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A compra da Kaiser pela Femsa adianta um choque inevitável: o das cervejarias mexicanas com a 
gigante belgo-brasileira InBev. 
 
Não podiam ser boas notícias. Abandonar um dos mercados mais excitantes do mundo, vendendo 
uma empresa por apenas um quarto do valor pago quatro anos antes, pode ser um gole amargo 
demais. Mas esse foi o trago que teve de engolir a canadense Molson Coors, a quinta maior 
cervejaria do mundo, com sua subsidiária brasileira Kaiser. O mercado brasileiro, repleto de 
ávidos consumidores de cerveja, com a qual gastam cerca de US$ 9 bilhões por ano, segundo 
diversos discursos que incluem as vendas informais, acabou sendo complexo demais para as 
famílias Coors e Molson, que viram a participação do mercado da Kaiser no Brasil cair de 17%, no 
momento de sua compra, para apenas 8,7% em dezembro passado, aprofundando seu terceiro 
lugar no mercado, longe dos líderes InBev e Schincariol.  
   
Mas quando se vende mal, significa que alguém comprou bem. Ou muito bem. Neste caso o 
ganhador é a Femsa, uma das duas grandes cervejarias do México — com marcas como Sol, 
Tecate, Bohemia e Dos Equis —, além de ser a segunda maior engarrafadora da Coca-Cola do 
mundo. A mexicana comprou por US$ 68 milhões à vista mais US$ 60 milhões em dívida 68% dos 
ativos pelos quais a Molson Coors tinha pago US$ 725 milhões. “A compra foi feita por um bom 
preço”, diz José Ángel Montaño, analista do BBVA Bancomer, na Cidade do México. “Agora, a 
aposta é dar uma volta operacional a um negócio que perdeu cerca de 10% de fatia de mercado 
em pouco mais de dois anos.” 
 
Felizmente, para os mexicanos, a tarefa acaba sendo mais simples de realizar que para a Molson 
Coors, que viu na brasileira Kaiser a mais fracassada de suas tentativas de expansão 
internacional. A diferença é logística: a Femsa, que adquiriu a engarrafadora Panamco em 2003, 
já conta com um extenso sistema de distribuição da Coca-Cola e de suas marcas no Brasil. 
Portanto, tem um amplo conhecimento do mercado e uma poderosa infra-estrutura que permite 
vender novos produtos. Uma engrenagem bastante azeitada sob a responsabilidade de Ernesto 
Silva, executivo experiente que é o diretor mexicano da Femsa do Brasil. 
 
Seu maior potencial está em São Paulo e no Paraná, regiões nas quais suas marcas têm escala 
suficiente, além de a Femsa contar com uma gigantesca infra-estrutura.  
 
Trata-se de uma situação muito diferente daquela em que se encontrava a Kaiser nos tempos da 
Molson Coors. Com uma estratégia de se focar no centro de seu negócio — fazer cerveja —, 
esqueceram a importância da distribuição, que sempre dependeu de terceiros como a Ambev e 
outros competidores.  
 
Mas a Kaiser, com um bom mecanismo logístico, soa como um bom negócio. Tanto que a 
transação foi aclamada em Wall Street. “[Essa aquisição] provocará possíveis sinergias e 
oportunidades”, publicou a Merrill Lynch, ao elevar sua recomendação para as ações da Femsa de 
neutra para “comprar”, ao que se seguiu uma forte opinião: “A Femsa é a cervejaria independente 
mais atraente da América Latina.”   
                   
Foi esse mesmo potencial que fez com que a Heineken e a Molson Coors mantivessem 
propriedade na nova Kaiser, com 17% e 15% da companhia, respectivamente.  
 
No entanto, para a empresa presidida por José A. Fernández Carbajal, de Monterrey, no México, a 
compra da Kaiser é mais do que um bom preço e possíveis sinergias.  
 
Muitos observadores concordam que a aquisição foi uma estratégia  da Femsa para atacar em 
casa a poderosa InBev, a grande cervejaria resultado da fusão de 2003 entre a brasileira Ambev e 



a belga Interbrew. De fato, essa fusão trouxe extremas complicações para a Femsa, que distribuía 
seus produtos no mercado norte-americano por meio da Labatt USA, empresa da qual era sócia 
junto à belga Interbrew. Segundo o contrato de compra da Ambev, a cervejaria brasileira ficaria 
com esses ativos e, conseqüentemente, a cargo da distribuição da sua potencial rival Femsa no 
suculento mercado dos EUA.  
 
A solução da Femsa foi a venda de sua participação na Labatt e buscar sua própria forma de se 
distribuir fora do México, aliada com a Heineken. No entanto, com uma InBev que se fortalecia 
nos EUA e uma presença cada vez mais forte na América Central, onde tem feito várias 
aquisições, era melhor tomar a ofensiva antes de estar totalmente rodeada. “Entrar no negócio da 
cervejaria no Brasil é uma boa forma de conhecer o inimigo”, diz o dono de uma cervejaria 
brasileira que pediu anonimato.  
 
BARREIRAS MEXICANAS 
Se a Femsa se fortalece no Brasil com a compra da Kaiser, não é possível que a InBev entre no 
México? Apesar de ter uma população menor, os hectolitros de cerveja vendidos no México 
superam os vendidos no mercado formal do Brasil. 
 
No entanto, a alternativa não parece tão provável, pois as barreiras de entrada no mercado 
mexicano são muito mais altas que as do Brasil. Para começar, porque o Grupo Modelo e a Femsa 
administram 95% do mercado. Mais de 65% do pontos-de-venda são exclusivos dessas 
companhias. Embora os supermercados pudessem ser uma boa porta de entrada para novos 
concorrentes, “por meio deles vendem-se menos de 8% deste produto”, diz Rafael Shin, analista 
do Credit Suisse na Cidade do México.  
 
Para piorar o panorama para os interessados, há poucos meses foi aprovada a aplicação de um 
imposto ecológico de US$ 0,3 por litro de cerveja vendido, que será cobrado no uso de 
embalagens não-retornáveis ou de lata. 
 
Pode ser que estas características do mercado tenham sido suficientemente dissuasivas para 
evitar a entrada de empresas brasileiras no quintal das mexicanas. Além disso, ao que parece, o 
foco da InBev está mais longe, após anunciar que vai assumir o controle da cervejaria chinesa 
Fujian Sedrin por US$ 752 milhões. Inicialmente será adquirida uma participação de apenas 
39,48%, respeitando as regras daquele país, mas os restantes 60,52% serão adquiridos no 
máximo no final de 2007.  
 
No entanto, a InBev tem tamanho suficiente para administrar vários focos de expansão ao mesmo 
tempo. Mas é a Femsa que leva vantagem agora.  
 
No final das contas, talvez para a Molson, a venda da Kaiser não tenha sido um mau negócio. Ao 
manter 15% do total das ações da companhia, assim como a Heineken e seus 17%, estas duas 
empresas ganharam um sócio capaz de brigar com a Brahma, da AmBev, no seu próprio país. 
Resta saber se é uma guerra focalizada em um único campo de batalha ou se vai estender-se pelo 
resto da América Latina. “Cedo ou tarde, existirá uma batalha corpo a corpo entre os mexicanos e 
os brasileiros, mas não por enquanto”, diz Shin, do Credit Suisse. 
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