
Parmalat espera ajuda de grupo estrangeiro para sair da crise  
Reali Júnior  
 
Segundo rumores, o americano Dean Foods pode evitar que empresa italiana caia no buraco.  
 
O leite Parmalat de longa vida, número um mundial do setor, estaria virando coalhada? Os meios 
financeiros europeus indagam sobre a mudança, no momento em que o sistema bancário italiano 
tenta contornar a crise de liquidez do grupo. A nomeação de Enrico Bondi como consultor para 
preparar uma reestruturação é um bom passo, mas por si só não será suficiente para resolver o 
problema financeiro. Por isso, ontem o mercado italiano foi invadido por rumores anunciando "a 
chegada de uma grande multinacional do setor", um parceiro em condições de ajudar a Parmalat 
a sair do buraco. O grupo americano Dean Foods, número três mundial do setor de produtos 
leiteiros, está sendo citado como o único em condições suficientemente sólidas para enfrentar o 
impasse financeiro criado por seus principais acionistas, a família Tanzi.  
 
Quatro meses após a falência do grupo Cirio, os bancos italianos agora estão suando frio, fixando 
os olhos no primeiro grupo agroalimentar italiano, a Parmalat, de Calixto Tanzi, que há dias 
confessou sua incapacidade financeira para efetuar a cobertura de seu investimento nos fundos 
Epicurum, nas Ilhas Cayman. Hoje, a solidez financeira da Parmalat é posta em dúvida.  
 
Tanzi assumiu a direção da empresa com só 22 anos, transformando a pequena empresa familiar 
de salame e conservas numa importante indústria de leite.  
 
Após 42 anos, o grupo pode reivindicar o título de líder mundial do leite longa vida, produto que 
corresponde a metade de seu faturamento. Entre 1990 e 2002 ele conseguiu multiplicar por dez 
seu faturamento anual que passou para 7,6 bilhões, em parte graças a diversificação de sua 
produção.  
 
Se a sorte de Tanzi não está ainda definida, o diretor-geral, Luciano Del Soldato, foi obrigado a 
abandonar suas funções e o grupo. Apesar disso, a Parmalat reafirmou que pretende reembolsar 
"até 15 de dezembro as obrigações de 150 milhões que estão vencendo".  
 
O Consob, a polícia dos mercados financeiros italianos, investiga as relações entre a Parmalat e os 
fundos. As principais preocupações se situam, porém, no endividamento da Parmalat. 
Oficialmente, o grupo disporia de "liquidez disponível" de 4,2 bilhõesem 1.º de outubro e um 
endividamento bruto de 6 bilhões, sendo quase 2 bilhões em empréstimos bancários.  
 
No dia 11 de novembro, o Consob exigiu esclarecimentos sobre os investimentos no Epicurum. No 
dia seguinte, a Parmalat revelou sua intenção de liquidar, em 15 dias, sua participação no fundo. 
Dia 14, seu diretor financeiro, Alberto Ferraris, demitiu-se, sendo substituído por Luciano Del 
Soldato que passou a acumular também essa função, até seu afastamento total.  
 
Segunda-feira, a Parmalat declarou sua incapacidade de liquidar seu investimento no prazo. 
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Leia mais 
 
No Brasil, filial da empresa italiana passa por mudanças 
Mariana Barbosa 
 
Nos últimos anos, a Parmalat reduziu de 16 para 8 o número de fábricas no País.A 
situação da unidade brasileira da Parmalat está longe de ser confortável, ainda que o 
processo de reestruturação pelo qual está passando esteja bastante avançado. Depois 
da desvalorização do real em 1999, a empresa, que responde por cerca de 20% das 
vendas mundiais da Parmalat, iniciou um amplo ajuste que resultou na desativação ou 
venda de 8 de suas 16 fábricas. De janeiro a setembro, as operações da empresa 
registraram um prejuízo de R$ 79 milhões, número que, apesar de negativo, é bem 
melhor do que o prejuízo registrado no mesmo período no ano anterior: R$ 174,8 
milhões. Apesar do fraco desempenho do setor de alimentos no País, que deve 
registrar crescimento de 2% no ano, a receita líquida da empresa cresceu 7,8% de 
janeiro a setembro, ante igual período em 2002, chegando a R$ 1,2 bilhão. 
 
A subsidiária não comenta os problemas financeiros da Parmalat na Itália, afirmando 
que toda e qualquer manifestação sobre o assunto será feita pela matriz. Mas a crise 
internacional deverá ter conseqüências para a empresa no País. "O Brasil é um dos 
maiores mercados para a Parmalat e, na medida em que existe uma expectativa de 
recuperação da economia brasileira no ano que vem, a pressão internacional por 
resultados vai ser ainda maior", disse o consultor da área de alimentos e bebidas 
Adalberto Viviani. 
 
Soma-se a isso o fato de que a forte valorização do euro este ano tem resultado em 
uma redução das receitas das subsidiárias, que estão concentradas nas Américas, 
Rússia, Sudeste Asiático e sul da África. Em seu comunicado para investidores em 14 
de novembro, a Parmalat informa que o crescimento orgânico de 4,1% da empresa 
nos primeiros nove meses de 2003 foi afetado negativamente em 11,2% pela 
desvalorização cambial em quase todas as suas subsidiárias. A desvalorização do real 
frente ao euro no período foi de 28,6%. Presente no Brasil desde 1977, a Parmalat é 
líder no segmento de leite líquido no País, com 23% do mercado. As vendas do 
produto representam 40% de suas receitas. 
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