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Fechou-se o cerco à Nestlé. A Procuradoria -Geral do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) concluiu nesta semana parecer em que recomenda a imposição de restrições à 
compra da Chocolates Garoto S.A. pela multinacional suíça. O texto reforça as conclusões sobre o 
caso da Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça, que em dezembro 
defendeu a reprovação da fusão a não ser que as empresas apresentem contrapartidas capazes 
de atenuar os riscos de abuso de poder de mercado decorrentes da operação.  
 
De acordo com a SDE, a aquisição da Garoto pela Nestlé gera elevadas concentrações nos 
mercados de chocolates para consumo imediato (63,1%), formado por bombons avulsos e 
tabletes pequenos, de caixas de bombons (66%), de tabletes grandes (75,9%) e de ovos de 
páscoa (34,2%). E, de forma mais expressiva, nas fatias relacionadas às coberturas de chocolate 
sólidas (88,5%) e de chocolate líquidas, de 100%, visto que as duas empresas seriam as únicas a 
comercializar o produto.  
 
"A situação do mercado após a realização da operação demonstra uma estrutura altamente 
concentrada, que por si só propicia a formação de um poder de mercado de difícil contestação.  
 
Dessa forma, a afirmação de que a operação não coloca em risco a concorrência no mercado de 
chocolates, tendo em vista a manutenção de forte rivalidade pela marca Lacta, não merece 
acolhida", diz o parecer da Procuradoria- Geral do Cade, de autoria dos procuradores Karla 
Margarida dos Santos e Frederico de Carvalho Paiva.  
 
Eles lembram no texto que os demais players com atuação no Brasil – entre eles Arcor 
(Argentina), Hershey (norte-americana), Parmalat (italiana), Ferrero (italiana), Mars (italiana) e 
Cadbury Schweppes (inglesa) – têm participações de mercado "pouco significativas". Tal situação 
e o fato de a Nestlé deter as duas marcas líderes do setor e um amplo portifólio de mercadorias 
permitem, segundo a SDE, o aumento abusivo de preços e garantem um poder de barganha 
invejável para a negociação, por exemplo, com fabricantes de chocolates artesanais, que 
dependem dos insumos produzidos pela multinacional.  
 
"A empresa fusionada pode aumentar o preço de uma das marcas, dado que a maioria dos 
consumidores ou aceitará pagar o preço mais elevado ou migrará para outros produtos da própria 
empresa", declara a então titular da SDE, Elisa Ribeiro de Oliveira, em seu parecer. "A reputação 
que as marcas líderes gozam perante o mercado consumidor, construída ao longo de anos e anos 
de estratégias de marketing e campanhas publicitárias, inviabiliza uma contestação tempestiva e 
suficiente pelas demais concorrentes", concorda o parecer da Procuradoria-Geral do Cade.  
 
Novos compradores 
Apesar de semelhantes na essência, os dois textos têm uma diferença significativa: a SDE lembra 
ao Cade que outras empresas participaram do processo de venda da Garoto, como a Cadbury, e 
ainda teriam interesse no negócio. "Existem compradores potenciais dispostos a adquirir a 
empresa, inclusive com menor risco de fechamento da fábrica da Garoto em Vilha Velha (ES) e de 
demissões em massa, pois não possuem grande capacidade para fabricação de chocolate nem 
rede de distribuição estruturada como a Nestlé."  
 
Este jornal contatou o escritório Magalhães e Ferraz Advocacia, que acompanha o caso para a 
Nestlé, mas não conseguiu falar com o advogado Tércio Ferraz, responsável pela elaboração da 
defesa da multinacional. Quando o parecer da SDE foi divulgado, a empresa divulgou nota 
reafirmando o compromisso público de manter em funcionamento a fábrica de Vila Velha e de 
expandir os negócios da Garoto. E dizendo que a segmentação de mercado proposta pela SDE 
diferia da adotada pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da 
Fazenda.  



O advogado da Kraft Foods (controladora da Lacta), José Del Chiaro, afirma que a empresa, 
conforme declaração firmada por seu presidente no Cade, não tem interesse em comprar a 
Garoto. Ele diz que sua cliente só pediu a impugnação do negócio para que outro grupo 
comprasse os ativos e mantivesse a competição no setor em níveis aceitáveis.  
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