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A novela Nestlé-Garoto
Dez anos depois da operação, empresas aguardam decisão judicial

As marcas que a Nestlé estava disposta a vender em 2004

Relembre o caso
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A Nestlé compra a Garoto 
por R$ 565,8 milhões 
(valores da época)

O Cade é notificado 
formalmente sobre o negócio 

A Kraft, dona da Lacta, 
pede a reprovação da operação 
e a venda da Garoto para outro 
concorrente

O Cade suspende o negócio. 
Formalmente, as empresas 
ficam separadas até a decisão 
final do conselho

A Secretaria de 
Acompanhamento Econômico 
(Seae) do Ministério da Fazenda 
conclui que a operação dá 
grande poder de mercado para a 
Nestlé, mas deixa a cargo do 
Cade a adoção de restrições

A Secretaria de Direito 
Econômico (SDE) do Ministério 
da Justiça conclui que o 
negócio gerou concentrações de 
54% no mercado de chocolates 
e de 66% no setor de caixas de 
bombons e recomenda ao Cade 
a venda da Garoto para outro 
concorrente da Nestlé

A Procuradoria do Cade pede 
a adoção de restrições ao 
negócio, sem especificá-las

O Cade veta o negócio por 
cinco votos a um. Pela decisão, 
a Nestlé teria de ser vendida 
para um concorrente com 
menos de 20% do mercado 

A Nestlé entra com recurso e 
oferece um pacote de ativos 
a concorrentes, que seria 
equivalente a 10%, para, em 
troca, ficar com a Garoto

O Cade nega o recurso da 
Nestlé e manda que a empresa 
venda a Garoto

A decisão do órgão antitruste é 
publicada no “Diário Oficial” e a 
Nestlé tem 150 dias para vender 
a Garoto. A Cadbury, a Hershey’s 
e a Mars se interessam em 
adquirir a empresa

A Nestlé entra na Justiça 
contra a decisão do Cade

O juiz Itagiba Catta Preta Neto, 
da 4ª Vara Federal de Brasília, 
suspende o prazo para a venda 
da Garoto 

A 4ª Vara dá sentença contra 
o Cade. A conclusão é que o 
órgão antitruste demorou para 
julgar o negócio e a compra da 
Garoto deve ser aprovada por 
decurso do prazo legal de 
análise, que é de 60 dias 

O Tribunal Regional Federal 
(TRF) de Brasília conclui, por 
dois votos a um, que o Cade 
deve reanalisar o caso, pois 
surgiram fatos novos durante 
o julgamento feito pelo órgão 
antitruste, em 2004

Após a Nestlé tentar um 
acordo de conciliação através 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU), essa última informa que 
só vai assinar um termo desse 
tipo com o aval do Cade

Atualmente 
A Nestlé e o Cade 
esperam pelo julgamento 
de um último recurso ao 
TRF. O tribunal pode 
aprovar a compra da 
Garoto, vetar o negócio 
ou mandar o órgão 
antitruste realizar 
um novo julgamento
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C h o c o l at e Nestlé, que foi à Justiça contra o órgão
antitruste, está disposta a negociar para encerrar o caso

Cade deve voltar a
julgar compra da
Garoto, após 10 anos
Juliano Basile
De Brasília

A compra da Garoto pela Nes -
tlé faz dez anos no próximo dia
28 e deve retornar ao Conselho
Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) com a sugestão de
venda de marcas ou de outros
ativos das duas empresas em tro-
ca da aprovação do negócio.

A venda das marcas foi sugeri-
da pela primeira vez em março
de 2004, um mês depois de o ór-
gão antitruste vetar o negócio.
Na época, a Nestlé pediu sigilo
quanto ao nome das marcas, ale-
gando que a divulgação poderia
desvalorizá-las no mercado. De
acordo com advogados que tive-
ram acesso ao processo, as mar-
cas seriam de ambas as empresas.
No bloco de marcas da Nestlé es-
tariam Alpino, Charge, Diploma-
ta, Sensação, Sedução e Surpresa.
No bloco de produtos Garoto, a
Nestlé teria proposto a venda do
Baton, do Serenata de Amor, do
Mundy, do Talento, do Surreal,
do Sunny, It Coco, Mania, Mundy
e Personalidades.

Na época, a Nestlé alegou ao
Cade que as marcas que ela se
dispunha a vender permitiriam a
uma companhia concorrente ter
10% do mercado e formar uma
caixa de bombons para comer-
cialização junto aos consumido-
res. Esse ponto era importante,

pois as caixas de bombons repre-
sentavam mais de 30% do merca-
do naquela época (2004) e são
utilizadas até hoje pela Nestlé,
pela Garoto e pela Lacta — as líde-
res do mercado.

Mas, em outubro de 2004, o
órgão antitruste concluiu, por
três votos a dois, que a proposta
era insuficiente e, com isso,
manteve a decisão pela venda da
Garoto. A avaliação foi a de que
essas marcas não eram as princi-
pais das duas empresas.

Apesar de totalizarem 10% do
mercado, no ano anterior à pro-
posta (2003), as marcas não esta-
vam recebendo investimentos
em 2004, segundo o Ibope, e a
maioria das marcas não figurava
nas caixas de bombons da Nestlé
e da Garoto. Além disso, o órgão
antitruste entendeu que a pro-
posta foi enfraquecida por não
incluir achocolatados, balas e
confeitos entre os produtos que
se dispunha a vender para um
concorrente.

Agora, o processo pode voltar
para o Cade porque o Tribunal
Regional Federal (TRF) de Brasí-
lia deve determinar a realização
de um novo julgamento.

“É um caso inglório”, admitiu
o procurador-geral do Cade, Gil-
vandro Araújo. Na avaliação dele,
no caso Nestlé-Garoto, o setor
privado ficou sem uma definição
e o órgão antitruste não conse-

guiu aplicar a sua decisão. “Eu
acho que é um caso que tem que
ser julgado pelo TRF”, enfatizou
Araújo. Segundo ele, se o tribu-
nal ordenar um rejulgamento, o
Cade vai verificar a possibilidade
de entrar com novos recursos. A
outra hipótese seria a de analisar
novas propostas da Nestlé para a
venda de marcas em troca da
aprovação da compra da Garoto,
mas, por enquanto, o órgão pre-
fere esperar pela Justiça.

Para a Nestlé, “a indefinição,
ao longo da última década, im-
plica em perda e desgaste para
as partes”. A empresa mantém o
recurso na Justiça, mas defende
um entendimento com o Cade.
“Desde a aquisição da Garoto, a
Nestlé sempre demonstrou dis-
posição e empenho em encon-
trar uma solução de comum
acordo para a questão antitruste
decorrente da transação”, infor-
mou a empresa em comunicado
ao Va l o r . “Esse posicionamento
não se alterou, independente de
a situação da Nestlé no processo
judicial ser favorável”, comple-
tou a companhia.

De fato, a situação no Judiciá-
rio, apesar de provisória, favore-
ce a Nestlé. A empresa conseguiu
decisão de 1ª instância a seu fa-
vor e, no TRF, dois dos três de-
sembargadores que votaram a
questão concluíram que o Cade
deve fazer um novo julgamento.

Essa última decisão ainda precisa
ser confirmada num recurso que
será julgado pelo próprio TRF.

A Nestlé alegou ainda que o ce-
nário previsto pelo Cade no mer-
cado de chocolates, há dez anos,
e que embasou o veto à Garoto,
não se concretizou. “Ao contrário
do que se previa à época, o seg-
mento cresceu consistentemente
e novos ‘players’ entraram no
mercado brasileiro.” A compa-
nhia disse que o mercado brasi-

leiro conta com “mais de 12 mar-
cas globais consolidadas, além
da crescente participação de
marcas próprias, regionais e de
importados nos pontos de ven-
da, bem como das boutiques que
ganham espaço nas principais ci-
dades brasileiras”.

De acordo com a decisão do
Cade, de 2004, a compra da Garo-
to levou à formação de um duo-
pólio no mercado de chocolates
no Brasil. A Nestlé ficou, na épo-

ca, com 58% do mercado de cho-
colates e a única empresa capaz
de rivalizar com ela seria a Kraft
(dona da Lacta), que tinha 34%. A
venda da Garoto para uma em-
presa com menos de 20% do mer-
cado seria a solução do órgão an-
titruste, naquela época, para ree-
quilibrar a concorrência.

Caso não haja negociação en-
tre o Cade e a empresa, a decisão
final sobre a venda ou não da Ga-
roto será mesmo da Justiça.

Hershey planeja aquisições e aumento de produção no Brasil
Daniele Madureira
De São Paulo

Na fachada do moderno prédio
que é sede da Hershey e da Bau-
ducco em Guarulhos, na Grande
São Paulo, quem se destaca é a bra-
sileira: o edifício foi batizado com
o nome dos fundadores, os imi-
grantes italianos Carlo e Margheri-
ta Bauducco. O nome Hershey até
aparece em menor escala, ao lado
de Visconti e Fritex, outras marcas
da Pa n d u r a t a , dona da Bauducco.
A pouca visibilidade da Hershey é
proporcional à participação da
empresa na venda de chocolates:
3,5% de um mercado que movi-
mentou R$ 5,6 bilhões em 2011.

Embora a fatia seja quase o do-
bro do que a Hershey tinha há qua-
tro anos, quando se associou à
Pa n d u r a t a , ainda é pouco para
quem é líder absoluta no maior
mercado mundial de chocolates,
os Estados Unidos. A americana
vem trabalhando para mudar esse
cenário: vai investir US$ 25 mi-
lhões este ano para ampliar a pro-
dução e busca aquisições em cate-
gorias como sucos, leite e bebidas
lácteas, capazes de trazer sinergia e
escala ao seu principal negócio.

“Dobramos de faturamento nos
últimos quatro anos e vamos do-
brar nos próximos quatro”, diz o
diretor-geral da Hershey no Brasil,
Aluízio Periquito Neto, sem revelar
valores. O crescimento de 35% nas
vendas da companhia no ano pas-
sado não deve se repetir em 2012,
quando a Hershey prevê alta de
17%, por não ter produto suficien-
te para atender a demanda. “Esta -
mos trabalhando próximo de 95%
da nossa capacidade de produ-
ç ã o”, diz o executivo, sobre a única
fábrica da Hershey no país, em São
Roque (SP). Este ano, serão abertas
três linhas de produção. Em 2011,
a empresa investiu US$ 10 milhões
para instalar duas linhas.

O Brasil é hoje o quarto maior
mercado mundial da Hershey, que
faturou US$ 6 bilhões em 2011. Só
perde para Estados Unidos, Cana-
dá e México. Mas, considerando
apenas o negócio chocolate, o país
ocupa o segundo lugar no ranking
da multinacional, uma vez que nos
demais mercados a empresa opera
com outras categorias, como ba-
las, chicletes, coberturas de sorve-
te, biscoitos e bebidas lácteas.

Levar a marca para além dos
bombons e barras de chocolate
são fundamentais para a empre-
sa se tornar um nome mais popu-
lar no Brasil. A Hershey está há
dez anos no país e, em 2008, se
associou à Pandurata para au-
mentar a sua distribuição.

Na opinião de fontes do setor, a
Hershey perdeu a chance de gran-
des aquisições e agora tem pressa
em marcar posição. “Grandes
‘players’, como Nestlé e Garoto,
Kraft e Cadbury se uniram e a
Hershey vê sua fatia ficar menor no
mercado de ‘candies’ ”, diz a fonte,
lembrando que a americana dei-
xou escapar a oportunidade de le-
var tanto Garoto quanto Cadbury.

Segundo a E u r o m o n i t o r, a ven-
da de chocolates no mundo cres-
ceu 8% em 2011, mas no Brasil esse
aumento foi de 19%. Embora a
Hershey no país esteja mais veloz
que o mercado (alta de 35%), a sua
fatia é muito pequena para ficar
restrita ao crescimento orgânico.

“Tudo o que trouxer escala e re-
levância para a Hershey no Brasil
está no nosso radar”, diz Neto, lem-
brando que a companhia também
tem fome por novos ativos nos Es-
tados Unidos, China e México.

Nos últimos quatro anos, a em-
presa procurou compensar a per-
da de aquisições se associando a
fabricantes em mercados emer-
gentes. Foi assim na joint venture
fechada com a Pandurata, quan-
do a brasileira adquiriu 49% das
ações da Hershey no país. Sob a
gestão da dona da Bauducco es-
tão as áreas mais críticas, de ven-
das e logística. Com a Hershey, fi-
caram administração, produção,
marketing e finanças. O diretor
geral da companhia era gerente
de marketing da da Pandurata.

A primeira iniciativa do executi-
vo quando assumiu foi enxugar o
portfólio de Hershey no país. Dos
70 produtos, ficaram a metade, e
outros foram incluídos até chegar
ao atual mix de 45 itens. “Estamos
focados em poucos lançamentos
em grandes categorias porque
buscamos escala”, diz. A empresa
se concentra nas subcategorias de
tabletes, caixa de bombons, “can -
dy bar” (chocolate com recheio),
“Kisses” (chocolate para presente)
e “snacks”, como o Hershey Mais,
wafer coberto de chocolate que
concorre com o Bis, da Lacta.

No Brasil, a Hershey almejava a
liderança em barras de chocolate
até 2012, mas ainda ocupa a quar-
ta posição, depois de Lacta, Nestlé
e Garoto. “Mas já conseguimos ul-
trapassar a Garoto na capital pau-
l i s t a”, afirma Neto. Nos últimos
quatro anos, a Hershey mexeu na
fórmula do chocolate brasileiro —
segundo Neto, ficou mais cremoso
—, no preço e na apresentação. De
160 gramas, a barra passou a ter
130 gramas, o que deixa o produto
10% mais barato, em média, que
Nestlé e Lacta.

Existe mais uma barreira a ser
derrubada para a empresa ga-
rantir popularidade. O nome
Hershey é de difícil pronúncia à
maioria dos brasileiros. “Va m o s
investir cada vez mais em comu-
n i c a ç ã o”, diz Neto, que pretende
aplicar 25% mais em marketing
este ano. Tudo para que os vizi-
nhos da sede da empresa, em
Guarulhos, saibam que ali, no
prédio da Bauducco, também
existe a Hershey.

LEONARDO RODRIGUES / VALOR

Periquito Neto diz que objetivo é dobrar de tamanho até 2015 e, neste ano, investimento será de US$ 25 milhões

NET Serviços de Comunicação S.A.
CNPJ/MF nº 00.108.786/0001-65 – NIRE 35.300.177.240 – Companhia Aberta

Rua Verbo Divino nº 1.356 – 1º andar, São Paulo-SP
FATO RELEVANTE

Net Serviços de Comunicação S.A. (“NET” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto na 
Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), comunica ao público em geral 
e aos seus acionistas que a Embratel Participações S.A. (“Embrapar”), na sequência da anuência 
prévia concedida pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, informada por intermédio 
do Fato Relevante divulgado ao mercado no dia 27 de janeiro passado, enviou nesta data notifica-
ção à Globo Comunicação e Participações S.A. (“Globopar”) comunicando o exercício da opção de 
compra de 1.077.520 ações ordinárias (a “Opção”), correspondentes a 5,5% do capital votante da 
GB Empreendimentos e Participações S/A (“GB”), sociedade controladora direta da Companhia.
Uma vez formalizada a transferência das ações objeto da Opção, a Embrapar, juntamente com sua 
controlada, a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. – EMBRATEL (“Embratel”), passará a 
deter o controle direto da GB e, portanto, o controle indireto da NET. Tão logo consumada a trans-
ferência das ações objeto da Opção, a Companhia divulgará novo comunicado a seus acionistas 
e ao público em geral.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2012
José Antônio Guaraldi Félix

Diretor Geral e de Relação com Investidores

A Embratel  comunica aos seus clientes que, em fiel cumprimento a regulamentação vigente, estará reduzindo os valores máximos homologados das chamadas envolvendo terminais móveis de seu Plano Básico de Serviço,
na modalidade longa distância nacional. A partir de 00:00h, do dia 24/02/2012, os novos valores máximos homologados e praticados, de acordo com os Atos nº 486/2012 e 487/2012, de 24 de janeiro de 2012, passam a ser:
Valores válidos para toda Região IV do PGO.

OBSERVAÇÕES:
1 - As tarifas do serviço de 0800 básico e SFL seguem as tabelas acima, mantidas as condições específicas e critérios de tarifação de cada serviço.
2 - A Embratel comunica, ainda, que reduzirá os valores máximos homologados das chamadas envolvendo terminais móveis de seus Planos Alternativos de Serviços, aplicando, em tempo hábil, os valores de redução a serem
definidos pela Anatel.
3- Tributos incidentes: ICMS (AC, AP, AM, DF, ES, PI, RR, RS, SC, SP, TO, MG e MT = 25%; RO = 35%; GO, MS, PR e RJ = 29%; AL, BA, CE, MA, RN e SE = 27%; PE = 28%; PB e PA = 30%; ); PIS (0,65%) ; COFINS (3%)
Mais informações podem ser obtidas pelo site www.embratel.com.br ou na Central de Atendimento da Embratel pelo telefone 103 21.
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Normal 0,98710 0,99674 1,46562 1,47994 1,42335 1,43726 1,44418 1,45828 1,48771 1,50224 1,60896 1,62467 1,38346 1,39697
Reduzido 0,69097 0,69771 1,02593 1,03594 0,99635 1,00607 1,01092 1,02079 1,04140 1,05155 1,12627 1,13726 0,96842 0,97786

VC3
Normal 1,12313 1,13410 1,66760 1,68389 1,61950 1,63532 1,64320 1,65925 1,69273 1,70926 1,83069 1,84857 1,57411 1,58948

Reduzido 0,78619 0,79387 1,16731 1,17872 1,13365 1,14472 1,15024 1,16147 1,18491 1,19648 1,28148 1,29400 1,10187 1,11264
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Normal 0,74740 1,10972 1,07772 1,09348 1,12645 1,21825 1,04751
Reduzido 0,52318 0,77680 0,75440 0,76544 0,78851 0,85277 0,73325

VC3
Normal 0,85039 1,26264 1,22622 1,24416 1,28167 1,38612 1,19185

Reduzido 0,59527 0,88384 0,85835 0,87091 0,89716 0,97028 0,83429
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Fonte: Valor Econômico, SãoPaulo, 22 fev. 2012, Empresas, p. B5.




