
CEO global da Kirin, Senji Miyake, es
teve no Brasil na semana passada para 

a reinauguração da fábrica da Schincariol 
em Alagoinhas (BA). A primeira visita do 
executivo ao País aconteceu um ano após 
a empresa japonesa comprar o controle 
da companhia brasileira, por R$ 4 bilhões 
— a aquisição de 100% da Schin foi defi
nida meses mais tarde, em novembro de 
2011, quando a Kirin pagou mais R$ 2,3 
bilhões pelos outros 49,55% das ações, 
então nas mãos dos sócios minoritários. 

A planta vinha sendo ampliada há dois 
anos e demandou investimentos de R$ 400 
milhões. O objetivo é melhorar o atendi
mento à demanda no Nordeste, um de seus 
principais mercados, onde a empresa ga
rante ter 30% de market share em cervejas. 
A fatia generosa atrai a cobiça das concor
rentes, como a Ambev, que possui fábrica 
em Camaçari (BA), e o Grupo Petrópolis 
que, recentemente, anunciou a implanta
ção de duas fábricas, uma na Bahia e outra 
em Pernambuco. Ambas têm direcionado 
artilharia pesada na direção da cervejaria 
original de Itu, no interior de São Paulo. 

Após eventos oficiais com autoridades 
da região, Miyake e o presidente da Schin
cariol, Gino Di Domênico, que assumiu o 
cargo em fevereiro deste ano, deram en
trevista coletiva à imprensa. Questionados 
pela reportagem do Meio & Mensagem 
sobre o possível choque de gestão pelas 
diferenças culturais na condução de em
presas entre brasileiros e japoneses, os exe
cutivos negaram dificuldades nesse sen
tido. "A família que era proprietária está, 
praticamente, no controle da empresa. A 
grande competência do senhor Gino, que 
conduziu com espírito único de liderança 
essa integração, trouxe uma margem de 
conforto para fazer a administração fluir 
sem nenhum choque que possamos des
tacar" respondeu Miyake. 

Gino Di Domênico destacou três as
pectos que contribuíram para a transi
ção sem saltos abruptos. O primeiro é o 
respeito que a Kirin, multinacional pre
sente em vários países, tem pelas cultu
ras locais. Conta também o fato de que, 
desde o f im de 2011, a Schincariol tem 
trabalhado em um processo de transi

ção de governança, decidindo papéis e 
responsabilidades em um novo conse
lho de administração, criado pela Kirin 
Holdings. Fazem parte deste board três 
executivos brasileiros e três japoneses; 
no primeiro grupo estão Fernando M i -
t r i , que presidiu a IBM no Brasil, e Viní
cius Prianti, que esteve por anos à fren-

te da Unilever no Brasil e em outros pa
íses da América Latina. 

Criatividade e planejamento 
O terceiro aspecto destacado pelo pre

sidente da Schincariol é o fato de que há 
quatro anos a empresa já havia adotado 
o modelo de produtividade industrial ja
ponês, criado na década de 60. "A gente já 
vinha se preparando para isso há algum 
tempo" disse. Os executivos afirmaram 
que o que ocorre com a companhia neste 
momento é a integração da criatividade e 
energia brasileiras com o planejamento e 
atenção aos detalhes da cultura oriental. 

Apresentando-se simpático em sua pri
meira visita oficial ao País, Senji Miyake ne
gou que produtos da Kirin sejam introdu
zidos no mercado local neste momento ou 
que tenha interesse em novas aquisições. 
A ideia, por hora, é reforçar a presença da 
Schin e, a reboque, a própria marca Kirin 
no País. Para tanto, a empresa fará um es
tudo do consumidor brasileiro e pretende 
estabelecer um plano de lançamentos pa
ra os próximos três anos. 

O marketing da Schincariol, aliás, per
manece sem um substituto para o diretor 
Luis Claudio Taya, que deixou a empresa em 
agosto. A empresa está na fase de consul
tas a headhunters e avaliando indicações. 

Entre os produtos no portfólio da 
Schincariol estão as cervejas Nova Schin, 
Devassa, Eisenbah, Baden Baden e a no
vata Schin no Grau (especialmente criada 
para o Nordeste e que compete em algu
mas regiões com a Brahma Fresh). Entre 
os não alcoólicos são destaques a Água 
Schin, Schin Refrigerantes e Itubaína. 

Com 12 unidades fabris no Brasil, a em
presa espera elevar sua receita líquida de 
R$ 3 bilhões para R$ 3,5 bilhões, atingin
do crescimento de 12% em 2012. 

A repórter viajou a convite da Schincariol 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1525, p. 25, 3 set. 2012.




