
APÓS DESPEJAR R$ 3,95 BILHÕES NA SCHINCARIOL, A KIRIN 
TERÁ DE SE PREPARAR PARA ENFRENTAR PROBLEMAS ENTRE 
HERDEIROS E CONCORRENTES COMO AMBEV E HEINEKEN 
PAULA PACHECO, DE SÃO PAULO 

N os últimos anos, o brasileiro, 
 vaidoso com a qualidade da 
 cerveja nacional, passou a ex-

perimentar outros sabores e naciona-
lidades. Entraram na carta variações 
como larger, bock, ale e weissbier, com 
produção nacional e, principalmente, 
importadas de países como Alemanha, 
Inglaterra e Bélgica. Agora, o Brasil 
passa a ter mais um sotaque nas mesas 
de bar com a chegada da japonesa Ki-

rin, que desembarcou no país com sua 
operação cervejeira por meio da aquisi-
ção do controle da Schincariol, que, no 
ano passado, teve vendas de R$ 5,67 bi-
lhões (US$ 3,53 bilhões). 

No início de agosto, a Kirin pagou 
R$ 3,95 bilhões (ou US$ 2,57 bilhões) 
pela Aleadri-Schinni Participações e 
Representações, dos irmãos Adriano 
e Alexandre Schincariol, detentora de 
50,45% da fabricante de bebidas. 

O valor pareceu alto para quem 
acompanha de perto a indústria cer-
vejeira. Afinal, a Schincariol (que tem 
marcas como Schin, Devassa e Baden 
Baden) é dona de 11% de um mercado 
que, em 2010, faturou R$ 14,6 bilhões. 
Mas a aquisição foi a forma encontra-
da pela Kirin para entrar no país já com 
uma boa base de negócios estabelecida, 
sem ter de se preocupar com a cons-
trução de fábricas, o desenvolvimen-A ut
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to de canais de distribuição e a criação 
de uma marca. "Esta é uma rara opor-
tunidade de comprar uma empresa in-
fluente", disse Senji Miyake, presiden-
te da multinacional. 

Mais do que o ativo adquirido, in-
teressou à Kirin o potencial de vendas 
encontrado no Brasil. "Não sobraram 
muitos lugares para crescer em volu-
me no setor de cerveja mundial. Entre 
os atrativos brasileiros, o principal é o 
crescimento esperado para os próxi-
mos anos", avalia Renato Prado, ana-
lista do Banco Fator. 

O país é o quarto colocado no mer-
cado mundial em consumo de cerve-
ja, atrás de Estados Unidos, China e 
Alemanha. Com a melhora do poder 
de compra do brasileiro, as vendas têm 
crescido a boas taxas nos últimos anos 
- entre 2009 e 2010, o faturamento do 
setor aumentou 12%. A previsão para 
2011 é de pelo menos 10% de alta. "O 
consumo de cerveja é muito sensível à 
renda", explica o analista de Bebidas 
Rafael Cintra, da Link Corretora. 

Para a Kirin, segunda maior cerve-
jaria do Japão, a compra do controle da 
Schincariol é mais uma casa conquis-
tada no tabuleiro da internacionaliza-
ção da empresa, que em 2009 já havia 
comprado, por US$ 3,9 bilhões, a aus-
traliana Lions Nathan. Desde 2005, a 
Kirin desembolsou US$ 12 bilhões em 
aquisições. Segundo dados da agên-
cia Bloomberg, no ano passado, 23% do 
faturamento veio de negócios fora do 
país-sede. Em 2005, o faturamento no 
exterior respondia por apenas 14% da 
receita. A companhia informou em co-
municado: "A aquisição irá se somar à 
estratégia internacional integrada de 
bebidas do grupo, dando à Kirin uma 
sólida base no mercado brasileiro, que 
apresenta rápido crescimento, em adi-
ção à base já existente nas regiões da 
Ásia e da Oceania". 

Outras cervejarias japonesas tam-
bém aderiram à estratégia de interna-
cionalização por meio de aquisições, 
como mostram dados da consultoria 
Dealogic. Só neste ano, já foram US$ 
4 bilhões em negócios. Uma das expli-

cerveja e conhecida por um time de 
executivos com perfil implacável com 
os competidores. Além disso, a Kirin 
terá pela frente a Petrópolis, dona da 
cerveja Itaipava, que tem quase a mes-
ma participação de mercado, de 10,2%. 
Por último, espera-se uma reação da 
Heineken, que detém 8,4% de partici-
pação de mercado e entrou no país por 
meio da compra da divisão de cervejas 
da mexicana Femsa, em um negócio fe-
chado no início de 2010. 

Mas o que deve tirar o sono dos exe-
cutivos da Kirin é a disputa interna na 
família Schincariol. Donos de 49,5% 
da empresa, os primos Gilberto, Danie-
la e José Augusto Schincariol levaram 
a aquisição para a Justiça sob a alega-
ção de que teriam direito de preferên-
cia, ou seja, deveriam ter sido consul-
tados primeiro a respeito do interesse 
dos sócios da Aleadri-Shinni de se des-
fazer das ações. Os representantes ju-
rídicos de Adriano e Alexandre dizem 
que essa cláusula contratual não exis-
te. O caso saiu da Justiça de Itu (cidade 
do interior paulista onde fica a sede da 
Schincariol) e foi parar na Câmara de 
Direito Empresarial do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo, que, no fechamento 
desta edição, decidiu manter a decisão 
da Justiça ituana de suspender a venda 
para a Kirin. • 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 403, p. 40-41, set. 2011.




