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Sucessão familiar pesou na decisão
De São Paulo

A Diageo e a família Telles esta-
vam negociando há um ano e
meio. O BTG assessorou a Ypióca,
enquanto o banco Morgan Stanley
atendeu o BTG. Segundo apurou o
Va l o r , foi uma conversa difícil, por
conta da resistência da família,
uma das mais tradicionais de For-
taleza. A empresa não tinha dívi-
das, o que deixou os Telles mais
confortáveis para negociar.

O “Doutor Everardo”, como é
chamado o bisneto do fundador,
que há 40 anos estava no comando
da companhia, enfrentava um di-
lema particular, segundo fontes

próximas à família. Com 66 anos, o
engenheiro agrônomo teve seis fi-
lhos (o caçula tem cinco anos). A fi-
lha mais velha Aline, diretora de
marketing, era o seu braço direito
e a mais apta a sucedê-lo. Mas nos
166 anos da Ypióca, nenhuma mu-
lher assumiu o poder. Everardo ti-
nha a opção do filho Paulo, diretor
industrial, mas o herdeiro se sentia
mais à vontade percorrendo as
destilarias e as plantações de cana
do que à mesa de reuniões com
fornecedores e clientes.

Agora, Everardo tem a chance
de dividir em vida o patrimônio
da família. O patriarca é um en-
tusiasta da pesquisa científica

(mantém a Amazônia Fitomedi-
camentos) e enveredou por ra-
mos diferentes para garantir a
verticalização, com a produção
de embalagens e garrafas PET e
bobinas de papel. Continua com
a produção de etanol nas destila-
rias e o engarrafamento de água
mineral. Há cinco anos, envere-
dou por outra novidade, a oferta
de água mineral a granel em con-
domínios residenciais, com a Ac-
qua Prime: um caminhão tanque
abastece um reservatório no alto
do prédio, que distribui a água
aos apartamentos. O serviço, an-
tes restrito a Fortaleza, passou a
ser oferecido em Natal. (DM)Fonte: empresa

Muito além da caninha
Os negócios da família Telles sem a cachaça Ypióca

Empresa

Ano de fundação

Principal 
atividade

Ypióca 
Agroindustrial

1846

Etanol; briquetes; 
Y-Park

Boticário 
Agropecuária

1970

Criação de gado, 
caprinos e suínos; 
hotel de bovinos; 
produção de milho,
cana-de-açúcar, 
feijão e leite

Pecém 
Agroindustrial

1992

Produção de 
bobinas de 
papel e caixas 
de papelão a 
partir do bagaço 
de cana

Naturágua

1993

Produção, 
engarrafamento 
e distribuição de 
água mineral, 
também a granel

Y-Plastic

1996

Produção de 
embalagens 
e garrafas 
PET e PVC

HOLDING
TELLES S.A

Amazônia
Fitomedicamentos

Bebidas Dona do uísque Johnnie Walker paga
R$ 900 milhões para ser vice-líder em cachaça no país

Com Ypióca, Diageo
atinge baixa renda

JARBAS OLIVEIRA/VALOR

Everardo Telles (à esq.), da Ypióca, e Otto Von Sothen, da Diageo, que passa a ter produção própria no Brasil

Daniele Madureira
De São Paulo

Quando Paulo Campos Telles,
neto do fundador da Yp i ó c a , Da-
rio Telles de Menezes, assumiu a
empresa na década de 40, seu so-
nho era transformar a imagem
da cachaça, de bebida barata e
popular a “uísque nacional”, con-
ferindo orgulho patriótico à
aguardente. Quase 100 anos de-
pois, a maior fabricante mundial
de uísque, a inglesa D i a g e o, pa-
gou R$ 900 milhões para se tor-
nar dona da marca, vice-líder em
cachaça no país, só atrás da 51, da
Companhia Müller de Bebidas.

É a mais cara aquisição da Dia-
geo no Brasil e a maior operação
da história envolvendo uma fa-
bricante de cachaça nacional. No
ano passado, o grupo italiano
Campari comprou a brasileira
Sagatiba por US$ 26 milhões.

Com a aquisição, a Diageo, do-
na do uísque Johnnie Walker e lí-
der mundial em bebidas pre-
mium, coloca definitivamente os
pés no mercado popular brasilei-
ro. Até então, seu produto mais
barato era a vodca Smirnoff, cuja
garrafa custa cerca de R$ 20. Ne-
ga Fulô, sua cachaça premium,

sai por volta de R$ 80. Já a Ypióca
pode ser encontrada a R$ 7.

A operação acontece em um
momento estratégico para a cate-
goria. Nos Estados Unidos, maior
mercado mundial de destilados, a
cachaça passará a ser reconhecida
como um “produto genuinamente
b r a s i l e i r o”, fabricado exclusiva-
mente no Brasil, conforme com-
promisso bilateral assinado pela
presidente Dilma Rousseff em
abril. Em contrapartida, o Brasil
deve reconhecer o uísque de milho
como bebida típica americana.

“Com base nesse reconheci-
mento, podemos pleitear redução
no imposto de importação nos
E U A”, afirmou ao Va l o r o presiden-
te da Diageo Brasil, Otto Von So-
then. Segundo o executivo, a aqui-
sição da Ypióca complementa não
só o portfólio da Diageo, com um
produto popular, mas expande em
56% o número de pontos de venda
no Brasil, de 160 mil para 250 mil.
A compra incrementou em 20% o
volume da empresa no país.

A Diageo ficou com a marca
Ypióca e demais bebidas destila-
das da família Telles (Sapupara,
Rio, Hypnose), uma destilaria em
Paraipaba (CE), a unidade de enva-
samento em Messejana, no sudes-

te de Fortaleza, e o centro de distri-
buição em Guarulhos, na Grande
São Paulo. Paraipaba tem capaci-
dade para produzir 126 milhões
de litros por ano. Até hoje, os pro-
dutos nacionais da Diageo eram
fabricados por terceiros, caso da
Nega Fulô e de algumas linhas da
vodca Smirnoff, como a versão Ice.
Esta é a primeira vez que a multi-
nacional inglesa assume a produ-
ção local no Brasil. Serão absorvi-
dos 700 funcionários da Ypióca.

Os Telles se mantêm no co-
mando de outros negócios da fa-
mília (ver texto abaixo) e ficam
com quatro destilarias que tam-
bém fabricam Ypióca: Jaguarua-
na, Pindoretama e Acarape (no
Ceará) e Ceará-Mirim (no Rio
Grande do Norte). Nessas unida-
des, a família vai se dedicar à pro-
dução de etanol e complementar
a produção de Ypióca para a Dia-
geo. Segundo apurou o Va l o r ,
durante pelo menos três anos, os
Telles se comprometem a forne-
cer cachaça com exclusividade
para a multinacional inglesa. A
família não tem mais função exe-
cutiva na Ypióca, mas o bisneto
do fundador, Everardo Telles, fi-
lho de Paulo, se mantém como
conselheiro da fabricante.

Ambev vai destinar 1% da receita com Brahma para clubes
Letícia Casado
De São Paulo

A Ambev elaborou três estraté-
gias de marketing relacionadas ao
futebol para aumentar as vendas
da marca Brahma no Estado de São
Paulo. A cervejaria vai destinar par-
te da receita da marca a um fundo
para apoiar clubes, oferecer des-
contos para clientes com cartão de
fidelidade dos times e lançar latas
com estampas de times.

Segundo Marcel Marcondes, di-
retor de negócios do esporte de
Brahma, 1% da receita bruta com a
venda de latas da marca será rever-
tida para seis clubes de futebol: Co-
rinthians, Palmeiras, Santos, São
Paulo, Ponte Preta e Portuguesa. O
valor será retroativo a janeiro.

A verba vai para um fundo,
gerido por uma equipe da pró-
pria Brahma, e será repassada
aos clubes no fim do ano, em
forma de obras de infraestrutu-

ra. O montante será repartido de
acordo com a quantidade de fãs
que os times tiverem em suas
páginas no Facebook. “Por en-
quanto estamos acumulando di-
nheiro e decidindo o que vamos
fazer ”, diz Marcondes.

Ele não abre a projeção de in-
cremento nas vendas, nem o
quanto a Ambev está investindo
no projeto, mas conta que a ação
está sendo estruturada há um
ano. “Quem sabe voltamos a ter a

liderança?”, diz. Segundo dados
da Nielsen, a Brahma ficou em se-
gundo lugar em 2011, com parti-
cipação de 18%, atrás da Skol, que
também pertence à Ambev e de-
tém 30% do mercado.

A empresa fez parceria com
quatro clubes cariocas em 2011.
Parte da verba foi para um centro
de treinamento do Flamengo, um
placar eletrônico do Vasco, uma
placa de iluminação do Botafogo e
um vestiário do Fluminense.

Em São Paulo, a Brahma está
montando um sistema de des-
contos no varejo para o torcedor
que possuir cartão fidelidade do
clube. Agora, procura fabrican-
tes e varejistas para negociar des-
contos que vão de 5% a 10%, e já
fechou acordo com a Pe p s i C o pa -
ra as marcas Toddynho, Torcida e
Gatorade, e está em negociação
com o Grupo Pão de Açúcar.

A ideia é oferecer descontos em
produtos “de largo consumo da fa-

m í l i a”, diz Marcondes. As fabrican-
tes cobrirão o desconto. “Mas isso
vai aumentar a base de venda e
compensar a perda de receita”, diz.
A empresa está estruturando a tec-
nologia para interligar os clubes e
os varejistas, e a meta é oferecer o
desconto em dois meses. Os seis
clubes paulistas veem aí a possibi-
lidade de aumentar a renda com
os cartões. A terceira ação, prevista
para julho, é lançar latas com rótu-
los temáticos com as equipes.

Dona de uma participação de
8% em volume no mercado nacio-
nal de cachaça, a marca Ypióca é
vice-líder em valor (só depois da
Caninha 51) e terceira colocada
em volume, depois de 51 e Pitú,
que pertence à empresa familiar
de mesmo nome, com sede em
Vitória de Santo Antão (PE).

“A Ypióca cresceu 13% ao ano
nos últimos anos, mais do que a
média do mercado, e vemos
grandes oportunidades de ex-
pansão para além do Ceará, onde
estão concentradas 70% das ven-
das da marca”, diz Von Sothen.

Com a compra, o Nordeste, que
já representava um terço das ven-

das da Diageo no país, passa a ser o
maior mercado da multinacional
no Brasil — 60% da venda de uísque
da Diageo se concentra na região.

A aquisição deve dar lucro em
cinco anos, segundo a Diageo.
Em 2011, as vendas da Ypióca so-
maram R$ 177 milhões. (Colabo -
rou Letícia Casado, de São Paulo)

Curtas

JHSF e o Higienópolis
A administradora de shopping

centers JHSF Participações divul -
gou na sexta-feira que foi escolhi-
da para gerir o Shopping Pátio Hi-
gienópolis, na capital paulista. O
Va l o r havia antecipado as nego-
ciações entre a empresa e o shop-
ping, assim como a possibilidade
de a companhia fazer futuramen-
te uma oferta de compra de parti-
cipação minoritária no empreen-
dimento. Segundo a companhia, a
respeito do contrato de adminis-
tração, há sinergias a serem captu-
radas no negócio, para ambas as
partes, e essa questão deve ser tra-
balhada nos próximos meses.

Estácio faz aquisição
A Estácio anunciou ontem a

compra da UB Unisãoluis Educa-
cional por R$ 28 milhões. A Uni-
sãoluis é mantenedora da Facul-
dade de Ciências Humanas e So-
ciais Aplicadas, localizada em São
Luis (MA). A compra será paga
parte em dinheiro e parte em as-
sunção das dívidas e obrigações. O
negócio será concluído em 60
dias, caso as empresas envolvidas
cumpram as condições previstas
no contrato. A Estácio registrou lu-
cro líquido de R$ 39,9 milhões no
primeiro trimestre, 39% superior
ao mesmo período do ano ante-
rior. A receita líquida subiu 19,9%.

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta

Ata da reunião da Diretoria da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – USIMINAS, realizada na 
sua sede social, na Rua Prof. José Vieira de Mendonça, nº 3.011, nesta cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, no dia 18 de abril de 2012, às 9 horas. Participantes: Julián Alberto Eguren,
Diretor-Presidente; Sergio Leite de Andrade, Diretor Vice-Presidente Comercial; Ronald Seckelmann,
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores; Marcelo Rodolfo Chara, Diretor 
Vice-Presidente Industrial; Rômel Erwin de Souza, Diretor Vice-Presidente de Tecnologia e Qualidade 
e Paolo Felice Bassetti, Diretor Vice-Presidente de Subsidiárias. Assuntos – 1) Indicação da Diretoria 
da Caixa dos Empregados da Usiminas (“Caixa”), 2) Indicação da Diretoria da Fundação Cosipa de 
Seguridade Social (“Femco”) e 3) Indicação dos membros efetivos e suplentes para os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Caixa dos Empregados da Usiminas (“Caixa”). Deliberações – 1) Foram 
indicados para o exercício de cargos da Diretoria Executiva da Caixa, na forma do respectivo Estatuto,
para cumprir mandato até 8 de abril de 2014, as seguintes pessoas, todas qualificadas e aptas, na 
forma da legislação aplicável e do Estatuto da Caixa, para o desempenho das atribuições para as 
quais foram designadas:
• na qualidade de Presidente, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca;
• na qualidade de Diretor Financeiro, Amaro Lanari Neto; e
• na qualidade de Diretor de Benefícios, Chrysantho de Miranda Sá Júnior.
2) Foram indicados para o exercício de cargos da Diretoria Executiva da Femco, na forma do respectivo 
Estatuto, para cumprir mandato até 8 de abril de 2014, as seguintes pessoas, todas qualificadas e 
aptas, na forma da legislação aplicável e do Estatuto da Femco, para o desempenho das atribuições 
para as quais foram designadas:
• na qualidade de Diretora Presidente, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca;
• na qualidade de Diretor Financeiro, Amaro Lanari Neto; e
• na qualidade de Diretor Administrativo, Chrysantho de Miranda Sá Júnior.
3) Foram aprovadas para o exercício de cargos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Caixa, na forma 
do respectivo Estatuto, para cumprir mandato até 31 de março de 2014, as seguintes pessoas, todas 
qualificadas e aptas, na forma da legislação aplicável e do Estatuto da Caixa, para o desempenho das 
atribuições para as quais foram designadas:
Conselho Deliberativo
• na qualidade de membros efetivos: Gileno Antônio de Oliveira, Roberto Luís Prosdocimi Maia e Ivan

Lage de Araújo;
• na qualidade de suplentes, respectivamente: Eduardo Cortes Sarmento, Edílio Geraldo de Mendonça

e Eduardo Moreira Pereira.
Conselho Fiscal
• na qualidade de membro efetivo: Flávio Krauss Hirsch; e
•na qualidade de suplente: Letícia Domingues Costa.
Encerramento: Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a presente ata lavrada no Livro 03,
com a assinatura dos Diretores participantes e do Secretário. Belo Horizonte, 18 de abril de 2012.
(aa) Julián Alberto Eguren; (aa) Marcelo Rodolfo Chara, (aa) Ronald Seckelmann, (aa) Sergio Leite de 
Andrade, (aa) Rômel Erwin de Souza, (aa) Paolo Felice Bassetti, (aa) Bruno Lage de Araújo Paulino, Se-
cretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG. Certifico o registro sob o nº 4849943 
- Data 16/05/2012, Protocolo 12/401.381-3 #Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – Usiminas# 
Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.

Ministério da
Educação

Nº 6/2012
O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, com 
sede no Setor Bancário Sul – Quadra 02 Bloco F – Edifício FNDE, Brasília/DF, 
CNPJ sob o nº 00.378.257/0001-81, torna público que fará realizar Audiência 
Pública para esclarecer aos interessados os principais aspectos dos processos 
de aquisições públicas e levantar subsídios para a definição de especificações
técnicas de equipamentos e utensílios de cozinha, com a finalidade de
atendimento a alunos da educação básica das instituições de ensino municipal,
estadual e do Distrito Federal. 
A abertura da sessão pública está marcada para o dia 14/6/2012 das 9h às 
17 horas, no Auditório da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, 
localizado à Alameda Campinas, nº 433 – Bairro Jardim Paulista - São
Paulo/SP – Mais informações estão à disposição dos interessados no endereço
http://www.fnde.gov.br/index.php/compras.

ANDREIA COUTO RIBEIRO
Coordenadora Geral de Articulação e Contratos

CGARC/DIRAD/FNDE/MEC

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Ministério da
Fazenda

Pregão Eletrônico nº 1483/2012

Processo: 70387.000006/2012-17 Objeto: Serviço de comunicação de dados. 

Data do envio da proposta eletrônica: a partir de 29/05/2012 às 8h. Data 
do início da etapa de lances: 12/06/2012 às 10h. Local da Realização:
www.comprasnet.gov.br. 

São Paulo, 29 de Maio de 2012.

Pregoeiro Designado 

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
REGIONAL SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
Fazenda

O Banco do Nordeste do Brasil S.A., comunica o CANCELAMENTO do Edital 
de CONCORRÊNCIA nº 2012/105, cujo aviso foi publicado no Diário Oficial
da União, nº 101, pág. 106 e jornal Valor Econômico, ambos de 25.05.2012 
referente à Alienação de 1 (uma) AERONAVE TURBO HÉLICE, MODELO 
EMBRAER 121, XINGU II, MATRÍCULA PT-MB.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 maio. 2012, Empresas, p. B5.




