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Para Justiça, Coca-Cola não tem
exclusividade sobre o ‘zero’

Negócios

milhões de litros de vinho foram importados pelo Brasil em
2010, sendo que a maior parte, 26,5 milhões, veio do Chile

Lílian Cunha

A Nestlé confirmou ontem que
após uma carreira de quase 40
anos, Ivan Fábio Zurita, presi-
dente da empresa no Brasil, deci-
diu aposentar-se. A partir de 1º
de julho, ele deixa o cargo – que
será assumido por Juan Carlos
Marroquin Cuesta, atual presi-
dente da Nestlé no México – e
permanecerá na empresa como
presidente do conselho consulti-
vo da Nestlé Brasil.

Em nota, a Nestlé informou
que “desde que assumiu a presi-
dência, em 2001, Zurita quadru-
plicou o resultado da empresa,
que atingiu R$ 20,5 bilhões em
2011”. Sem quantificar, o comu-

nicado afirma também que o
“executivo atraiu para o Brasil
grandes investimentos em aqui-
sições e construção de oito no-
vas fábricas, totalizando hoje 31
unidades industriais no País”.

Segundo uma fonte do setor
de alimentos, amigo de Zurita, o
executivo deixará o cargo contra-
riado, pois não queria sair. Para
uma outra fonte, o motivo da mu-
dança no comando da segunda
operação mundial da líder global
de alimentos seriam as aquisi-
ções que Zurita teria deixado de
fazer. “Ele fez apenas pequenas
aquisições. A da Garoto, fechada
há oito anos, continua pendente
no Cade”, disse, se referindo ao
Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica.

“Não tenho planos de me apo-
sentar tão cedo”, disse Zurita em
uma entrevista concedida em
2010. Filho de um fazendeiro
que chegou a ser prefeito de Ara-
ras, no interior de São Paulo, Zu-
rita disse que faz jornadas de até

14 horas na Nestlé. “Adoro traba-
lhar.Chego de Araras toda segun-
da-feira, bem cedo, e fico aqui
até tarde. Mas não vejo o tempo
passar, porque gosto do que fa-
ço”, afirmou ele na época. On-
tem, não quis dar entrevistas.

As informações de que ele te-
ria sido pego de surpresa pela de-
cisão da matriz, em Vevey, na Suí-

ça, foram rebatidas pela Nestlé
Brasil. Zurita, embora não tenha
revelado razões, teria pedido es-
pontaneamente para se aposen-
tar, segundo comunicou a asses-
soria de imprensa da multinacio-
nal suíça no Brasil.

Brasileiros. Com o mexicano
Cuesta assumindo a direção da
companhia, a Nestlé deixa de ser
comandada por brasileiros – o
que não acontecia desde 1997,
quando o paulistano Ricardo
Gonçalves assumiu o posto do
suíço Roland Meyes, falecido na-
quela ano. Gonçalves foi o ante-
cessor de Zurita, que assumiu a
empresa aos 49 anos.

Zurita ingressou na Nestlé aos
17 anos, como estagiário da área
de pesquisa de mercado, entre-
vistando consumidores nas
ruas. Passou 17 anos trabalhan-
do para a companhia em diver-
sos países, como Chile, Suíça e
México, onde também foi presi-
dente da operação, antes de assu-
mir o cargo no Brasil.

Marroquin Cuesta é o atual
presidente da Nestlé no México,
cargo que ocupa desde 2007. En-
trou para a multinacional de ali-
mentos em 1985 e passou por di-
versos países até ser nomeado,
em 2001, presidente da Nestlé
na Venezuela.

Ivan Zurita deixa
o comando da Nestlé

Alimentos. BRF lucra R$ 153 mi
no 1º trimestre, queda de 60%
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Adega. Barris de vinho estocados na França: estrangeiros dizem que não houve aumento drástico das exportações para o Brasil

Produtores globais de vinho se unem
para questionar protecionismo do Brasil

● Liderança

Início. Zurita entrou na Nestlé aos 17 anos, como pesquisador

Executivo, que entrou na
empresa como estagiário
há 40 anos, passa o
bastão ao mexicano
Juan Carlos Marroquin

Bebidas. Os maiores produtoras da bebida, como o Chile, a Austrália e os países europeus, se reuniram na Organização Mundial
do Comércio para reclamar da possibilidade de o Brasil impor salvaguardas aos vinhos importados para proteger a indústria nacional

O Tribunal de Justiça de São Pau-
lo decidiu que a Coca-Cola não
tem direito exclusivo de uso da
marca Zero em suas bebidas. A
empresa havia entrado com um

processo contra a Ambev tentan-
do impedir a concorrente de uti-
lizar a palavra em seus refrigeran-
tes. A alegação da Coca-Cola era
que havia requerido essa marca

pioneiramente no Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial
(INPI), em 2004.

Em sua decisão, o desembarga-
dor Francisco Loureiro, relator
do processo, diz que “a palavra
‘zero’ constitui, na verdade, sig-
no meramente descritivo, e por
isso, inapropriável”. E lembra
que existe uma tendência geral

no mercado de substituir os vo-
cábulos “light” e “diet” por “ze-
ro”, nas mais diversas categorias
de gêneros alimentícios.

No processo, a Coca-Cola che-
ga a acusar a concorrente de con-
corrência desleal e parasitismo.
E alega que o uso da expressão
“zero” poderia causar confusão
entre os consumidores de refri-

gerante.
Para a Justiça, porém, há “dife-

renças radicais nas cores, emba-
lagens e rótulos, constatadas pe-
las ilustrações trazidas aos au-
tos, que servem para evitar qual-
quer confusão ao público consu-
midor, de produtos já consolida-
dos no mercado”.

De acordo com a sentença,

“em última análise, a palavra ‘ze-
ro’ é inapropriável por quem
quer que seja, pois constitui de-
nominação necessária, tirada da
qualidade do produto. Pelas mes-
mas razões não seriam passíveis
de registro marcas que empre-
gassem os vocábulos ‘livre’,
‘sem’, ‘isento’, neste mesmo con-
texto”.
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Os maiores exportadores de vi-
nho do mundo levam queixas
às reuniões da Organização
Mundial do Comércio (OMC)
contra o Brasil, que anunciou
recentemente estudar a impo-
sição de salvaguardas contra o
vinho importado. Produtores
nacionais já indicaram que es-
peram que a medida seja váli-
da por três anos.

Uma coalizão de países que
inclui Chile, Estados Unidos,
Austrália, Nova Zelândia e Áfri-
ca do Sul, além de países euro-
peus, cobrou respostas por par-
te do Brasil ontem, em Genebra,
apelando para que as investiga-
ções realizadas no País estejam
em conformidade com as leis in-
ternacionais e exigindo explica-
ções sobre o motivo da medida
protecionista.

Não se trata ainda de uma dis-
puta nos tribunais da OMC, e
não haverá, por enquanto, um
processo judicial. Mas a decisão
dessa série de governos de levar
o assunto a um encontro na enti-
dade serviu de recado ao gover-
no brasileiro de que esses países
vão defender seus interesses, in-
clusive nos fóruns internacio-
nais.

Essa é a primeira vez, porém,
que as críticas vêm tanto de paí-
ses ricos quanto de outros emer-
gentes. O Brasil anunciou a aber-
tura de uma investigação para
estabelecer salvaguardas contra
vinhos de qualquer origem, exce-
to dos países do Mercosul (Ar-
gentina, Uruguai e Paraguai).

Produtores nacionais não es-
condem que a meta da barreira é
a de permitir que o setor nacio-
nal possa ganhar competitivida-
de e a esperança é a de que sejam
estabelecidas cotas. O que se
quer evitar é que o crescente
mercado consumidor de vinho
nacional acabe dominado por
marcas estrangeiras. Dados ofi-
ciais indicam que, em 2010, o
Brasil importou 75,3 milhões de
litros de vinho. Desse total, 26,5

milhões de litros vieram do Chi-
le, ante 18 milhões da Argentina,
13 milhões da Itália e 8 milhões
de Portugal.

Briga. Ontem, não por acaso,
os chilenos foram os maiores
queixosos. Segundo a delegação
de Santiago, suas exportações se-
riam as mais afetadas, lembran-
do que seus principais concor-
rentes – Argentina e Uruguai –
ficarão isentos da barreira por se-

rem parte do Mercosul.
A Europa também questionou

o Brasil. Segundo a missão euro-
peia, Bruxelas tem pelo menos
quatro preocupações. A primei-
ra é o fato de que apenas um tipo
de vinho está sob investigação, e
cobra explicações sobre o moti-
vo pelo qual esse segmento foi
escolhido. Bruxelas ainda alerta
que não houve um aumento drás-
tico na exportação de vinhos pa-
ra o Brasil nos últimos dois anos,

insinuando que não haveria mo-
tivo para a salvaguarda.

A UE ainda alertou que a pre-
sença do vinho estrangeiro no
mercado nacional, mesmo que
represente 80% do consumo, te-
ria pouco impacto na produção
nacional e não haveria sinais de
prejuízos aos fabricantes brasi-
leiros. Segundo os euro-
p e u s , o s
produtores
n a c i o n a i s

estão “desfrutando de altas ven-
das e lucros”.

A Europa ainda criticou o fato
de a Argentina ter ficado isenta
da barreira, apesar de ser um dos
principais exportadores de vi-
nhos ao Brasil.

A União Europeia já havia ma-
nifestado ao Brasil preocupação
em relação à atitude. O comissá-
rio de Agricultura europeu, Da-
cian Ciolos, enviou uma carta às
autoridades brasileiras no dia 15
de março, justamente alertando
que a barreira não seria justificá-
vel. Na Europa, produtores vêm
enfrentando uma concorrência
cada vez mais acirrada do vinho
do “Novo Mundo”, e o fechamen-
to do mercado brasileiro seria
mais um golpe.

Ontem, na OMC, o governo
americano também alertou ao
Brasil que está “monitorando o
caso” e diz “compartilhar as
preocupações” de outros expor-
tadores.

O governo brasileiro, como
vem adotando em outras dispu-
tas, afirmou que está convidan-
do as delegações de Austrália,
Chile, África do Sul e Estados
Unidos a participar de consultas
bilaterais e investigações em cur-
so no Brasil.

R$ 20,5 bi
foi a receita da Nestlé no Brasil
no ano passado

31
é o número de fábricas no País

US$ 23,4 bi
foram as vendas mundiais
da multinacional no
primeiro trimestre
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B16.




