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Alimentos Conselho vai julgar compra da Garoto nas próxima semanas 
 
O presidente da Nestlé, Ivan Zurita, esteve reunido ontem com integrantes do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que julgará, nas próximas semanas, a compra da 
Garoto pela Nestlé. O Cade pode fixar condições para a aprovação do negócio, devido ao poder de 
mercado que a Nestlé obteve com o negócio. A venda de fábricas e de marcas estão sendo 
cogitadas como possíveis condições.  
 
Zurita negou que a Nestlé vá negociar a venda de ativos ou de marcas com o Cade em troca da 
aprovação, como foi sugerido pela Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça, 
em parecer de dezembro do ano passado. Ele acredita na aprovação total da compra da Garoto. 
"Os conselheiros do Cade são suficientemente competentes para tirar suas próprias conclusões."  
 
Zurita afirmou que a retração no consumo e a alta dos índices de inflação na virada do ano 
criaram um espaço novo para a competição no mercado de chocolates. Segundo ele, houve um 
decréscimo no consumo do produto de 8% nos últimos meses.  
 
Isso significa que há um segmento novo para competir, explicou ao Valor o presidente da Nestlé. 
Ele entende que os 8% de decréscimo serão disputados pelas demais empresas do setor.  
 
Zurita disse que o mercado sofreu, nos últimos meses, aumentos de até 200% nos preços do 
cacau e de 40% das embalagens. "Houve uma bolha de aumentos no final do ano, mas, mesmo 
assim, não repassamos os custos ao consumidor", afirmou.  
 
Na reunião, Zurita disse que a fatia de mercado que a Nestlé passou a ter com a compra da 
Garoto não é tão grande como se imagina. Segundo ele, as duas empresas têm aproximadamente 
50% do mercado de chocolates e são seguidas de perto pela Kraft, com 36%. Esses percentuais 
foram calculados levando-se em conta a participação de pequenos e médios fabricantes, que 
ficariam com os 14% restantes ao lado de outras multinacionais, como a Cadbury.  
 
A SDE concluiu que a fusão concentrou 53,8% do mercado de chocolates variados e 65,97% do 
de caixas de bombons.  
 
O presidente da Nestlé negou que a fusão com a Garoto tenha concentrado 100% do mercado de 
coberturas líquidas de chocolate, como apurado pela SDE. Ele afirmou que a Garoto é líder deste 
mercado e vende coberturas a pequenos produtores, mas não possui mais de 80%. Ainda 
segundo ele, concorrentes, como a Kraft podem desenvolver a fabricação de coberturas, sem 
grandes investimentos em tecnologia.  
 
O presidente da Nestlé que a fusão será positiva à Garoto, que teve prejuízo de R$ 11 milhões, 
em 2001, antes da concretização do negócio com a Nestlé. O balanço da Garoto do ano passado 
não está fechado, mas o executivo estima que o prejuízo foi reduzido para R$ 4 milhões.  
 
Uma vez aprovada a compra da Garoto, a Nestlé pretende aumentar a produção e maximizar os 
ativos da empresa, revelou Zurita. "Vamos buscar volume e as eficiências fabris da Nestlé serão 
transferidas à Garoto", disse.  
 
Os planos de exportação dos produtos Garoto também aguardam a aprovação do Cade. A 
empresa teve dificuldades no ano passado com a redução das exportações para a Argentina. A 
idéia é aproveitar a experiência da Nestlé, que atua em 97 países, para alavancar as vendas das 
marcas Garoto ao exterior.  
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