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A suíça Nestlé SA esbarrou num grande obstáculo em seus planos de expansão nos Estados 
Unidos: as autoridades antitruste. 
 
Na terça-feira, a Comissão Federal de Comércio (FTC) do governo americano decidiu iniciar um 
processo para bloquear a compra por US$ 2,8 bilhões da americana Dreyer's Grand Ice Cream 
Inc. pela Nestlé. Ontem, quarta-feira, num novo esforço para conseguir o sinal verde para o 
negócio, as duas empresas resolveram oferecer mais concessões em negociações secretas que 
tiveram com as autoridades em Washington. 
 
As duas empresas, que haviam na terça-feira se proposto a vender três marcas da Dreyers 
(Dreamery, Whole Fruit Sorbet e Godiva) à rival CoolBrands Inc., estão se propondo a livrar-se de 
outra marca de sorvete e limitar sua rede de distribuição em mais Estados, disseram advogados a 
par do processo. Como parte dos esforços, o diretor-presidente da CoolBrands, Richard Smith, 
que tem esperança de comprar as marcas que forem postas à venda, encontrou-se com 
autoridades da FTC para persuadi-las que a CoolBrands consegue ser competitiva contra uma 
Nestlé e Dreyer's combinada, disseram os advogados. Autoridades da FTC não quiseram comentar 
as perspectivas de quaisquer negociações adicionais. 
 
A decisão da agência mostra como a Nestlé está cada vez enfrentando mais resistência das 
autoridades americanas. Quer a FTC esteja seriamente considerando bloquear o negócio, ou 
simplesmente tentando mostrar sua força, suas ações põem em questão a capacidade da Nestlé 
de buscar grandes negócios nos EUA, algo que até agora foi chave para a agressiva expansão da 
empresa no maior mercado de produtos alimentícios do mundo. 
 
"Está ficando mais e mais difícil para a Nestlé executar uma estratégia de crescimento via 
aquisições nesta área", disse Michel Raemy, um administrador de portfólio do Banque Bonhote & 
Cie SA, que detém aproximadamente 200.000 ações da Nestlé. 
 
A Nestlé está ansiosa por expandir sua divisão de sorvetes nos EUA para concorrer com a líder 
mundial do setor, a anglo-holandesa Unilever, dona da Kibon. Em dezembro de 2001, a Nestlé 
assumiu controle total das operações americanas da Häagen-Dazs. Seis meses depois, a empresa 
disse que iria aumentar sua fatia na Dreyer's de 23% para 67%. 
 
Foi essa compra que chamou a atenção das autoridades americanas, que aprovaram numa 
votação terça-feira bloquear o negócio. A transação combinaria duas das três maiores 
participantes do mercado americano de sorvetes e limitaria a concorrênc ia, disse a comissão. 
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