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São Paulo, 18 de Janeiro de 2006 - A Cervejarias Kaiser deverá se beneficiar da 
estrutura de distribuição da mexicana Femsa, maior distribuidora e engarrafadora da 
Coca-Cola no Brasil e América Latina, para recuperar sua participação no mercado 
brasileiro de cerveja. "A sinergia para distribuir a cerveja será muito grande, a Kaiser 
irá entrar onde a Molson Coors não tinha condições e só por conta disso já conseguirá 
aumentar sua participação de mercado", afirmou o analista de bebidas da Fator 
Corretora, Márcio Kawassaki.  
 
O analista disse acreditar que a AmBev não será ameaçada a curto prazo e que a 
Kaiser deverá inicialmente ganhar market share das pequenas cervejarias, 
principalmente da Nova Schin (Grupo Schincariol), que foi quem mais roubou 
participação da Kaiser desde 2002, quando a empresa brasileira foi adquirida pela 
canadense Molson. "A briga será pelo segundo lugar", avalia Kawassaki, que ressaltou 
que a Femsa ganhará experiência ao enfrentar a AmBev em seu próprio território, 
antes da brasileira ingressar no mercado mexicano.  
 
Segundo Kawassaki, o objetivo da Femsa será primeiro recuperar a rentabilidade nas 
operações no Brasil. "A empresa não vai reduzir preço para fazer guerra para 
aumentar sua participação de mercado. Vai estancar o prejuízo para depois começar a 
crescer", disse.  
 
O analista não acredita que a marca Kaiser deverá deixar de existir. "É uma marca 
forte, o que falta são mais pontos de distribuição", disse. Segundo Kawassaki, a queda 
nas vendas da Kaiser aconteceu pela diminuição da quantidade de pontos de 
distribuição, após o cancelamento de alguns contratos. Em 2003 a Kaiser preferiu criar 
um sistema próprio de distribuição em São Paulo, Recife e Fortaleza. "A Kaiser se 
beneficiava da capilaridade da Panamco/Spal, que distribuía a Coca-Cola, mas quando 
a Molson comprou a Kaiser deu de costas para esse contrato e começou a perder 
market share", disse Kawassaki, que culpou o preço "barato" da aquisição (US$ 68 
milhões por 68% das ações) pela queda de participação no mercado da empresa. A 
Molson havia comprado a Kaiser em 2002 por US$ 765 milhões.  
 
Kaiser e Bavaria tinham juntas 17,2% de market share em março de 2002. Em 
dezembro de 2005, esse índice caiu para 8,7%, segundo a ACNilsen, ou seja, as duas 
principais marcas da Kaiser perderam 9 pontos percentuais em um pouco mais de três 
anos, o que corresponde a R$ 900 milhões, já que o mercado de cerveja movimenta 
R$ 10 bilhões anuais no Brasil.  
 
Cada ponto equivale a R$ 100 milhões. Nessa época, a Kaiser era a terceira marca 
mais vendida do País, atrás somente de Skol e Brahma (da AmBev). Atualmente, foi 
ultrapassada por Antarctica (AmBev) e Nova Schin e caiu para quinta posição. A 
AmBev possui 69,4% e o Grupo Shincariol, 12%, pelo dados de dezembro de 2005.  
 
O analista não considera que o sabor da cerveja, criticado pelos consumidores, tenha 
causado a queda de participação da Kaiser. "O ponto crucial do mercado de bebida é a 
distribuição. Quando a pessoa entra no bar e só tem Kaiser ela vai beber Kaiser."  
 
Com o negócio, a Femsa torna-se a única cervejaria com operação nos dois mercados 
mais atrativos da América Latina: Brasil e México. "Não deixa de ser uma provocação à 
AmBev, que não conseguiu entrar no México." A Kaiser detém oito fábricas no Brasil. 



Dona das marca Sol e Tecate, a Femsa é a segunda no México, com 40% de 
participação de mercado.  
 
Ajuda da propaganda  
 
Um dos fundadores da agência de propaganda DPZ, José Zaragoza, vê entristecido a 
situação de market share a qual a marca se encontra. Quando chegou à esta agência, 
em 1986, a Kaiser tinha apenas 4% de participação no mercado de cerveja. Saiu de lá 
em 1998 com mais de 17%, para ir para a Bates, atual Y&R.  
 
Inclusive, a DPZ é a responsável pela criação do personagem "baixinho da Kaiser", 
interpretado pelo ator José Valien, que hoje, segundo o próprio Zaragoza, não faria o 
menor sucesso, mas que à época ajudou, e muito, a vender Kaiser. "A empresa crescia 
1,5% em share ao ano. Tinha de ter cuidado para não aumentar muito, já que não 
havia nem fábricas suficientes", lembrou o publicitário.  
 
Para Zaragoza, a Kaiser pode sim reverter a sua percepção de marca - que hoje não é 
boa. "Uma propaganda eficiente ajuda, mas a disputa é muito forte neste mercado. Se 
não tiver recall do consumidor, não adianta. É melhor trocar."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 jan. 2006, Indústria p. C-2 


