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A cervejaria mexicana chegou ao Brasil prometendo ser uma ameaça real à líder Ambev. Não 
foi o que aconteceu até agora. 
 
Quando chegaram ao Brasil, há pouco mais de um ano, os executivos da mexicana Femsa 
surgiram como a promessa de transformação do mercado nacional de cerveja. Seus primeiros 
passos, dados depois da compra da Kaiser, reforçaram essa confiança. A campanha publicitária 
que lançou a cerveja Sol foi a maior e mais bombástica dos últimos anos, e os otimistas 
julgavam ter finalmente surgido um concorrente com fôlego para combater a Ambev, líder 
absoluta do setor. O plano anunciado pela Femsa era elevar sua participação total de 9% para 
15% em alguns anos, mas o que se viu nos 15 meses seguintes pode ser revelador do 
tamanho do trabalho que os mexicanos terão para realizá-lo. Até agora, em vez de crescer, 
mesmo que lentamente, a fatia da empresa nas vendas nacionais de cerveja caiu meio ponto 
percentual. Está hoje em 8,5%, segundo o instituto AC Nielsen. (A situação já foi pior. Em 
junho do ano passado, a participação da empresa atingiu 7,4%.) A Sol ainda não pode ser 
considerada um sucesso de mercado e a Kaiser segue com problemas para aumentar as 
vendas. Há alguns meses, os mexicanos decidiram reposicionar a marca do Baixinho reduzindo 
o preço, para que ela passasse a competir com a Antarctica e a Nova Schin. A Femsa mantém-
se no terceiro lugar entre as maiores cervejarias do país, atrás de Ambev e Schincariol. No 
início deste ano, os mexicanos ofereceram participação na sociedade aos fabricantes de Coca-
Cola, responsáveis pela distribuição de suas cervejas. A medida é uma tentativa de aumentar 
o comprometimento dos parceiros e deslanchar as vendas. A Femsa está há pouco tempo no 
Brasil e os tropeços iniciais não significam que ela esteja condenada à irrelevância. Mas 
deixam claro que a estréia foi bem mais difícil do que os mexicanos imaginavam. A seguir, 
uma lista dos principais motivos das dificuldades enfrentadas pela Femsa até aqui. Procurados, 
os executivos da cervejaria no Brasil não quiseram dar entrevista. 
 
1 - A concorrência, brutal, foi subestimada 
No início de suas operações no país, os principais executivos da Femsa traçaram um cenário 
róseo para a concorrência com as cervejarias locais. Na avaliação dos mexicanos, a Ambev não 
reagiria de forma agressiva para barrar seu crescimento. De acordo com esse raciocínio, a 
Femsa contaria com a compreensão da Ambev para tirar a vice-liderança da Schincariol. A 
vantagem para a Ambev seria trocar um concorrente acusado no passado de adotar práticas 
tributárias pouco ortodoxas por uma rival que paga impostos e respeita as regras do jogo. 
Claro, não tardaria para que a notória cultura competitiva da Ambev desse as caras e a 
companhia não poupou munição para atrapalhar a vida da Femsa. Lançou a Puerto del Sol, 
cerveja propositadamente posicionada como um artigo cafona para associar a principal marca 
da Femsa, a Sol, a um produto de baixa qualidade. Colocou no mercado uma versão da Skol 
com limão, mistura típica dos bebedores de cerveja do México, e lançou um refrigerante 
disfarçado de água para atazanar a vida dos distribuidores de Coca-Cola, os mesmos da 
Femsa. E, numa demonstração de força, anunciou no fim de março a compra da cervejaria 
Cintra, por 150 milhões de dólares. 
 
2 - O marketing não funcionou como o esperado 
A Femsa acreditou na fama do publicitário Eduardo Fischer para fazer barulho e ganhar 
mercado. Conhecido como "Mr. Beer" (Senhor Cerveja, em inglês), Fischer foi responsável por 
alguns dos sucessos publicitários do setor nos últimos anos. Entre eles, o lançamento da Nova 
Schin, que fez a Schincariol sair de uma participação de 9% de mercado para 15% em 2003. 
Não se sabe se por falta de apelo junto ao consumidor ou se pelas restrições legais o uso 
apelativo de sensualidade e o estímulo direto ao consumo, como o famoso slogan 
"Experimenta", da Schin, estão proibidos, a campanha da Sol não entusiasmou. O slogan "Nem 
forte nem fraca. No ponto" é alvo de questionamentos dentro da própria Femsa por não dizer o 
que a cerveja é, mas sim o que ela não é. A lembrança da marca Sol também é baixa. 
Segundo pesquisa mensal realizada pelo instituto Datafolha para o jornal especializado Meio & 
Mensagem, em cinco meses a Sol aparece duas vezes entre as dez marcas mais citadas pelo 
consumidor. Em 2003, logo após seu lançamento, a Nova Schin foi a marca mais lembrada.  
 



3 - A distribuição nasceu desorganizada 
Alguns especialistas afirmam que a distribuição, no mercado de cerveja, é mais importante 
que a marca e a qualidade, juntas. Essa foi a explicação, anos atrás, para o sucesso da Kaiser. 
Até ser vendida para a canadense Molson, em março de 2002, a cervejaria era controlada 
pelos engarrafadores da Coca-Cola. A força de vendas e de distribuição da multinacional 
americana foi direcionada para impulsionar o sucesso da cerveja e levou a Kaiser à liderança 
em mercados importantes, como São Paulo e Paraná. Quando assumiu a operação, a Femsa, 
maior engarrafadora de Coca-Cola no mundo, entregou novamente a distribuição aos 
fabricantes de Coca no Brasil. Contudo, tratou-os como contratados atitude que não trouxe 
resultados, por um motivo simples. Poucos distribuidores direcionavam sua força para vender 
cerveja, deixando de lado a Coca, seu ganha-pão. Agora, os mexicanos viram que dividir os 
lucros com os distribuidores pode melhorar as vendas. "Essa era a intenção deles desde a 
chegada ao Brasil", diz Carlos Laboy, analista do banco de investimentos Bear Stearns em 
Nova York. "O mercado não entendeu por que eles demoraram a fazer isso." No início deste 
ano, a saída da canadense Molson Coors, dona de 16% do capital da operação brasileira de 
cervejas da Femsa, abriu espaço para que a proposta de sociedade com os distribuidores fosse 
feita. Em março, foi oferecida uma fatia de 30% da Femsa a seus 16 distribuidores. A proposta 
está em análise e o negócio deve ser concluído em breve. "Uma coisa é vender a cerveja de 
alguém, outra coisa é vender sua própria cerveja", diz um dos maiores distribuidores da Femsa 
no país. "O empenho daqui para a frente, com certeza, vai ser maior." 
 
4 - Altos executivos não conheciam o mercado 
O presidente mundial da Femsa, o mexicano José Antonio Fernández, conhecido como "El 
Diablo", preferiu colocar no comando das operações brasileiras homens de sua confiança sem 
experiência no mercado local. Apesar da competência revelada em sua passagem por outras 
operações da empresa, o mexicano Ernesto Silva e o argentino Miguel Peirano, responsáveis 
pela operação brasileira, tiveram naturais dificuldades em entender como funciona o mercado 
nacional. No México, onde a Femsa divide as vendas com a cervejaria Modelo, dona da marca 
Corona, a importância do marketing é reduzida. Pouco se investe em publicidade e há um 
acordo de cavalheiros entre as duas empresas para que se respeitem os pontos de 
distribuição. Na prática, não existe concorrência, mas um duopólio. "Eles demoraram muito 
para entender que a concorrência aqui é predatória", diz um executivo próximo aos 
mexicanos. A subsidiária brasileira não é livre para tomar decisões, o que a torna lenta para 
reagir. Essa é uma demonstração do estilo de El Diablo (até mesmo o pedido de entrevista 
para esta reportagem teve de passar pelo México, voltar para São Paulo e, depois, seguir para 
o México novamente e ser recusado). 
 
5 - O posicionamento dos produtos falhou 
A cerveja Sol é a maior aposta dos mexicanos no mercado brasileiro. Apesar do valor investido 
em seu lançamento cerca de 200 milhões de reais, a cerveja ainda não atingiu 1% do 
mercado, segundo dados do instituto AC Nielsen. Na análise de alguns executivos da própria 
Femsa, o grande problema da Sol é seu posicionamento. A empresa ousou ao colocá-la na 
mesma faixa de preço da Skol, marca da Ambev que representa um terço das vendas de 
cerveja do país. O nome e a embalagem também são muito parecidos com os da concorrente. 
Enfrentar a marca mais consagrada do país foi, sim, ousado mas errado. "Por que o 
consumidor vai pagar o mesmo preço para tomar uma cópia?", pergunta um executivo do 
setor. Após o lançamento da Sol, a Ambev reduziu o preço da Skol. Diante dos resultados, a 
Femsa também baixou o preço da Sol em alguns mercados e estuda o reposicionamento da 
marca. A tentativa de isolar a marca Sol da Kaiser não funcionou, e a rejeição à marca do 
Baixinho, na opinião de analistas, contaminou o novo produto. São problemas típicos de 
companhias que entram num mercado desconhecido e extremamente competitivo. Outras 
potências como o Wal-Mart passaram por momentos semelhantes. Cresceram porque, em 
determinado momento de sua história, conseguiram superá-los. 
 
Fonte: Exame, a. 41, n. 06, p. 56-58, 11 abr. 2007. 


