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O pai começou modestamente: atrás do volante de um caminhão Ford, distribuía bebidas no 
interior de São Paulo. Criou uma companhia respeitada, nacional e internacionalmente, com 
vendas de R$ 300 milhões e que produz a terceira marca de cachaça mais consumida no 
mundo.  
 
A Companhia Müller de Bebidas é a número um de um setor que reúne no Brasil 30 mil 
produtores, tem cinco mil marcas e fatura US$ 600 milhões ao ano. A produção nacional é de 
1,3 bilhão de litros.  
 
Mas será que a cachaça 51 que virou sinônimo de "boa idéia" resiste a uma impiedosa guerra 
familiar? Desde a morte do fundador Guilherme Müller Filho, em fevereiro de 2005, a empresa 
está submersa em uma batalha, sem tréguas, entre os irmãos Benedito Augusto e Luiz 
Augusto Müller. Primogênito e caçula intensificaram uma antiga rixa.  
 
Um e outro têm mais de uma dezena de ações na Justiça. Em uma delas um irmão consegue 
proibir o outro de exercer qualquer função dentro da empresa e vice-versa. A troca de farpas 
envolveu também Rita de Cássia Soares Figueiredo Muller, casada com Luiz e que seria 
desafeto do fundador da empresa. Ou seja, seu sogro. Ela chegou a ser acusada de influenciar 
o marido a alugar um Boeing para levar os convidados para um evento promocional da 51 no 
Maranhão.  
 
Procurada pelo Valor, Rita disse que o seu maior desejo é que as desavenças entre os irmãos 
acabem o mais rápido possível. "Infelizmente, eu tenho sido uma vidraça no meio dessa crise." 
Ela também nega influência na decisão de empresa de alugar o avião.  
 
Apesar da teia de intrigas e da batalha nos tribunais, a Companhia Müller de Bebidas começa a 
dar sinais de que pode recuperar o fôlego. No balanço de 2005, a empresa, que nasceu e está 
até hoje na pequena Pirassununga (SP), reverte o prejuízo de R$ 31,8 milhões para um lucro, 
ainda tímido, de R$ 463 mil. Os balanços de 2004, 2003 e 2002 estavam no vermelho.  
 
A receita líquida cresceu 8,3%, passando de R$ 287,6 milhões, em 2004, para R$ 310 milhões 
em 2005. O maior destaque foi para a redução de despesas administrativas e com vendas que 
caíram, respectivamente, 23,7% para R$ 46 milhões e 20% para R$ 28,8 milhões. Para 
diminuir gastos, a Müller deixou, por exemplo, de investir pesadamente em publicidade.  
 
No mercado, a cachaça 51 ainda continua líder inconteste. Tem 32% de participação, enquanto 
a segunda colocada, a Pitú, detém 14%. Em terceiro lugar, vem a Ypióca, com 8,8%, e em 
quarto, o Velho Barreiro (grupo Tatuzinho), com 7,3%. Os dados, do Instituto A/C Nielsen, 
referem-se ao último bimestre março/abril, em volume.  
 
Em comparação com igual período do ano anterior, os números permanecem estáveis. (ver 
quadro ao lado). A Nielsen pesquisa 60% do mercado e não considera as marcas artesanais, 
cujas vendas vêm crescendo ano a ano.  
 
"As cachaças mais sofisticadas, envelhecidas de maneira diferente, atingem a outro público e 
não chegam a tirar mercado das cachaças 'standard' ", observa Charles Lee, gerente de 
marketing da cachaça Nêga Fulô, da Diageo. Uma garrafa da Nêga Fulô custa R$ 35, enquanto 
uma de cachaça 51 não chega a R$ 4. Outra vantagem é que a Müller sempre se destacou por 
ter distribuição própria, diferentemente da maioria das fabricantes de aguardente brasileiras.  
 
Especialista em sucessão de empresas familiares, Renato Bernhoeft surpreende-se com a 
vitalidade da empresa. "É uma marca muito forte e que fez um excelente trabalho de imagem, 
mas não há negócio no mundo que resista a uma briga de família", pondera.  
 
Empresas em crise familiar, geralmente, acabam sendo compradas. Foi o caso da Garoto, da 
Bombril e de um punhado de outras. Tal como a Müller, Bombril e Garoto também 



conseguiram manter suas participações. A diferença, no caso da 51, é que o mercado de 
aguardente é menos atrativo e, além disso, ainda não desperta o apetite do investidor 
internacional, na opinião de Bernhoeft.  
 
As desavenças poderiam acabar em 18 de maio, quando o conselho de administração se reúne 
em assembléia para mudar o estatuto social da companhia e criar o cargo de diretor 
superintende para acomodar Ricardo Gonçalves.  
 
Egresso da Nestlé, onde consolidou sua carreira executiva, e também ex-presidente da 
Parmalat, Gonçalves foi escolhido por decisão do Centro de Arbitragem da Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá. A escolha do Câmara estava prevista num acordo de acionistas, 
assinado por Luiz, Benedito e pelo pai, em abril de 2004.  
 
Mas a paz está longe de ser selada. Em entrevista ao Valor, Luiz disse que não concorda com a 
escolha de Gonçalves e muito menos com a do centro Brasil-Canadá. "Vou votar contra." Seu 
advogado, Roberto Severo, contesta a escolha da Câmara, alegando, dentre outras questões, 
que um dos ex-sócios do Levy & Salomão - escritório que defende seu irmão Benedito - é um 
dos árbitros.  
 
Calixto Salomão, segundo o escritório, não está encarregado de cuidar desse caso. A advogada 
de Benedito, Angela Paes de Barros Di Franco, do Levy & Salomão, não quer comprar briga. "A 
verdade está vindo à tona pelas decisões do poder judiciário", diz. Luiz também quer ver longe 
da empresa Roberto Luiz d'Utra Vaz, presidente do conselho de administração e que, segundo 
ele, está alinhado com Benedito e impedindo sua reconciliação com o irmão. "Estou tentando 
fazer as pazes com o Benedito e acredito nisso", diz Luiz. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 


