
Caninha em crise   
 
Como uma barulhenta briga familiar está afetando os negócios da Müller, fabricante da 51, a 
cachaça mais vendida do país. 
 

Divulgação 
Cachaça 51 detém a supremacia no mercado nacional, com 30% de participação no mercado  
Por Denise Carvalho 
 
Na última edição da São Paulo Fashion Week, evento de moda que terminou no início deste 
mês, o estande reservado para a Cachaça 51 ficou desativado. Não foi por falta de bebida. O 
espaço estava montado quando a Müller, dona da marca 51, desistiu de investir 1,2 milhão de 
reais previsto em contrato. O motivo foi uma divergência entre os dois irmãos e herdeiros da 
companhia, Luiz Augusto Müller e Benedito Augusto Müller. Luiz não concordou com a decisão 
de cancelar a participação no evento -- tomada pelo conselho de administração da empresa, 
orientado pelo seu irmão -- e chegou a entrar na Justiça para tentar reverter a situação. Nada 
conseguiu. O episódio é o capítulo mais recente da novela em que os herdeiros disputam o 
comando da fabricante da cachaça mais famosa do Brasil. Não faltam a ela todos os 
ingredientes comuns às brigas entre irmãos -- imbróglio nos tribunais, roupa suja lavada em 
público e intrigas de toda espécie.  
 
O caso da Müller é um exemplo típico daquilo que costuma ocorrer nas empresas familiares em 
períodos de sucessão. Basta que o fundador saia de cena para que as rinhas que se 
mantinham à sombra por décadas venham à tona. Desde 17 de fevereiro, quando morreu 
Guilherme Müller Filho -- fundador da companhia e pai de Benedito e Luiz --, o comando da 
Müller está indefinido. Seus 1 300 funcionários aguardam uma sentença judicial para saber 
quem, afinal, comandará a empresa no futuro. O auge da discórdia entre Luiz e Benedito 
aconteceu em abril deste ano, quando, de acordo com a versão contada por Luiz, uma 
discussão entre os dois na assembléia de acionistas culminou no afastamento de ambos da 
administração. Isso fez Luiz entrar com duas ações na Justiça. Em uma, ele reivindica a 
reintegração ao cargo de diretor comercial. Na outra, pede o afastamento de Benedito. Sua 
arma é um dossiê, com documentos reunidos ao longo de um ano, alegando supostas 
irregularidades na diretoria industrial, comandada por Benedito na época. As ações ainda não 
foram julgadas e não há data estipulada para que isso ocorra. "Só estou aguardando a decisão 
do juiz para que eu possa voltar à empresa", diz Luiz. Procurado por EXAME, Benedito não 
concedeu entrevista.  
 
Nos últimos anos, os indicadores da Müller só pioraram. De acordo com números ajustados 
pelos critérios do anuário Melhores e Maiores, o faturamento da fábrica-sede de Pirassununga, 
interior de São Paulo, diminuiu 25% desde 2000 e ficou em 94,6 milhões de dólares no ano 
passado. O prejuízo foi superior a 10 milhões de dólares. A caninha 51 ainda detém a 
supremacia do mercado nacional, com cerca de 30% de participação. Mas sua força já foi 
maior. Na década passada, tinha 35% do mercado. O grande rival são as cachaças regionais. A 
marca Pitú, por exemplo, é dona de mais de 50% do mercado nordestino.  
 
Os especialistas ouvidos por EXAME acreditam que, absorvidos pelo conflito, os irmãos não 
conseguem traçar estratégias que tragam a Müller ao patamar de competitividade necessário. 
"Ter a liderança do mercado já é um risco, porque pode levar à prepotência", diz Adalberto 
Viviani, presidente da Concept, consultoria especializada em bebidas e alimentos.  



"Com os conflitos, fica mais difícil que os acionistas prestem atenção suficiente nas mudanças 
do mercado." Luiz atribui à concorrência desleal o aumento dos prejuízos. "Mais da metade do 
mercado sonega", afirma. "Não conseguimos repassar o aumento de custos ao preço."  
 
Enquanto nada se resolve, o dia-a-dia da empresa é tocado pelo economista José Emílio 
Bertazi, diretor financeiro e uma espécie de braço direito do fundador, Guilherme, que o havia 
escolhido como testamenteiro. Já o conselho de administração é presidido pelo advogado 
Roberto Luiz d'Utra Vaz desde a assembléia que determinou o afastamento dos irmãos. Quem 
trouxe d'Utra Vaz foi Benedito, na condição de inventariante dos bens deixados pelo pai. De 
acordo com pessoas próximas à família, a missão do advogado -- sócio do ex-ministro Alcides 
Tápias numa consultoria especializada em reestruturação de empresas familiares -- é preparar 
a Müller para a venda. Nessa hipótese, quem acompanha a novela acredita que os irmãos 
defenderiam lados opostos: Benedito venderia a Müller, Luiz não.  
 
Os temperamentos e estilos de gestão dos irmãos também são diferentes. Formal e reservado, 
Luiz é considerado centralizador. Já Benedito, tido como mais comunicativo, parece preferir 
dividir as decisões com a equipe. Luiz é um administrador de empresas de 51 anos, visto por 
seus pares como alguém que, para crescer, aposta, sobretudo, em ações de marketing, como 
o patrocínio da Fashion Week. Benedito, um engenheiro de 56 anos, considera, de acordo com 
gente próxima a ele, que a continuidade da Müller passa pela eficiência industrial. Mas os 
irmãos têm algo em comum. "Um se acha mais capaz do que o outro", diz um concorrente. Em 
janeiro, poucas semanas antes de Guilherme morrer, uma parte das diferenças entre Luiz e 
Benedito foi parar nos jornais. A mulher de Luiz, Rita, apareceu em colunas sociais como dona 
da empresa, durante a cobertura da penúltima São Paulo Fashion Week. "Nunca declarei ser 
dona da empresa", afirma Rita. Como ato de repúdio, Benedito publicou um informe 
publicitário na grande imprensa, com os dizeres: "Rita de Cássia Soares Figueiredo Cardoso 
Müller (...) não é proprietária; não é acionista; não é diretora; não sendo, sequer, 
colaboradora de nossa organização". Mesmo hospitalizado por problemas cardíacos, o patriarca 
Guilherme aceitou subscrever o anúncio.  
 
Nos últimos cinco anos, cerca de 40 executivos deixaram a Müller. A maioria por suspeitas de 
ser aliados de Luiz ou de Benedito. Alguns optaram pelo desligamento por considerar 
impossível trabalhar com o clima de rivalidade. "Cansei das brigas", diz João Caetano de Mello 
Neto, que, depois de 14 anos na empresa, deixou a superintendência da Müller em 2000 e 
hoje preside a Tintas Hidracor, do grupo cearense J. Macedo. Para Mello Neto, se as 
divergências não forem superadas, o futuro da Müller está ameaçado. Na opinião do consultor 
Viviani, é crucial que as indefinições sejam resolvidas rapidamente. "A marca ainda tem uma 
força extraordinária", afirma. "Mas é preciso uma gestão forte para que ela permaneça na 
mente do consumidor como sinônimo de uma boa idéia."  
 
O tombo da Müller 

Evolução do faturamento da empresa nos últimos anos(1) (em milhões de dólares)(2) 

2001 115,1(3) 

2002 112,1 

2003 99,6 

2004 94,6(4) 
(1) Não inclui a Müller Nordeste  
(2) Valores ajustados de acordo com os critérios de Melhores e Maiores 
(3) O prejuízo foi de 2,6 milhões de dólares 
(4)O prejuízo aumentou para 10,6 milhões de dólares  
Fonte: Fipecafi 

 
Fonte: 
http://portalexame.abril.com.br/edicoes/847/negocios/conteudo_80261.shtml - 
acesso em 11/7/2005. 


