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Kirin ter deixado para trás concorren
tes maiores e mais conhecidos, como 
Heineken e SABMiller, mas princi
palmente pelos 7,1 bilhões de reais 
pagos — que fizeram da venda da 
Schincariol o negócio mais caro da 
história recente do mercado de cerve
jas. O valor equivale a 17,8 vezes a ge
ração de caixa da empresa no ano pas
sado (a média do setor é 12 vezes) e fez 
com que analistas e concorrentes le
vantassem dúvidas sobre a sanidade 

URANTE MAIS DE TO ANOS, 

O S N E G Ó C I O S da Compa
nhia de Bebidas Schin
cariol foram tratados co
mo assunto de família. 

Desde 1939, quando a empresa come
çou a produzir tubaina na cidade pau
lista de Itu, lucro, prejuízo e queda nas 
vendas eram da conta do fundador da 
empresa. Primo Schincariol, e dos fi
lhos e netos que o sucederam. Foi as
sim até o fim do ano passado, quando 
a japonesa Kirin, uma centenária em
presa com mais de 30000 funcioná
rios e faturamento superior a 45 bi
lhões de reais em 2011, comprou a 
cervejaria. O negócio teve grande re
percussão no setor, não apenas por a 

dos executivos japoneses que aprova
ram a compra. Qual seria o plano deles 
para justificar o preço pago? 

Em silêncio desde o início das com
plicadas negociações de compra da 
Schincariol, os japoneses se pronun
ciaram em fevereiro e jogaram uma 
luz sobre suas intenções. Ficou claro 
por que a Kirin pagou tão caro: a 
Schincariol é a grande fonte de espe
rança para reverter a aparente irrever
sível queda das vendas da empresa em 
seu país de origem — que, em 2011, 
representou 72% do faturamento das 
operações de cervejas e bebidas não 
alcoólicas da Kirin. No ano passado, 
as vendas de cervejas no Japão caíram 
6,5%; e as de refrigerantes, sucos e 

chás, 9,5%. "Os japoneses estão deses
perados à procura de mercados em 
crescimento", afirma o analista inglês 
Trevor Stirling, da empresa de pesqui
sas britânica Bernstein. Na mesma 
apresentação, a Kirin falou sobre suas 
perspectivas para este ano. E foi aí que 
a Schincariol surgiu como uma espé
cie de tábua de salvação. De acordo 
com as projeções, o crescimento es
perado para as vendas da empresa 
brasileira é de 12% — nas contas da 
Kirin, o faturamento no Japão cresce
rá apenas 1,7%. As operações do grupo 
na Austrália, na Nova Zelândia e no 
Sudeste Asiático também crescem 
pouco. Para a Kirin, Itu é a capital 
mundial do crescimento. 

A missão de fazer o bilionário inves
timento na Schincariol dar o retorno 
esperado foi entregue ao engenheiro 
Gino di Domênico, de 42 anos. Um 
quase desconhecido para o mercado 
até o início deste ano, Domênico che
gou à companhia em 2007. Ele fazia 
parte da equipe comandada por Fer
nando Terni, executivo contratado 
para profissionalizar a gestão da 
Schincariol. O grupo deixou a empre
sa em menos de dois anos, por diver
gências com os donos. Domenico foi o 
único que permaneceu, e para isso te
ve de aceitar rebaixamento de cargo. 
Entregou a poderosa diretoria de ope
rações, que engloba distribuição e fá
bricas, a Gilberto Schincariol, um dos 
acionistas da empresa, e passou a res
ponder pela área industrial. A nomea
ção para a presidência surpreendeu o 
mercado pelo fato de Domenico nunca 
ter comandado uma empresa e por sua 
pouca experiência em áreas vitais pa
ra uma cervejaria, como vendas e mar
keting. "Como fala bem inglês e conhe
cia as operações, foi ele quem apresen
tou a companhia aos executivos da 
Kirin", afirma um executivo que acom
panhou as negociações. 

Apesar de surpreendente, a escolha 
de Domenico deve ser lida à luz do his
tórico das multinacionais que compra
ram cervejarias brasileiras. A atitude 
padrão é enviar um esquadrão de es
trangeiros para assumir a gestão — o 
que, até hoje, gerou mais problemas do 
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que soluções, basta lembrar o lança
mento da Sol pela mexicana Femsa 
logo após a compra da Kaiser. Os me
xicanos, habituados ao duopólio em 
seu país natal, tentaram enfrentar a 
Ambev de igual para igual e acabaram, 
como se sabe, vendendo a empresa pa
ra a Heineken em 2010. A tarefa de 
Domenico, no entanto, é das mais difí
ceis. A Schincariol encontra-se sob 
ataque. Em setembro do ano passado, 
perdeu a vice-liderança do mercado, 
que ocupava desde 2004, para a rival 
Petrópolis, dona das marcas Itaipava e 
Crystal. A troca de posições foi atribuí
da à turbulência gerada pela venda. "Os 
acionistas, que eram os principais exe
cutivos, estavam muito envolvidos com 
as negociações, e a companhia sofreu", 
diz um diretor da Schincariol. 

DIFICULDADES NO NORDESTE 
Ainda que Domenico consiga implan
tar um plano desenhado em conjunto 
com os japoneses para cortar custos e 
corrigir ineficiências, o cenário é de 
um cerco ainda mais fechado. Seu 
principal mercado, a Região Nordeste, 
está cada vez mais disputado. A Petró
polis, que tem forte presença no Su
deste e no Centro-Oeste do país e é 
conhecida por suas marcas fortes e 
seus preços baixos, está em negocia
ções adiantadas com os governos de 
Pernambuco, Bahia e Ceará para ins
talar uma fábrica no Nordeste. A situa
ção da Schin na região vem se deterio-

rando desde 2010, quando a líder Am-
bev adotou uma estratégia mais agres
siva, vendendo garrafas de 1 litro pelo 
preço das tradicionais de 600 ml. O 
resultado foi a queda da participação 
da Schincariol no mercado nordestino 
de 36%, em 2009, para 31%, em 2011. 

Não bastassem esses obstáculos, a 
realidade do mercado brasileiro tem 
se mostrado bastante diferente dos 

cenários mostrados na 
apresentação da Kiriri a 
seus investidores. Em 
2011, as vendas da Schin
cariol cresceram apenas 
2%, menos do que os já 
modestos 3,4% de ex
pansão do mercado. Para 
2012, quando projeta um 
crescimento de 12%, a 
própria Kirin estima que 
o mercado brasileiro 
crescerá apenas 2,8%. 
Para reverter o quadro, a 
empresa sabe que preci
sa reduzir sua depen
dência de uma única 
marca, a Nova Schin, 
responsável por cerca de 
90% das vendas. Há dois 
anos, a cervejaria lançou 
a Devassa justamente 
com esse objetivo, mas 
não conseguiu o retorno 
esperado. Apesar do ba
rulho gerado, a marca 
tem apenas 0,2% das 

vendas nacionais. Para tentar aumen
tar as vendas da Devassa, a Schin con
tratou o americano Hugh Hefner, fun
dador da PLAYBOY, como garoto-
propaganda no Carnaval. Mas Hefner 
passou mal e deu o cano. A fase não é 
das melhores em Itu: enquanto conti
nuar desse jeito, a fase da Kirin no 
Japão não vai ser muito diferente do 
que tem sido nos últimos tempos. • 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 5, p. 84-86, 21 mar. 2012.




