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Matéria de capa

Empresa vai dobrar
a produção da marca
no País e apostar em
novos produtos para
depender menos da
cerveja Kaiser

Um possível novo reajuste do Im-
posto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) colocou a indústria
nacional de cerveja em compas-
so de espera. “Todos os investi-
mentos dependem disso”, diz o

vice-presidente de relações cor-
porativas da Heineken, Paulo
Macedo. Hoje, o IPI responde
por 9,5% do preço médio das cer-
vejas. Não se sabe para quanto o
tributo pode subir, mas a indús-
tria já adianta que haverá repas-
se para o consumidor. “Se hou-
ver mais aumento na carga tribu-
tária, o repasse será integral”,
diz Macedo.

Na Ambev, a previsão de inves-
timentos para 2012, de R$ 2,6 bi-
lhões, também depende de defi-

nição da Receita Federal sobre o
tema. “Cerveja é um produto
muito sensível a preço”, diz o
consultor Adalberto Viviani.
“Qualquer aumento mexe com
as vendas”, afirma. Nos últimos
12 meses terminados em março,
a cerveja acumula alta de 8,84%,
variação acima da inflação do pe-
ríodo, de 5,24%, segundo o Índi-
ce Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo(IPCA) do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

No ano passado, segundo da-
dos Nielsen, as vendas de cerve-
ja tiveram queda de 0,9% em vo-
lume. Mas, em valor, por causa
do preço mais alto e da participa-
ção crescente das cervejas pre-
mium, as vendas em valor cresce-

ram 1,7% (descontada a infla-
ção), chegando a R$ 39,6 bilhões.

Rivais. De olho nesse mercado,
de bebidas mais premium e de
importadas – cujas vendas cres-
ceram 50% no mercado nacional
em 2011 – a britânica SABMiller,
segunda maior cervejaria do
mundo, acaba de se instalar no
País para explorar mais de perto
o mercado nacional, a partir de
uma cervejaria adquirida em
2010 na Argentina. O mexicano
Grupo Modelo também prome-
te chegar em breve. “O câmbio
não era vantajoso para o investi-
mento dessas cervejarias no
País. Mas com o real menos valo-
rizado, elas vêm oportunida-
des”, diz um analista. / L.C.

IPI, concorrência e cerveja
mais cara ameaçam 2012
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Lílian Cunha

Há exatamente um ano, executi-
vos da Heineken Brasil estavam
em uma operação extenuante.
Negociavam com Adriano Schin-
cariol, então presidente e princi-
pal acionista da Schincariol, com
51% do capital, a aquisição da
companhia. Além de discutir pre-
ço, também brigavam por dados
mais transparentes sobre as fi-
nanças da empresa. Não imagina-
vam que cerca de 60 dias depois
a japonesa Kirin, nona maior cer-
vejaria do mundo, iria levar a fa-
tia de Alexandre por R$ 3,95 bi-
lhões (17 vezes seu Ebitda – lucro
antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização). Meses de-
pois, os japoneses pagaram mais
R$ 2,5 bilhões pelo restante da
companhia.

Nem de longe os quase R$ 6,5
bilhões eram o que a Heineken
pretendia pagar pela Schin, que,
além de 13 fábricas, daria à cerve-
jaria holandesa mais 10% de par-
ticipação no mercado – dobran-
do sua presença no Brasil – e um
sistema próprio de distribuição,
uma vez que a empresa ainda usa
o sistema Coca-Cola, com a qual
tem contrato até 2022.

Após perder a batalha, a cerve-
jaria prepara agora uma nova
ofensiva. “Viemos ao Brasil para
vencer”, garante o sul-africano
Chris Barrow, presidente da Hei-
neken Brasil. Para crescer, a ho-
landesa está dobrando a produ-
ção da marca Heineken, lançará
novos produtos no mercado na-
cional e, segundo pessoas próxi-
mas da companhia, parte para ci-
ma da única cervejaria de capital
nacional que restou dentre as
maiores no País: o Grupo Petró-
polis, que teve receita de R$ 3,7
bilhões no ano passado.

Dona da marca Itaipava, a Pe-
trópolis serviria de atalho na ca-
minhada da Heineken para ga-
nhar musculatura: a cervejaria
disputa o segundo lugar do mer-
cado copo a copo com a Schin.
Tem 3,6 mil funcionários em qua-
tro fábricas – em Petrópolis e Te-
resópolis (RJ), Boituva (SP) e
Rondonópolis (MT). Mas Wal-
ter Faria, seu controlador, não es-
taria inclinado a vender a compa-
nhia por quantia igual ou menor
do que a paga pela Kirin no negó-
cio com Schincariol.

“Por esse valor (R$ 6,5 bilhões),
logo de cara a resposta dele é
não”, diz um amigo de Faria. “O
que ele está vendendo não é par-
que fabril, mas 10% das vendas
nacionais. E Walter calcula que,
em dois anos, com a fábrica que
ele quer construir no Nordeste,
poderá pedir muito mais pela em-
presa”, afirma o amigo. A Petró-
polis, que nega a possibilidade
de venda, anunciou mês passado
investimentos de R$ 250 mi-
lhões para 2012 e a construção,
ainda este ano, de uma fábrica no
Nordeste, provavelmente em
Alagoinhas (BA).

Paulo Macedo, vice-presiden-
te de relações corporativas da
cervejaria holandesa, diz que a
Heineken não está negociando
com a Petrópolis. Mas avalia que
os valores pedidos pela empresa
que circulam no mercado estão
inflacionados. “A Heineken não
entra em negócio para perder di-
nheiro. Não vamos pagar mais
do que as coisas valem”, diz.

Compensação. Se decidir levar
a Petrópolis, a Heineken tem
uma fórmula de compensar a su-
pervalorização dos preços no
mercado nacional, afirmam espe-
cialistas. “A empresa tem a possi-
bilidade de vender ativos a quan-
tias tão inflacionadas quanto as
do mercado nacional. Isso acon-
teceu há duas semanas, com a

Cervercería Nacional Dominica-
na, da República Dominicana”,
diz um analista que preferiu não
se identificar. A Heineken ven-
deu sua participação de 10% na
CND à Ambev por US$ 237 mi-
lhões – preço equivalente a 13 ve-
zes o Ebitda da empresa. “Trans-
formamos em dinheiro um inves-
timento minoritário a um valor
muito atrativo”, comentou a ho-
landesa, em nota oficial.

Segundo Chris Mercer, analis-
ta do site britânico especializado
no setor Just Drinks, foi um óti-
mo negócio. “A Heineken está fe-
liz, pois terá mais poder de fogo
para usar em mercados mais es-
tratégicos, como Brasil e África.”

Outro formato para o negócio
com a Petrópolis seria uma joint
venture, estratégia que a Heine-
ken já adotou em vários países.
Na China, por exemplo, a holan-
desa formou a Asia Pacific Brewe-
ries, em associação com a Fraser
and Neave, que hoje soma 30 cer-
vejarias em 14 países da região.

Juntas, Heineken e Petrópolis
teriam 18,5% das vendas e se tor-
nariam um rival mais forte para
competir com a Ambev, dona de
68% do mercado. A união das
duas companhias também deixa-
ria a Heineken livre da distribui-
ção dividida com a Coca-Cola.
Na Petrópolis, ela é terceirizada,
mas é exclusiva, o que não acon-
tece com a Heineken. “A força de
vendas da Coca foca na Coca, e
não em cerveja. As marcas da Hei-
neken perdem com isso”, diz o
consultor Adalberto Viviani.

Mais produção. Enquanto uma
aquisição ou uma joint venture

não se concretiza, a principal
aposta da Heineken para crescer
é a própria marca. Além da cerve-
ja conhecida pela garrafa verde, a
empresa é dona de nomes como
Kaiser (responsável pela maior
parte das vendas), Bavaria, Sol e
Xingu. “Vamos mais que dobrar
o volume de produção da Heine-
ken”, diz Paulo Macedo. Hoje
produzida só em Jacareí (SP), a
marca Heineken será fabricada
também em Araraquara (SP), e o
volume passará dos atuais 75 mi-
lhões de litros ao ano para pouco
mais de 150 milhões de litros.
Gradualmente, segundo fontes,
as outras seis fábricas da empre-
sa também devem produzir a
marca.

“A melhor ferramenta que a
cervejaria tem no momento no
mercado brasileiro é a marca Hei-
neken”, diz um analista de merca-
do que preferiu não se identifi-
car. As outras marcas nacionais
da companhia ou não crescem
ou estão caindo, diz o analista.
“A Kaiser, que tinha bom peso
nos anos 80, vem perdendo terre-
no há anos”, acrescentou.

A Heineken, por outro lado,
tem experimentado um momen-
to de ascensão. A marca vendeu
87% mais em volume no ano pas-
sado em comparação a 2010. A
Kaiser – que, com 800 milhões
de litros, responde por estima-
dos 80% dos R$ 3,3 bilhões em
vendas anuais da empresa no Bra-
sil – estagnou. “A Heineken in-
veste na marca Kaiser por causa
do volume. Mas a companhia
não pode depender de uma cerve-
ja que não cresce”, diz o analista.

A cervejaria tem tentado mo-

dernizar tanto a Kaiser quanto a
Bavaria, suas duas marcas mais
populares. Há menos de um mês,
lançou a Kaiser em barril, uma
embalagem que permite que o
consumidor tire a cerveja com
pressão. Em maio, vai relançar a
Bavaria com nova receita e emba-
lagem. As ações fazem parte do
esforço para que a inovação re-
presente 6% do faturamento
mundial da empresa em 2020 –
hoje, o índice é de 4,1%.

Mais marcas. Mas reformular
marcas antigas não basta. Por is-
so, dizem fontes, a empresa pre-
tende trazer ao Brasil a Despera-
dos, sua segunda marca em pre-
sença internacional (a primeira
é a Heineken, vendida em 172 paí-
ses). As vendas da cerveja com
tequila cresceram 27% na Euro-
pa em 2011. Assim, a Heineken
teria uma bebida para um públi-
co jovem, que frequenta baladas.
Nas principais casas noturnas
do Brasil, a líder em vendas não é
a cerveja, é a vodca. “O brasileiro
descobriu novas bebidas”, diz
Sascha Cumia, presidente da
Campari Brasil, cujas vendas
cresceram 8,9% em 2011 graças à
vodca Skyy.

Com a Desperados e os investi-
mentos na marca principal, a cer-
vejaria se subordina menos às va-
riações do mercado, altamente
dependente de preço (leia abai-
xo). Por causa principalmente
dos reajustes no fim do ano, as
vendas da bebida no primeiro tri-
mestre caíram 2,6%, para 24,1 mi-
lhões de litros, segundo dados
Nielsen – números que a Heine-
ken não quer acompanhar.
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Imposto. Na Heineken, caso IPI aumente, haverá repasse

Qualquer aumento de
preço afeta as vendas do
setor, que segura
investimentos à espera
de uma definição

Disposição.
Chris Barrow,
presidente da
Heineken Brasil,
diz que a
cervejaria veio ao
País ‘para vencer’
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DISPUTA GARRAFA A GARRAFA

Participação de mercado

68,8 Ambev 10,6 Schincariol

Petrópolis10,4

Heineken8,5

Outras1,7

EM PERCENTUAL, EM MARÇO DE 2012

-0,9% +1,7%

Vendas anuais

2010 20102011 2011

8,49 8,41

VOLUME 
EM BILHÕES DE LITROS

VALOR
EM R$ BILHÕES

36,5
39,6

No mercado nacional
EM BILHÕES DE LITROS

VENDAS PRODUÇÃO

-2,6% +0,99%

1º TRI
2011

1º TRI
2012

1º TRI
2011

1º TRI
2012

2,482 2,418
3,345 3,378

As maiores do mundo
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Anheuser-Busch Inbev EUA/Brasil/Bélgica
SABMiller Reino Unido
Heineken Holanda
Carlsberg Dinamarca
Tsingtao China
Yanjing China
Grupo Modelo México
Molson Coors EUA
Kirin Japão
Anadolu Turquia

● Heineken no Brasil

A Heineken
parte para a briga

R$ 3,3 bi
é o faturamento estimado
da empresa em 2011

2010
foi o ano da fundação da
companhia no Brasil, após a
aquisição da divisão de cerveja
da mexicana Femsa

20 milhões
de hectolitros é a capacidade
total de produção em um ano.
A companhia tem oito fábricas
no País, localizadas em
sete Estados

17
é o número de marcas no País,
divididas entre as nacionais, co-
mo Heineken, Kaiser, Bavaria,
Sol e Summer Draft, e importa-
das, como Dos Equis, Amstel,
Birra Moretti e Murphy’s.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 abr. 2012, Negócios, p. N4.




