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Cervejaria Molson Coors compra a StarBev
Bebidas
Anousha Sakoui, Louise Lucas e
Alan Rappeport
Financial Times

A Molson Coors, fabricante de
cervejas dos Estados Unidos cu-
jas marcas incluem a Coors Light
e a Carling, vai comprar a Star -
B e v, uma cervejaria do leste euro-
peu, por € 2,65 bilhões.

A aquisição, do grupo de pri-
vate equity CVC, ajudará a cerve-
jaria americana a ampliar seus
negócios no momento em que
tenta levar suas vendas para
além dos Estados Unidos, Cana-
dá e Reino Unido. Os principais
mercados da StarBev estão na
Europa central e do leste.

“Esse é um negócio cujo objeti-
vo é o crescimento”, diz Peter Swin-
burn, presidente-executivo da
Molson Coors. “Nossos mercados
estão estagnados e declinantes. Es-

ses outros estão em crescimento.”
A StarBev tem margem Ebitda

(lucro antes dos juros, impostos,
depreciação e amortização) de
30%, o dobro da Molson Coors.

A americana pretende usar a
StarBev, cuja principal cerveja é a
Staropramen, como uma plata-
forma para o crescimento e a
venda de suas marcas, como a
Carling. Ela está animada com a
potencial recuperação econômi-
ca do leste europeu.

O negócio representa 11 vezes o
Ebitda da StarBev de 2011, de €241
milhões. Quando a SABMiller
comprou a cervejaria australiana
Fosters, no ano passado, ela pagou
13 vezes mais que o Ebitda.

O negócio deve começar a con-
tribuir para os lucros no primeiro
ano cheio de operações, mas Swin-
burn admitiu que as sinergias, em
5% das vendas, são modestas: “Não
há sobreposição, portanto não há
sinergias naturais”. Ele não dá

atenção às preocupações de que a
StarBev opera em mercados com-
petitivos. “Eles estão divididos em
três partes, mas nós temos as mar-
cas número um em pelo menos
50% desses mercados.”

Trevor Stirling, analista da
Bernstein Research, disse que não
está claro com que rapidez esses
mercados poderão retomar uma
trajetória de crescimento e desta-
cou que o ambiente de preços con-
tinua difícil. “Por ter sido controla-
da primeiro pela ABInbev e depois
por um grupo de private equity, é
improvável que tenha sobrado
muitos frutos nos galhos mais bai-
xos”, acrescentou ele.

Para a CVC, a venda representa
uma saída rápida, que controlou a
companhia desde o fim de 2009,
mas que manterá uma participa-
ção na empresa. A Molson Coors
vai financiar o negócio com US$ 3
bilhões em dinheiro e endivida-
mento, além da emissão de € 500

milhões em bônus conversíveis pa-
ra a CVC, o que permitirá que ela se
beneficie de qualquer valorização
do preço da ação da Molson.

Uma pessoa a par da venda
disse ontem que o negócio ren-
derá várias vezes o que a CVC in-
vestiu na companhia e que o ne-
gócio foi fechado em resposta a
abordagens não solicitadas.

A Anheuser-Busch InBev tinha o
direito de apresentar a primeira
proposta de reaquisição da empre-
sa se a CVC decidisse vender a Star-
Bev. Segundo fontes, ela esteve en-
tre as companhias que considera-
ram propostas, juntamente com
cervejarias japonesas e compa-
nhias de bebidas da Europa oci-
dental, como a SABMiller.

A Anheuser-Busch InBev ven -
deu a companhia para a CVC por
US$ 2,2 bilhões, mais um potencial
pagamento de US$ 800 milhões,
dependendo do retorno do inves-
timento inicial para a CVC.

Classe A importa mais roupa do BrasilLUCIANA WHITAKER/VALOR

Alessandra Migani espera que exportações passem de 40% para 60% das vendas

Moda
Paola de Moura
Do Rio

Em tempos de dólar barato, a
maioria dos exportadores recla-
mam, mas alguns estilistas brasi-
leiros estão encontrando um
mercado onde crise e câmbio
desfavorável parecem não fazer
diferença: o consumidor estran-
geiro de alta renda.

A empresária Beatriz Do-
ckhorn tem até recusado enco-
mendas de suas roupas esporti-
vas da grife Bia Brazil. Com um
recente contrato fechado com a
rede mexicana Palacio de Hierro,
voltada para a classe A, a meta
para a marca Bia Brazil é crescer
25% neste ano. O segredo, segun-
do Bia, como é chamada, foi a
criação de uma marca forte que
produz peças de alto padrão e
com foco num único tipo de pro-
duto, roupas de ginástica femini-
nas. Atualmente, 90% da produ-
ção é voltada para exportação.

“Hoje tenho uma marca forte

lá fora, toda vendida para o pú-
blico classe A. Meu maior com-
prador é os Estados Unidos, onde
tenho contratos com as grandes
redes e vendo cinco mil peças por
a n o”, diz a dona da Bia Brazil, que
também exporta para Bélgica,
França, Austrália, África do Sul,
Israel e Turquia. Seus produtos
estão em mais de 50 países.

A estilista Alessandra Migani,
dona da marca Alessa, diz que “na
classe A não há crise”. Ela vende
roupas com estampas coloridas.
As peças bordadas e decoradas
com cristais são as mais vendidas.
“Vendo para o mercado de luxo,
faço um produto diferenciado,
s o f i s t i c a d o”, diz Alessa. Ela expõe
suas peças na loja de departa-
mentos americana Harvey Ni-
chols, instalada na Arábia Saudi-
ta, e na filial de Dubai da também
americana Bloomingdales. Hoje,
40% do faturamento da Alessa
vem do mercado externo. O obje-
tivo de Alessa é chegar aos 60%
em exportação para mais de 30
países, entre eles os EUA, França,
Itália, Inglaterra, Japão e Rússia.

Outra grife que também en-
controu no consumidor estran-
geiro de alta renda um caminho
para exportar é a mineira Victor
Dzenk. Há cinco anos expondo
no show room de Mona Ferrat
em Paris, a grife já tem contratos
com as lojas Bugatti, nos Emira-
dos Árabes, com a Al Ostoure, no
Kuait, e com a Jolie Botique em
Abu Dhabi, todas para a classe A.
Só de 2010 para 2011 as exporta-
ções cresceram 20%, ritmo simi-
lar ao atingindo no ano anterior.
Por enquanto, elas representam
10% do volume de vendas do esti-
lista, diz Gabriela Saraiva, geren-
te de exportações da grife.

Gabriela observa, no entanto,
que sentiu uma desaceleração no
início deste ano: “Estive no
showroom no início de março e
os compradores não quiseram
arriscar um volume maior”, con-
ta. “Eles temem que a crise se
aprofunde e não consigam ven-
der um volume maior”.

O foco em um produto mais
sofisticado já aparece nas estatís-
ticas oficiais. “Em 2003, nós ex-

portávamos nossas roupas por
US$ 13,08 o quilo. Em 2011, esse
valor foi de US$ 47,34”, diz o dire-
tor-executivo da TexBrasil, Rafael
Cervone. Em 2000, a Agência Bra-
sileira de Promoção de Exporta-
ção e Investimentos (Apex) criou,
em parceria com a Associação
Brasileira da Indústria Têxtil e de
Confecção (Abit), um programa
para estruturar e promover a in-
dústria de moda nacional fora do
Brasil: o TexBrasil. Em 2011, as
empresas do programa repre-
sentaram 38% de tudo o que o
país exportou em valor de ves-
tuário, totalizando US$ 68,6 mi-
lhões. Ao todo 1.200 empresas já
passaram pelo programa

Cervone explica que o merca-
do de vestuário mundial está em
expansão. O fluxo de comércio
global do setor têxtil e de vestuá-
rio soma US$ 650 bilhões. Em
quatro anos deve crescer 30%, pa-
ra US$ 850 bilhões. “Tudo graças
ao poder de consumo dos países
emergentes e também ao cresci-
mento vegetativo populacional”,
diz o executivo.

A l i m e n to s Presidente da fabricante de biscoitos de
Marília diz que operação não está mais à venda

Nestlé demonstra
interesse pela Marilan

ADI LEITE/VALOR

Zurita, da Nestlé, considera o segundo lugar como “o primeiro perdedor”:“Você faz aquisições para garantir o ‘market share’”

Letícia Casado e Daniele
M a d u re i ra
De São Paulo

Apenas seis quilômetros sepa-
ram as fábricas de biscoitos da
Nestlé e da Marilan na cidade de
Marília, a 450 quilômetros da ca-
pital paulista. E elas poderiam
até pertencer ao mesmo grupo. O
presidente da Nestlé no Brasil,
Ivan Zurita, avalia essa hipótese:
“A Marilan é uma empresa inte-
r e s s a n t e”, disse o executivo ao Va -
lor, observando que a multina-
cional está avaliando oportuni-
dades de aquisição. No caso da
Marilan, Zurita diz que “depende
dos múltiplos, das condições da
fábrica e se é compatível com o
que queremos”, afirmou.

O presidente da Marilan, José
Rubis Garla, garante, no entanto,
que a empresa não está mais à
venda. “Todo o processo gerou
muito desgaste na família e essa
possibilidade [de venda] está
descartada por tempo indeter-
m i n a d o”, afirmou ao Va l o r .

A Nestlé chegou a sondar a Ma-
rilan no ano passado, mas preferiu
não participar do processo de “due
d i l i g e n c e” da empresa, do qual to-
maram parte Pe p s i C o, M. Dias
B r a n c o, Bunge e Campbell. O pro-
cesso, que teve início na segunda
metade de 2011, foi conduzido pe-
lo banco BTG, com o escritório Ma -
chado Meyer Sendacz Opice, con-
forme antecipou o Va l o r .

A Marilan teria pedido no mí-
nimo R$ 600 milhões pelos seus

ativos, mas nenhum dos candi-
datos atingiu o montante. Quem
chegou mais perto foi a PepsiCo,
que fez duas ofertas — a segunda
ficou entre R$ 500 milhões e R$
550 milhões.

Tanto para a Nestlé quanto pa-
ra a PepsiCo, a compra da Mari-
lan é estratégica. Com a aquisi-
ção, a PepsiCo, que levou a Mabel
no ano passado e tem cerca de 6%
de “market share”, passaria da sé-
tima para a segunda posição no
ranking nacional do mercado de
biscoitos, que movimenta R$ 7
bilhões ao ano. Hoje, a vice-lide-
rança está com a Nestlé, dona de
9% de participação. A Marilan
tem uma fatia de 6,5%. Com a em-
presa, a Nestlé não só ficaria mais
perto da líder M. Dias Branco,
que detém 24% do mercado, co-
mo também blindaria o avanço
dos concorrentes.

“O segundo lugar é o primeiro
perdedor ”, diz Zurita, acrescen-
tando que “isso não vale só para
biscoitos, mas também para ou-
tros segmentos”, e que “às vezes
você faz aquisições” para garan-
tir o ‘market share’. O presidente
da Nestlé reconhece que o mer-
cado de biscoitos — ainda muito
pulverizado, reunindo cerca de
600 fabricantes — tem marcas
fortes regionais, como a Piraquê
no Rio, e a B a u d u c c o, que é mais
forte nas regiões Sul e Sudeste.

Em entrevista ao Va l o r , José Ru-
bis Garla afirma que a família está
tocando o “plano B” para a Marilan
com bastante sucesso. Os Garla re-

negociaram com os bancos o alon-
gamento da dívida, em torno de R$
85 milhões, e vão levantar capital
de giro de R$ 50 milhões para colo-
car em prática os orçamentos de
2012 e 2013. “Não vamos vender
mais”, diz Garla. “Não é só pelo fato
de nenhum dos pretendentes ter
chegado ao valor que nós quería-
mos, mas por questões particula-
res. Houve um desgaste emocional
na família”.

Fundada há 55 anos por Maxi-
miliano Garla, a Marilan faturou
R$ 380 milhões em 2011. O contro-
le da empresa foi dividido igual-
mente entre os três filhos de Maxi-
miliano: José Rubis, José Geraldo e
José Carlos. Fátima, ex-mulher de
José Geraldo, ficou com 10% da
companhia.

Este ano, a Nestlé pretende in-
vestir entre R$ 800 milhões e R$ 1
bilhão na operação brasileira, va-
lor em linha com o que foi aplica-
do em 2011. Apenas na expansão
da produção, o montante será de
R$ 500 milhões. No ano passado,
a filial brasileira faturou R$ 20 bi-
lhões. Apesar de Zurita dizer que
o consumo no país não está desa-
celerando, a expectativa da Nes-
tlé é crescer 7% em vendas este
ano no país, enquanto que a ex-
pansão de 2011 foi 17%.

Ontem, a empresa anunciou o
lançamento do Nescafé Duo-
grão, com sabor e cheiro mais
fortes que o Nescafé tradicional.
A fabricante investiu R$ 50 mi-
lhões no desenvolvimento e cam-
panha de marketing do produto.

va l o r .com.br

Saúde
Qualicorp reduz oferta
de ações à venda
A Qualicorp reduziu o número de
ações ofertadas em sua
distribuição secundária, anunciada
em março. Prospecto publicado
ontem diz que o fundo Carlyle e o
fundador José Seripieri Junior
venderão, inicialmente, 34,05
milhões de papéis, ante os 48,54
milhões divulgados anteriormente.

Ensino
Estácio fecha acordo
para ensinar mandarim
O grupo de ensino superior
Estácio fechou parceria com o
Centro Cultural China-Brasil
Yuan Aiping, para o ensino de
mandarim. Serão ofertadas
inicialmente 70 vagas para a
modalidade presencial, em três
unidades do centro cultural na
cidade do Rio de Janeiro.

Arcor faz recall de 545 mil ovos de Páscoa
De São Paulo

A filial brasileira da multinacio-
nal argentina Arcor iniciou ontem
um recall para retirar do mercado
545 mil unidades do ovo de Páscoa
Rapunzel. O odor do brinquedo
incluído no doce, uma boneca Ra-
punzel, vazou pela embalagem de
plástico e contaminou o chocolate,
alterando seu aroma e sabor.

Segundo a Arcor, o odor pode
provocar desconforto momentâ-
neo, mas não causa qualquer
problema de saúde. A empresa
consultou o diretor do Centro de
Assistência Toxicológica do Hos-

pital das Clínicas, Anthony
Wong, para se certificar da au-
sência de riscos ao consumidor.

De acordo com a empresa, o
ovo de Páscoa Rapunzel 150 gra-
mas, vendido a R$ 15,99, apresen-
tou o defeito em uma quantidade
mínima de amostras, mas a Arcor
decidiu tirar todos os ovos do
mercado, fabricados entre 24 de
janeiro e 13 de fevereiro, com va-
lidade até 31 de dezembro deste
ano. Conforme apurou o Va l o r ,
70% da produção já foi recolhida.

O brinquedo é importado da
China e fabricado por um forne-
cedor certificado pela Arcor que,

segundo a empresa, nunca apre-
sentou problemas. A Arcor afir-
ma que o brinquedo possui to-
das as certificações oficiais, in-
cluindo as do Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (Inmetro) e do Centro
Tecnológico de Controle da Qua-
lidade Falcão Bauer.

O consumidor vai ser ressarci-
do em dinheiro ou em produto
similar. Para isso, deve entrar em
contato com a Central de Rela-
cionamento da Arcor, no núme-
ro 0800 772 7717. A troca ou o re-
embolso será realizado na cada
do consumidor. (DM)

Ambev investe no
Rio Grande do Sul
De São Paulo

Maior fabricante de cerveja do
país, Ambev inaugurou ontem um
centro de distribuição em Santa
Cruz do Sul (RS), que consumiu in-
vestimentos de R$ 8,9 milhões. O
centro, que vai gerar inicialmente
60 empregos diretos e 115 indire-
tos, visa atender a bares, restauran-
tes e pequenos mercados de 32
municípios da região.

Outro projeto no Rio Grande do
Sul é a construção de uma segunda
maltaria no Estado, no município
de Passo Fundo, com previsão para
começar a operar no segundo se-
mestre. Serão aplicados cerca de R$
100 milhões na primeira etapa da
obra. A nova unidade vai envolver
mais de 2,5 mil famílias no plantio
da cevada e terá capacidade de
produção de 110 mil toneladas de
malte por ano, segundo a Ambev.

A companhia vai investir R$ 2,5
bilhões no Brasil em 2012.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2012, Empresas, p. B5.




