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Cade inocenta Ambev por logomarca em “lit rão”
Bebidas
Thiago Resende
De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) arqui-
vou ontem, por unanimidade, um
processo contra a fabricante de be-
bidas Ambev por supostas barrei-
ras no mercado de cerveja. A com-
panhia era acusada pela concor-
rência por “abuso de posição do-
m i n a n t e” ao colocar sua marca nas
garrafas de um litro, o chamado
“l i t r ã o”. Para os seis conselheiros
do órgão antitruste, a prática não
fere a livre concorrência.

O advogado da Ambev, Gabriel
Dias, defendeu que a garrafa com
capacidade de um litro é “uma ino-
v a ç ã o”, uma estratégia e um “de -
senvolvimento da companhia no
sentido de trazer múltiplas emba-
lagens ao consumidor”. O novo
casco, diz ele, é uma “diferenciação

do produto”, e a empresa tem di-
reito a usar esse instrumento.

Dias destacou que outras cer-
vejarias já lançaram versões de
seus produtos em garrafas de um
litro. O mercado “l i t r ã o” cresceu,
principalmente, nas classes de
mais baixa renda, por oferecer
maior quantidade de cerveja por
um preço menor, lembrou. Além
disso, ele afirmou que a inovação
promovida pela Ambev tornou o
mercado mais “c o m p e t i t i v o”, já
que surgiram promoções de cer-
vejas 600 ml e em lata.

Relator do processo, o conse-
lheiro Emmanuel Joppert Ragazzo
afirmou que o uso de garrafas “li -
t r ã o” é mais eficiente, mas não é
anticompetitivo. Outros conse-
lheiros do órgão complementa-
ram, ainda, que outras embala-
gens do setor também não são “pa -
dronizadas”, como as garrafas do
tipo “long-neck”, geralmente com
capacidade de 355 mililitros (ml).

Os conselheiros concordaram
que não há impedimento para
outras empresas atuarem no
mercado de “l i t r ã o”, tanto é que
há concorrência nesse nicho.
Ainda cabe recurso da decisão.

A Ambev, detentora de 70%
do mercado de cerveja do Brasil,
“i m p e d e”, de acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Bebidas
(Abrabe), que suas garrafas com
a logomarca da empresa possam
ser trocadas e usadas pelas de-
mais cervejarias.

Com isso, a empresa fere o siste-
ma de intercâmbio de cascos de
cervejas, como ocorre, por exem-
plo, com garrafas de 600 ml da be-
bida, alegam a Abrabe e a cerveja-
ria Ka i s e r, que entraram com o
processo administrativo contra a
prática da Ambev.

“Uma empresa com 70% do
mercado, é óbvio que faz o hábi-
to do consumidor. E é óbvio que
as outras têm que seguir”, afir-

mou a advogada da Abrabe,
Paula Forgioni, no Cade. A Am-
bev, segundo ela, criou barreiras
à entrada de novos competido-
res, aumentou o custo do rival, o
que “reforça a posição de [em-
presa] dominante”.

Segundo o Ministério Público
Federal (MPF), o problema não é
o “l i t r ã o”, mas a prática de “mar -
car ” os cascos de cerveja. Essa
ação “traz efeitos de concentra-
ç ã o” de mercado, disse o repre-
sentante do MPF no Cade, Luiz
Augusto Santos Lima. “É uma in-
tenção de influir na escolha, na
fidelização do ponto de venda e
minorar o poder de escolha do
consumidor ”, declarou. Lima dis-
se também que a prática “deto -
n a” o sistema de compartilha-
mento de garrafas, que é uma
“t r a d i ç ã o” no país.

A advogada da Abrabe infor-
mou que vai analisar o processo
para tomar as medidas cabíveis.

P&G admite exagero na expansão em emergentes
Est rat é g i a
Re u te r s

O diretor financeiro da Procter
& Gamble (P&G), Jon Moeller, dis-
se ontem que a companhia pode
ter tentado crescer rápido demais
nos mercados emergentes, no
momento em que enfrenta pro-
blemas nos países desenvolvidos,
como as pressões sobre os preços
nos Estados Unidos.

“Em retrospecto, podemos ter
exagerado um pouco o ritmo de
expansão de nosso portfólio e do
crescimento geográfico. Se tivés-
semos antecipado os aumentos
dos custos das commodities e as
contrações nos mercados desen-
volvidos que acabamos experi-
mentando, poderíamos ter opta-
do por um ritmo um pouco mais
l e n t o”, disse Moeller a investido-
res em uma conferência realiza-
da pelo Citigroup.

Seus comentários surgem sema-
nas depois de a maior fabricante
de bens de consumo do mundo ter
reduzido sua previsão de lucro pa-
ra o ano fiscal que se encerra em ju-
nho, citando a fraqueza nos mer-
cados desenvolvidos. Um dos pro-
blemas é que os concorrentes não
acompanharam os aumentos de
preços decididos pela P&G para al-
gumas categorias de produtos, co-
mo os detergentes para roupas.

Moeller disse que a P&G está

atualizando suas previsões para os
preços das commodities, o câm-
bio, as taxas de crescimento do
mercado e os acontecimentos po-
líticos, e deverá poder fornecer
uma perspectiva mais específica
para o exercício de 2013 a tempo
da conferência que o Deutsche
Bank vai realizar em Paris, em ju-
nho. A ação da P&G fechou ontem
com queda de 1,20%, cotada a US$
62,39, na Bolsa de Valores de Nova
York (NYSE).

.

Portinari com preço recorde

R E P RO D U Ç Ã O

Detalhe de “Navio Negreiro”, de 1950: tela vendida por US$ 1,14 milhão

Arte
Agências Internacionais

A tela “Navio Negreiro” (1950),
de Candido Portinari, foi vendida
por US$ 1,14 milhão em um leilão
realizado na noite de anteontem
pela Christie’s, em Nova York. A es-
timativa era a de que a obra fosse
arrematada por até US$ 900 mil.
Este é o valor mais alto já pago por
um trabalho do artista em leilões
internacionais. Outro quadro de
Portinari, “Menino de Brodowski”
(1946), cujo preço estava estima-
do entre US$ 60 mil e US$ 80 mil,
foi arrematado por US$ 242,5 mil.
“Bandeirinhas com Mastros e Fita”
(1968), de Alfredo Volpi, foi ven-

dido por US$ 458,5 mil, pouco aci-
ma da estimativa, que era de US$
350 mil a US$ 450 mil.

“As obras brasileiras tiveram
um desempenho excepcional e
100% foram vendidas. Os mais no-
táveis foram os trabalhos de Er-
nesto Neto, Iberê Camargo, Can-
dido Portinari, Alfredo Volpi e Vik
Muniz”, disse Virgilio Garza, res-
ponsável pelo setor de pinturas la-
tino-americanas da Christie’s.

Segundo Garza, foram estabele-
cidos preços recordes para 13 ar-
tistas. Entre eles está o chileno Ro-
berto Matta, cujo quadro “A Revol-
ta dos Contrários” (1944) foi arre-
matado por pouco mais de US$ 5
milhões – o dobro do valor máxi-
mo estimado, de US$ 2,5 milhões.

Fa m í l i a
chegou a
perder tudo
em Araras
De São Paulo

A multinacional suíça Nestlé
escolheu a cidade de Araras, a
174 quilômetros de São Paulo,
para instalar a sua primeira fá-
brica no Brasil, em 1921. O lugar
contava com a presença de Iná-
cio Zurita, descendente de espa-
nhóis que chegou a trabalhar na
roça com o pai antes de criar for-
tuna no comércio local.

Um dos filhos de Inácio, Ivan
Zurita, continuou a trajetória as-
cendente da família, ganhando
importância na política da cida-
de, até ocupar a cadeira de pre-
feito de Araras. Mas, aos 51 anos,
o patriarca Inácio morreu e os
negócios da família começaram
a desandar.

Os filhos de Ivan, que recebe-
ram o nome do pai, tiveram que
dar novo rumo às suas vidas.
Ivan Fábio Zurita decidiu sair da
pequena cidade de Araras, hoje
com 120 mil habitantes, e ir pa-
ra São Paulo.

Sua trajetória foi construída
na Nestlé a partir de 1970. Como
estagiário, foi repositor de pro-
dutos da multinacional em su-
permercados como Pão de Açú-
car e Eldorado.

“Quando eu ainda era estagiá-
rio na Nestlé, um dos diretores,
Ricardo Gonçalves, me chamou
à sua sala para elogiar um rela-
tório e me perguntou aonde eu
queria chegar”, lembra Zurita.
“Eu não quis responder de pron-
to, mas como ele insistiu , disse
que gostaria de ocupar a sua ca-
deira um dia. Ele achou aquilo
uma afronta”, lembra aos risos.

Zurita continuou tocando os
negócios da família que restaram
em Araras nos fins de semana,
enquanto trabalhava na Nestlé
de segunda a sexta.

Quando sugiu a primeira
oportunidade de mudança de fi-
lial, para a Nestlé Argentina, a
família tentou segurá-lo no Bra-
sil oferecendo o controle de to-
dos os bens. Zurita recusou e
partiu. Os negócios foram vendi-
dos ou fecharam.

“Mas voltei para comprar to-
dos os imóveis que foram da mi-
nha família, inclusive a fazenda
onde nasceu o meu avô”, lembra
Zurita. (DM)

A l i m e n to s Executivo deve ficar na
Nestlé pelo menos até dezembro

Ivan Zurita se
prepara para
investir em
água e suco

CLAUDIO BELLI/VALOR

Zurita, que vai se aposentar após 42 anos na multinacional de alimentos: “Talvez me torne fornecedor da Nestlé”, brinca

Daniele Madureira
De São Paulo

Aos 59 anos, o economista Ivan
Fábio Zurita se prepara para entrar
no mercado de águas e suco de fru-
tas. Não será com a marca da mul-
tinacional suíça Nestlé, que presi-
diu durante 11 anos e a qual vai
passar o bastão em 1º de julho pa-
ra o guatemalteco Juan Carlos
Marroquín Cuesta. As novidades
devem vir da Agroindustrial Zuri-
ta, negócio que vem sendo desen-
volvido em Araras (SP), sua cidade
natal, pelo irmão Ivan Eduardo Zu-
rita. “Viajo todo fim de semana pa-
ra lá, de carro ou de helicóptero,
mas quero me dedicar bem mais a
partir do momento que sair da
N e s t l é”, disse Zurita ao Va l o r , ga-
rantindo que não vai ficar parado
depois de conclui 42 anos de tra-
balho na multinacional suíça.

A Agroindustrial Zurita é um
conglomerado que reúne 20 fa-
zendas, responsáveis pela produ-
ção anual de 400 mil toneladas de
cana, 1,7 milhão de caixas de la-
ranja e pelo cruzamento de genes
de gado para corte. Em 2011, a
empresa faturou R$ 126 milhões
— 40% vêm da cana, 30% da laran-
ja e os demais 30% são da pecuá-
ria. Este ano, o grupo deve crescer
15%. As fontes de água mineral
são um novo negócio previsto pa-
ra começar em 2013. “Temos ca-
pacidade para 56 mil litros por
h o r a”. A ideia é usar a água tam-
bém para produzir sucos. Outros
focos de investimento são a Ca-
chaça do Barão e a grife de carnes
Z, hoje oferecida em “butiques” e
que começará a ser exportada.

Segundo Zurita, não está pre-
vista nenhuma “q u a r e n t e n a” no
seu contrato com a Nestlé, que o
impeça de abrir um novo negócio
na área de consumo. “Mas eu não

quero ser o tipo de ex-presidente
que causa dor de cabeça para o
p r e s i d e n t e”, diz ele. E vai concor-
rer com a multinacional em
águas? “Talvez eu me torne forne-
cedor da Nestlé”, brinca. No Bra-
sil, o grupo suíço importa as mar-
cas Perrier, Acqua Panna e S. Pelle-
grino, enquanto produz aqui os
rótulos Petrópolis, São Lourenço
e Pureza Vital. As nascentes de
água mineral são da Nestlé.

A partir de julho, o executivo vai
continuar na Nestlé como presi-
dente do conselho consultivo —
órgão que acompanha o desempe-
nho da diretoria executiva e trata
de questões estratégicas. É forma-
do por seis membros de fora da
empresa e seis da diretoria da Nes-
tlé. “Vou reorganizar o conselho
consultivo no segundo semestre”,
diz, adiantando que Jacques Mar-
covitch, professor da Faculdade de
Economia, Administração e Con-
tabilidade da Universidade de São
Paulo (FEA/USP), deve continuar
na próxima gestão.

À frente do conselho consultivo,
estarão entre as atribuições de Zu-
rita as relações externas e a análise
de oportunidades de aquisição.
“Isso já fazia parte das minhas fun-
ções, mas acho que o presidente do
conselho deve ser alguém diferen-
te do presidente executivo, para
que haja mais foco em cada área”.

Segundo Zurita, a matriz da
Nestlé em Vevey lhe pediu para
permanecer em 2013 e 2014 na
empresa, até completar 62 anos,
idade limite para a sua aposenta-
doria no grupo. “Mas eu me com-
prometi a ficar até dezembro para
ajudar na transição. Depois, vamos
ver ”, diz ele, que já está montando
um escritório em uma das torres
comerciais do Shopping Cidade
Jardim e se mostra animado com o
seu papel de empreendedor.

O novo presidente da Nestlé
Brasil, Juan Carlos Marroquín
Cuesta, é atualmente o principal
executivo da multinacional no Mé-
xico. Para ocupar o lugar dele, foi
recrutado o brasileiro Marcelo
Melchior, hoje diretor mundial da
área de “confectionery ”, onde es-
tão reunidas as categorias de bis-
coitos e chocolates. Com 54 anos,
formado em administração, Mar-
roquín entrou na Nestlé Guatema-
la em 1985, como gerente de tec-
nologia da informação. Foi trans-
ferido ao Panamá e, depois, para a
matriz em Vevey. Em 1993, passou
à área de marketing. Morou na Ar-
gentina e presidiu a Nestlé na Co-
lômbia e na Venezuela.

Zurita, por sua vez, morou 17
anos fora do país pela Nestlé e dei-
xou claro para a multinacional em
2001, quando assumiu a presidên-
cia da subsidiária brasileira, que
não queria mais ser um expatria-
do. O executivo afirma ter recebido
dois convites do grupo suíço para
presidir outros países e recusou. O
último foi há dois anos. “Eu gosto
muito de amizades, relaciona-
mentos, e aqui eu me sinto real-
mente em casa”, afirma Zurita, que
entrou na companhia aos 17 anos,

como estagiário do departamento
de promoção e merchandising.
“Eu fazia reposição dos produtos
nas gôndolas”, lembra.

O seu desligamento da compa-
nhia passou a ser discutido na reu-
nião do board no ano passado, em
setembro. “É um processo que não
se resolve de um dia para o outro.
Mas o assunto foi tratado de ma-
neira muito mais informal, temos
uma relação aberta”, diz.

Zurita traz de cabeça números
superlativos para ilustrar o pró-
prio desempenho à frente da Nes-
tlé desde 2001. “Em 11 anos, passa-
mos de R$ 4,6 bilhões de fatura-
mento para R$ 20,6 bilhões. Subi-
mos da sétima para a segunda po-
sição entre as operações mundiais
da Nestlé, temos 31 fábricas, oito
delas abertas na minha gestão,
crescemos de 70% para 99% a nossa
presença nos lares brasileiros e so-
mos líderes em 90% das categorias
em que atuamos”, afirma.

Para ele, o seu principal feito em
11 anos foi a compra da G a r o t o,
em 2002. “É uma companhia espe-
tacular, que passou de um fatura-
mento de R$ 500 milhões em 2001
para R$ 2,2 bilhões no ano passa-
do. De prejuízo, passou a ter lucro,

em torno de R$ 200 milhões”.
A aquisição, porém, voltou à

mesa de Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade) para
nova análise. Zurita, porém, se
mantém confiante. Não acredita
que terá que vender fábricas ou
marcas da Nestlé — exigência que
pode ser feita pelo Cade para que o
negócio seja aprovado definitiva-
mente. “É uma confiança calcula-
da, a Garoto e todo o mercado cres-
ceram muito nos últimos anos.”

Segundo fontes da Nestlé na
Suíça, a imagem do executivo no
grupo é positiva. “Talvez muito
marqueteiro, muito ousado”, diz
uma fonte, um tom acima do que a
Nestlé está acostumada. “Mas den-
tro do contexto brasileiro, um
comportamento justificável.”

Zurita sempre disse que estaria
pronto para deixar a companhia
quando completasse 40 anos de
trabalho. O problema foi que a da-
ta coincidiu com um ano em que
os resultados no Brasil não foram
tão bons. Este ano, segundo ele, a
Nestlé Brasil deve repetir o desem-
penho de 2011, com crescimento
real entre 7% e 8%. Em 2010, esse
índice havia ficado em 17%. (Cola -
borou Assis Moreira, de Genebra)

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 maio. 2012, Empresas, p. B5.




