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Bebidas

ACereser começou a co-
locar nas prateleiras
dos supermercados,

pelo terceiro ano consecuti-
vo, uma bebida para crianças
que vem em garrafas idênti-
cas às de champanhe, revesti-
da com personagens do ima-
ginário infantil. O produto,
batizado de Spunch, faz espu-
ma como a champanhe, mas
não tem álcool. Apesar de ser
descrito pela empresa como
um inocente suco gaseifica-
do “para a garotada brindar
momentos especiais”, está
na mira da Defensoria Públi-
ca do Estado de São Paulo
desde 2011.

No dia 27 de dezembro da-
quele ano, o órgão recomen-

dou à Cereser a retirada do pro-
duto do mercado, por entender
que ele apresenta para as crian-
ças o mundo das bebidas alcoóli-
cas. Na ocasião, a empresa res-
pondeu que o Spunch já estava
sendo retirado, pois se tratava
de uma bebida com venda sazo-
nal para as festas de fim de ano.

Mas, no Natal de 2012, ele re-
tornou às prateleiras. A Defen-
soria, então, ajuizou uma ação
civil pública para interromper a
comercialização do produto
em fevereiro de 2013. Julio Gros-
tein, defensor responsável pela
ação, diz que, no entendimento
do órgão, a bebida, ainda que
não contenha álcool, está emba-
lada como espumante, posicio-
nada no supermercado no setor

de bebidas alcoólicas e, por ter
personagens de historinhas em
quadrinho e de desenhos anima-
do estampados no rótulo, é um
convite ao consumo futuro do
álcool. “Essa ação está, em gran-
de parte, baseada em laudo psi-
cológico que demonstra que es-
sa bebida apressa o incentivo ao
consumo do álcool.”

Nos últimos dois anos, perso-
nagens como Mickey, Minnie e
os “Carros”, do filme da Disney,
apareceram no rótulo. Era uma
parceria de licenciamento da
Cereser com a Walt Disney
Company Brasil. Agora, nas ver-
sões encontradas pela reporta-
gem no supermercado, estão Pe-
nélope Charmosa, Super Ho-
mem e Batman.

Além da ação civil pública, a
Defensoria entrou com uma li-
minar pedindo que o produto
fosse recolhido das prateleiras
enquanto o processo está em
curso. A juíza Patrícia Prado ne-
gou o pedido. Entre outros argu-
mentos, ela alega ser “sabido
que o consumo de alimentos e

bebidas por crianças e adoles-
centes deve ser sempre acompa-
nhado, orientado pelos respon-
sáveis, de modo que caberá a
eles a orientar as crianças sobre
o consumo de produto em ques-
tão”. Ela também afirma, em de-
cisão publicada em abril de
2013, que “o próprio nome do
produto – que faz alusão ao ter-
mo Disney, sabidamente volta-

do ao público infantil – torna
questionável a possibilidade de
confusão com bebidas destina-
das apenas a adultos”.

Em segunda instância, o Tri-
bunal de Justiça também enten-
deu que o produto não precisa
ser retirado dos supermerca-
dos por enquanto. “Somente se-
ria cabível a imediata retirada
do produto se comprovado o

desvio de comportamento
das crianças em decorrência
do acesso a produtos simila-
res aos destinados ao público
adulto”. Além disso, um des-
pacho de julho de 2012 afir-
ma que o parecer psicológico
que a Defensoria trouxe é in-
suficiente para formar o con-
vencimento “de que tal pro-
duto poderia induzir ao con-
sumo de bebidas proibidas
para menores”.

O caso não está encerrado.
Agora começa a fase em que o
defensor deverá apresentar
novos laudos com conse-
quências nocivas da bebida e
reforçar o argumento de que
ela também embute publici-
dade abusiva. A Cereser, por
sua vez, poderá reforçar os ar-
gumentos de que a bebida es-
tá de acordo com o Código de
Defesa do Consumidor. Para
a empresa, “o produto é lícito
e de forma alguma ameaça a
saúde e a integridade das
crianças.” / NAYARA FRAGA e

ALEXA SALOMÃO

A TIM Participações anunciou
ontem que sua projeção de
investimentos para o período
entre 2014 e 2016 é de cerca
de R$ 11 bilhões. Este
montante, que não considera
as licenças 4G (700Mhz), cor-
responde a uma média de R$
3,6 bilhões por ano. No ano
passado, o investimento foi
de R$ 3,8 bilhões, sendo R$ 3,2
bilhões em infraestrutura e o
restante no segmento outros/
licenças. Os dados constam
do Plano industrial 2014-2016
da companhia,
divulgado ontem.

A Secretaria Nacional do Con-
sumidor, do Ministério da Jus-
tiça, notificou ontem as
principais redes hote-
leiras e quer esclare-
cimentos sobre os
valores das diárias
no período da Co-
pa do Mundo. En-
tre as informações
solicitadas estão os
valores médios das
diárias nas 12 cidades-se-
de durante a realização de
eventos comemorativos recen-
tes. As informações devem ser
prestadas em até 48 horas.

A Termopernambuco, contro-
lada pelo Grupo Neonergia,

informou ontem que nego-
cia a compra de 58%

das ações da Itapebi
Geração de Energia
detidas em conjun-
to por BB Banco de
Investimentos, Pre-

vi e Iberdrola Ener-
gia. A empresa não

informou o possível
valor da transação, mas

divulgou que emitirá R$ 800
milhões em debêntures com o
objetivo de financiar parte da
aquisição.

ACORDO
TIM vai investir R$ 11 bi
entre 2014 e 2016

teria sido o valor de venda da empresa em negociação feita no ano passado;
o patamar seria de 25 vezes o Ebitda, um preço considerado alto demais

A construtora OAS fez acordo
com o Ministério Público do
Trabalho de São Paulo (MPT-
SP) e concordou em pagar R$
15 milhões em compensação de
danos pela contratação irregu-
lar de trabalhadores para as
obras de ampliação do Aeropor-
to Internacional de São Paulo,
em Guarulhos.

A compensação em dinheiro
será usada para programas fi-
lantrópicos, culturais ou educa-
cionais do município de Guaru-
lhos e para a solução de ques-
tões como o fornecimento de

alojamento a empregados não
residentes na cidade. A empre-
sa diz ter alojado em hotéis cer-
ca de 150 operários que esta-
vam instalados em casas irregu-
lares próximas à obra.

A companhia também con-
cordou, segundo o MPT, em
fazer o registro na carteira de
trabalho de trabalhadores mi-
grantes ainda na cidade de ori-
gem. Segundo a denúncia, a
empresa teria recrutado traba-
lhadores na região Nordeste,
sem garantir um emprego a
eles na chegada a Guarulhos.

COPA DO MUNDO
Governo cobra dados
sobre diárias de hotéis

Walt Disney tem lucro
trimestral de US$ 1,4 bi

TELECOM ENERGIA ENTRETENIMENTO

R$ 15 bi

Aché está à procura de um presidente
Administrada por um comitê de gestão desde fevereiro, farmacêutica busca executivo com perfil financeiro para elevar rentabilidade

DIVULGAÇÃO

OAS paga R$ 15 milhões por contratação
irregular em obras em Guarulhos

ALEXA SALOMÃO/ESTADÃO

Termopernambuco
quer comprar a Itapebi

A Walt Disney Company regis-
trou lucro líquido de US$ 1,39
bilhão no quarto trimestre fis-
cal de 2013. O lucro por ação
foi de US$ 0,77, em linha com
a média das previsões de analis-
tas de Wall Street. No mesmo
período, a receita da Disney
atingiu US$ 11,57 bilhões, evo-
lução de 7% na comparação
com o mesmo trimestre de
2012. Depois da divulgação do
balanço, as ações do grupo re-
gistraram queda. No fim pre-
gão regular de ontem, as ações
da Wall Disney Company fe-
charam em queda de 2,68%.

Monica Scaramuzzo

A farmacêutica Aché, uma
das maiores do País, está à
procura de um presidente
executivo. Mas não é um pre-
sidente qualquer. A compa-
nhia nacional, que registrou
faturamento líquido de R$ 1,6
bilhão em 2012, busca um exe-
cutivo com perfil financeiro,
afirmaram fontes ao ‘Esta-
do’. A estratégia é tornar a em-
presa cada vez mais rentável
para garantir gordos dividen-
dos para as três famílias con-
troladoras: Dellape Baptista,
Siaulys e Depieri.

“O Aché é uma máquina de
fazer dinheiro e é considerada
uma das mais rentáveis do se-
tor, com um portfólio de medi-
camentos diversificado”, afir-
mou uma fonte. O Aché, porém,
informou apenas que “segue no
processo de sucessão e está ava-
liando candidatos para a posi-
ção de diretor-presidente. No

momento oportuno haverá co-
municação sobre o novo ocu-
pante do cargo”.

Desde fevereiro, a compa-
nhia tem sido coordenada por
um comitê de gestão, do qual
fazem parte os diretores execu-
tivos Manoel Arruda Nascimen-
to (gestão de demanda); Celso
Sustovich (novos negócios) e
Vânia de Alcântara Machado
(comercial), apoiados pelo pre-
sidente do conselho de adminis-
tração, Adalberto Dellape Bap-
tista. Este comitê foi criado
após a saída do executivo José
Ricardo Mendes da Silva, consi-
derado o homem de confiança
dos Depieri.

Venda bilionária. No ano pas-
sado, os acionistas do grupo,
que está na segunda geração,
tentaram vender o laboratório.
Gigantes globais, como a ingle-
sa GlaxoSmithKline (GSK) e a
suíça Novartis olharam os ati-
vos, dizem fontes. O Aché não

confirma que esteve à venda. O
negócio estaria avaliado na casa
dos R$ 15 bilhões – cerca de 25
vezes o Ebtida (lucro antes de
juros, impostos, depreciação e
amortização) da companhia, va-
lor considerado estratosférico
no setor farmacêutico.

No mercado internacional,
para se ter uma ideia, os ativos
farmacêuticos giram em torno
de 8 a 10 vezes o Ebtida. Impor-
tantes aquisições feitas no País,
como o da Mantecorp pela Hy-
permarcas, e a Multilab pela Ta-
keda, os múltiplos giraram em
torno de 20 vezes o Ebtida.

“Muita companhias globais
chegaram a avaliar o Aché, con-
siderado um dos melhores ati-
vos farmacêuticos do País, mas
as negociações esbarraram no
preço. O valor dos laboratórios
nacionais inflacionou muito e o
cenário macroeconômico não
está entre os mais otimistas”,
diz uma fonte. “Não é a primei-
ra vez que os acionistas tenta-

ram vender a empresa. Muito se
fala em divergência entre os
acionistas nos negócios, mas os
controladores criaram sua re-
gra de convívio e se toleram.
Eles são, na verdade, mais acio-
nistas do que donos e estão
mais interessados em tirar o lu-
cro”, afirma outra fonte. Nos úl-
timos três anos, os sócios retira-
ram dividendos que responde-
ram por quase 100% do lucro da
empresa, afirmaram fontes.

Outros negócios. Além da par-
ticipação no laboratório Aché,
os controladores mantêm im-
portantes negócios indepen-

dentes. A família Baptista, por
exemplo, controla a Partage, de
empreendimentos imobiliá-
rios. Os Siaulys possuem redes
de hotéis de luxo, como o Uni-
que. Os Depieri são investido-
res do mercado financeiro. As
famílias também estão entre os
acionistas da BR Pharma, braço
de varejo farmacêutico do BTG.
Nos últimos anos, o Aché ten-
tou abrir seu capital, mas não
levou o projeto adiante pelas in-
certezas do mercado.

A farmacêutica engrossou
nos últimos anos o movimento
de consolidação do setor. Em
2003, o laboratório incorporou
a alemã Asta Médica do Brasil.
Mas foi em 2005 que o grupo
deu seu maior salto, com a com-
pra da Biosintética Farmacêuti-
ca, que possibilitou à compa-
nhia entrar no segmento de ge-
néricos – hoje os produtos são
vendidos sob a marca Genéri-
cos Biosintética.

Em 2010, a empresa adquiriu

50% da Melcon, de Anápolis
(GO), marcando sua entrada
em hormônios. A companhia
tentou, em 2011, fazer uma joint
venture com a inglesa GSK para
a produção de produtos inova-
dores, mas a aliança não foi
adiante.

O Aché tem cerca 280 marcas
de produtos em 695 apresenta-
ções de medicamentos sob pres-
crição, isentos de prescrição e
genéricos. A empresa também
atua em dermatologia e nutra-
cêuticos, de margens mais
atraentes. O Aché também faz
parte da Bionovis, superfarma-
cêutica criada com o apoio do
governo federal para produzir
medicamentos biossimilares,
que tem entre os sócios a EMS,
Hypermarcas e União Química.

A notícia de que o Aché pode-
ria mudar de mãos causou preo-
cupação no governo, pois o acor-
do de acionistas da Bionovis
não permite a participação de
capital estrangeiro.

CHAMPANHE
PARA CRIANÇAS?
Cereser trava disputa judicial sobre o Spunch

Sem ‘cacique’. Sede do laboratório Aché: gestão coletiva

7%

Polêmica. Penélope e Batman estão no ‘espumante infantil’

● Difícil relação
Comenta-se no mercado que a
relação entre os sócios do Aché
é difícil. Segundo uma fonte,
os acionistas, no entanto, cria-
ram uma ‘regra de convívio’ e
hoje ‘se toleram’.

FOI A EVOLUÇÃO
DA RECEITA DA

DISNEY NO
TRIMESTRE

● Laboratório nacional está entre os mais diversificados do País

RAIO X 

EM BILHÕES DE REAIS

Faturamento Líquido Complexos industriais

Controladores Famílias Dellape Baptista, Siaulys e Depieri

Funcionários 3.900

Áreas
de atuação

Medicamentos de prescrição, genéricos, 
medicamentos isentos de prescrição 
(Mip), dermocosméticos, nutracêuticos e
biossimilares. O Aché tem 25% de 
participação na Bionovis 

FONTE: EMPRESA

2011 2012

1,4

1,6

EM MILHÕES DE REAIS

Lucro Líquido

2011 2012

380,7

422,7

EM MILHÕES DE REAIS

Ebtida (ajustado)

2011 2012

454,1

563,5
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Guarulhos 
(Grande SP)

Anápolis (GO)
50% de participação 
no laboratório Melcon 
(medicamentos 
hormonais)

São Paulo 
(Biosintética) 
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




