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O verão se aproxima e começa mais uma batalha da guerra das cervejas na região. Desta vez, 
o principal teatro de operações é o Brasil. De um lado, a poderosa Ambev, dona de quase 70% 
do mercado local e líder no Cone Sul. Do outro, a mexicana Femsa, que ao comprar a 
cervejaria Kaiser e lançar a Sol Pilsen, versão brazuca de sua marca Sol, sacudiu o setor, que 
deve movimentar este ano cerca de 95 milhões de hectolitros, o quarto maior consumo do 
mundo. 
 
A guerra é tão intensa que em poucos meses chegou aos tribunais. A Femsa quer tirar do 
mercado a nova cerveja da Ambev, Puerto del Sol, uma draft ao estilo mexicano, daquelas que 
se tomam com um pedacinho de limão. A empresa alega concorrência desleal, pois a Ambev 
estaria tentando confundir o consumidor com um produto de embalagem e grafia semelhantes 
às do  carro-chefe da Femsa, a Sol. A cervejaria brasileira se defende, dizendo que o 
lançamento já estava em estudo antes mesmo da entrada da Femsa no Brasil, em janeiro 
deste ano. 
 
Apesar das negativas da Ambev, o lançamento da Puerto del Sol foi visto no mercado como 
uma reação preventiva ao novo concorrente. “O cenário mudou”, diz Alexandre Garcia, analista 
do setor de consumo da Ágora Corretora, no Rio de Janeiro. “Nos últimos anos, o fator Kaiser 
era deixado de lado pela Ambev. Eles estavam de olho apenas na Nova Schin.” 
 
Mas a grande pergunta é se a Femsa terá músculos para enfrentar o poderio da Ambev no 
mercado brasileiro. Afinal, por que a mexicana teria sucesso onde a canadense Molson (antiga 
controladora da Kaiser) falhou? Bem, em primeiro lugar, porque a Molson entrou no País em 
um momento muito ruim do mercado nacional, quando o crescimento do setor era apenas 
vegetativo, enquanto a Femsa está surfando uma onda de crescimento de 6% a 8% só este 
ano e com boas perspectivas para 2007. E, em segundo lugar, porque a mexicana tem uma 
considerável vantagem competitiva: a integração com suas operações da Coca-Cola no Brasil. 
 
“Definitivamente, a Kaiser gera sinergia”, diz Carolina Alvear, gerente de comunicação 
corporativa da Femsa na Cidade do México. Como no início das operações, ainda nos anos 80, 
a cervejaria passa a ter seus produtos distribuídos pelo sistema de engarrafadoras da Coca-
Cola. Vantagem que a Molson não contava quando assumiu as operações da empresa. 
 
Pagando cerca de 10% do valor de patrimônio, a cervejaria mexicana praticamente dobrou de 
tamanho. “A compra da Kaiser foi uma grande oportunidade”, avalia Alvear. “O Brasil é um dos 
maiores mercados e com maior potencial de crescimento da América Latina.”  
 
Só que isso não basta. O desafio para a Femsa é recuperar a rentabilidade do negócio. Por 
hora, a empresa corta custos e fortalece seu portfólio de marcas apostando na Sol Pilsen, 
adaptação ao gosto brasileiro da Sol tradicional mexicana. E aposta alto. Com uma forte 
campanha publicitária, a Sol Pilsen superou a expectativa de vendas da Femsa em mais de 
200% no primeiro mês. Além disso, a empresa – que detém uma cota de patrocínio dos Jogos 
Pan-Americanos Rio 2007 – já está usando o evento para alavancar a marca. 
 
Hoje com 7,8% do mercado no Brasil, a expectativa é saber qual será o crescimento da 
empresa. E em quanto tempo. “Eles têm fôlego, e o primeiro ganho imediato é diminuir custos 
para a Coca-Cola, por isso não há tanta pressa em ganhar share no mercado de cervejas”, 
observa Marco Cintra, presidente do Sindcerv, sindicato brasileiro da indústria de cervejas. O 
argumento faz sentido. Afinal, a empresa pode aproveitar sua força em refrigerantes no Brasil 
para sinergias internacionais. Especula-se, por exemplo, sobre o interesse da companhia 
mexicana em adquirir indústrias de refrigerantes no interior de São Paulo e Minas Gerais, em 
compras que poderiam chegar a US$ 400 milhões, como forma de neutralizar o aumento no 
preço dos concentrados no México, previsto para 2007.    
 
 
 



Sede de rentabilidade 
 
Mas não esqueçamos das cervejas. Outra pergunta importante é: qual será o destino da marca 
Kaiser, uma vez que está claro que a Sol será o principal produto da Femsa agora que a 
mexicana assumiu as operações? Alguns acreditam que a empresa pode matar a marca aos 
poucos, ou deixá-la apenas nos nichos em que é mais forte, como São Paulo, ou nos 
supermercados. Outros acreditam que é importante manter a Kaiser no portfólio da empresa. 
Especialmente num mercado em que a Ambev dita os preços. Ninguém aumenta se a líder não 
mudar sua tabela. “É importante ter uma segunda marca como opção para entrar na briga por 
preço”, diz Garcia, da Ágora. 
 
No entanto, não se deve esperar guerra de preços como parte da estratégia da Femsa. A 
empresa quer rentabilidade e não pretende ganhar fatias de mercado a custa de margem de 
lucro. “Ao lado do México, o Brasil é o mercado de maior crescimento e volume da região. 
Qualquer cervejaria internacional tem de estar nesses mercados. E a Femsa não entra em 
mercados para destruir a indústria com uma guerra de preços”, avalia o consultor mexicano 
Alejandro Ruelas-Gossi. 
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