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Para o presidente do grupo canadense, Dan O'Neill, resultados ainda são insatisfatórios  
 
Um ano após a compra da Kaiser, no dia 18 de março do ano passado, por US$ 765 
milhões, o presidente da canadense Molson, Dan O'Neill, se mostra satisfeito com a 
aquisição, mas ainda descontente com os resultados no País. Mesmo procurando 
mostrar que a lucratividade cresceu no período de um ano, atingindo R$ 83 milhões de 
abril de 2002 a março deste ano frente a R$ 10 milhões da Kaiser no mesmo período 
do ano passado e um prejuízo de R$ 5 milhões da Bavaria, ele diz que a empresa 
ainda precisa "crescer muito" para ficar compatível ao tamanho de sua operação.  
 
Hoje, as duas marcas, Kaiser e Bavaria, incluídas as variações como Kaiser Bock, têm 
uma fatia de 15% do mercado brasileiro de cerveja. Ou seja, houve queda de 
participação, pois a Kaiser tinha 17% quando da aquisição e a Bavaria cerca de 3%. "É 
natural que isso ocorra, na troca de mãos. O problema é que temos um tamanho hoje 
compatível a empresa com participação de mercado de 25%, embora tenhamos 15%. 
E é isso que precisamos e vamos ajustar nos próximos dois, três anos."  
 
Sempre muito direto, O'Neill diz que hoje a cada US$ 100, a Molson, no Canadá, 
consegue margem de ganho de US$ 25, enquanto a da Kaiser/Bavaria, no Brasil, o 
ganho é de US$ 15 para os mesmos US$ 100. "A AmBev que é uma empresa 
excepcional do ponto de vista da lucratividade chega a ter margem de US$ 36 a cada 
US$ 100, é um exemplo a ser seguido". diz ele.  
 
Segundo O'Neill, falta empenho de alguns engarrafadores e distribuidores das cervejas 
da Molson no Brasil, especialmente aqueles que estão nas Regiões Nordeste e Norte. 
"Estamos estudando o que fazer para ampliar essa competitividade. Nessas regiões, 
também temos vendedores demais para os resultados."  
 
Mesmo ressaltando que o projeto da Molson no Brasil é de médio e longo prazo, ele 
garante que algumas medidas serão tomadas já, para melhorar o desempenho. "Só 
um louco acharia que compramos a Kaiser para conseguir resultado no dia seguinte, o 
projeto é de médio e longo prazo, mas a empresa precisa ter números mais 
compatíveis com seu porte." Hoje, a Molson que vende 10 milhões de hectolitros de 
cerveja no Canadá tem uma fatia de 45,5% daquele mercado em comparação a 12 
milhões de hectolitros no País para uma fatia de 15% e uma participação de apenas 
5% no lucro da companhia.  
 
"Ganhar mercado é fácil, basta reduzir preços, mas isso pode pôr em risco uma 
empresa e seu lucro. O que faremos é manter os investimentos, mas precisamos 
deixar de ser apenas produtores para sermos uma marca forte, também com presença 
global."  
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