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Depois do alívio obtido na semana passada com a aprovação do plano de recuperação 
judicial, a Parmalat ganha fôlego para dar início à venda de ativos.  
A companhia tem pressa em levantar recursos para aplicar na operação, melhorar seu 
nível de estoques, que está na metade do que deveria, e com isso voltar a faturar 
mais. 
 
Esse processo deve começar pela Batávia, na qual a Parmalat tem participação de 51% 
do capital votante, ou pela área de atomatados, reunida sob a marca Etti. Os credores 
deram à empresa autorização para se desfazer de um desses investimentos e destinar 
metade dos recursos para o capital de giro. 
 
No entanto, a Parmalat já não descarta a possibilidade de vender individualmente as 
demais unidades de negócio (leite, sucos e biscoitos), em vez de encontrar um 
comprador para o conjunto dos ativos. Para isso, um "data-room" (sala de 
informações) deverá ser aberto em meados de janeiro, com explicações detalhadas 
sobre cada área. 
 
"Cada investidor vai olhar [para os ativos] da sua maneira, queremos dar 
flexibilidade", afirma Renato Franco, um dos sócios da Íntegra, consultoria responsável 
pela reestruturação da Parmalat no Brasil. "Daremos um enfoque mais por negócio, 
mas nada impede que apareça alguém fazendo uma oferta pelo todo. O objetivo é 
encontrar a proposta que maximize o valor da Parmalat para o credor." 
 
Até a área de leite pode ser desmembrada. Para um investidor pode não interessar 
comprar uma unidade de processamento de leite em um local onde ele já esteja 
presente, por exemplo. 
 
Outra opção em análise é a empresa vender apenas os ativos que não estão 
relacionados às áreas definidas mundialmente pelo grupo italiano como estratégicas - 
ou seja, tudo o que não for leite e derivados ou sucos. 
 
Sob as rédeas do interventor Enrico Bondi na Itália, a Parmalat já chegou a listar o 
Brasil entre os mercados nos quais não tinha mais interesse. Após a crise em que 
mergulhou no final de 2003, o grupo decidiu inicialmente concentrar-se apenas nos 
países onde tinha operações rentáveis. 
 
Agora, parece ter mudado de idéia. Numa apresentação feita a seus credores em 
outubro, a matriz italiana levantou a possibilidade de capitalizar seus ativos no Brasil e 
de vender os que não fossem estratégicos. 
 
O plano de recuperação judicial da Parmalat Alimentos, aprovado na quinta-feira 
passada, permite que a multinacional italiana subscreva um aumento de capital de R$ 
20 milhões e se mantenha no controle da empresa brasileira. Essa possibilidade foi 
negociada com os credores depois de o grupo ter proposto sair da companhia e manter 
uma opção para recomprá-la daqui a alguns anos por 43 milhões de euros. 
 
"O único direito que a Parmalat tem no processo de recuperação judicial é capitalizar a 
empresa. Ela quer tomar essa decisão, e não deixar que tomem por ela. Achamos que 
vai considerar seriamente essa idéia", afirma Oscar Bernardes, outro dos sócios da 
Íntegra, numa entrevista concedida ao Valor na tarde da última sexta-feira. 



Os consultores não comentam o assunto, mas as negociações para vender toda a 
Parmalat ao empresário João Alves de Queiroz Filho, que estiveram muito perto de ser 
fechadas, esfriaram nos últimos dias. 
 
Segundo fontes que acompanham as conversas, a operação esbarrou em divergências 
entre os credores e Queiroz Filho, que é dono da fabricante de produtos de limpeza 
Assolan. Agora, ele considera a possibilidade de fazer uma oferta apenas pela Etti. 
 
O presidente do conselho de administração da Parmalat Alimentos, Nelson Bastos, diz 
acreditar que será mais fácil atrair potenciais compradores para os ativos agora que a 
proposta de recuperação foi aprovada. O plano estabelece o prazo de 90 dias para a 
busca de interessados em comprar a Batávia ou a Etti e em participar do aumento de 
capital. "Hoje, a Parmalat é uma empresa com dívida reestruturada, para pagamento 
em 12 anos", ressalta. 
 
Paralelamente, a companhia tem até o final de fevereiro para levar a seus credores um 
plano de negócios detalhado, dividido em cada uma das áreas onde atua. 
 
O faturamento da empresa, que vinha em recuperação do tombo provocado pela crise, 
parou de crescer nos últimos meses por causa da queda nos estoques. A Parmalat não 
consegue aumentar as vendas porque não tem caixa. "Quando chegamos à companhia 
(no início de 2004), havia um nível extravagante de estoques, mas faltaram recursos 
para mantê-los", diz Bastos. 
 
No fim de junho (última informação disponível), o capital circulante estava negativo 
em R$ 170,7 milhões. O nível de estoques havia baixado para R$ 76,8 milhões em 
comparação com R$ 156,1 milhões em dezembro de 2003, quando começou a crise. 
Neste ano, a companhia também tropeçou num fator conjuntural: uma super oferta de 
leite, que derrubou os preços do produto e fez cair as exportações. 
 
Com essa soma de fatores, a estimativa de fechar 2005 com faturamento bruto em 
torno de R$ 1,1 bilhão não deverá ser alcançada. Entre janeiro e junho, a empresa 
contabilizou vendas líquidas de R$ 430,8 milhões e prejuízo de R$ 371,4 milhões. A 
Parmalat ainda não divulgou o balanço do terceiro trimestre, que deveria ter sido 
apresentado até meados de novembro. 
Para contornar as dificuldades, a empresa planeja utilizar os recursos que levantar com 
uma eventual venda de ativos em melhorias na operação. Entre os objetivos está 
ampliar a rede de distribuição de seus produtos e voltar a investir em publicidade. 
 
No fim de 2004, a Parmalat voltou à TV com a campanha dos "mamíferos", que fez 
sucesso na década passada. Mas, ao longo dos últimos meses, manteve-se longe da 
mídia. "Queremos investir moderadamente em marketing no primeiro trimestre de 
2006", diz Bastos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 jan. 2003, Empresas / Tendências & 
Consumo, p. B-3. 


