man-
dasse depositar o dinheiro da venda em

uma conta judicial. Segundo os fornece-
dores, porém, até agora não houve depó-
sito. “Já comuniquei o Tribunal de Justi-
ça de Goiás e agora aguardamos novas
decisões”, diz Ovídio Martins de Araú-
jo, advogado dos produtores.

Em resposta, a assessoria de impren-
sa da Laep informou que suas relações
com fornecedores estão “absolutamen-
te regularizadas”, já que a dívida cobra-
da pelos produtores de Goiás está em
discussão judicial. A empresa também
disse que “o envolvimento de terceiros
não ligados ao seu relacionamento com
fornecedores causa dificuldades para a
empresa identificar e acelerar as ques-
tões ainda pendentes”.

A Laep também enfrenta problemas
com os fornecedores de sua fábrica em
Itaperuna (RJ). As dívidas foram rene-
gociadas e estão sendo pagas. Mas, dian-
te dos atrasos registrados entre novem-
bro e janeiro, dois de seus principais for-
necedores passaram a destinar sua pro-
dução para a concorrente Nestlé.

“Com essa indefinição, aguardamos
um posicionamento claro a respeito da
fábrica fluminense para saber se as coo-
perativas vão ou não voltar a fornecer”,
diz Rodolfo Tavares, presidente da Fe-
deração da Agricultura do Rio de Janei-
ro. A desinformação entre os fornecedo-
res é tanta que muitos deles acreditam
que a Laep já foi vendida para o GP.

CHIP EAST/REUTERS
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O grande laticínio
do GP ainda não
avançou

Marcas
Laep é a empresa
que controla
Parmalat e Glória

Dos planos
à realidade

Bastidores ✽

Após a aquisição da
Cadbury, executiva é
cobrada por sindicalistas
e parlamentares. Mas não
apareceu para se explicar

Melina Costa
Patrícia Cançado

Irene. Promessa quebrada

Expectativa. Aos próximos, Elias diz que a solução virá em breve
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