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A Kaiser vai mudar radicalmente de perfil. A cervejaria, que nasceu pelas mãos de um grupo de 
engarrafadores de Coca-Cola, passou pelo controle da canadense Molson, agora prepara-se para 
absorver a cultura, no mínimo peculiar, da mexicana Femsa. 
 
Disposta a retomar o vigor da Kaiser e fazer dela um exemplo bem-sucedido da sua primeira 
operação de cerveja fora do México, a Femsa já deixou claro que vai dar as cartas do jogo e que a 
matriz terá influência direta nas decisões. Uma análise no modelo de negócios implantado pela 
mexicana na sua operação brasileira de refrigerantes - comprada da Panamco Spal em dezembro 
de 2002 e totalmente "mexicanizada" - já denuncia o caminho que a nova Kaiser deve trilhar. 
 
De origem familiar e com ações na Bolsa de Nova York, a atual controladora da cervejaria Kaiser é 
respeitada mundialmente pela competência e igualmente conhecida pelo estilo rigoroso e 
centralizador. 
 
O sistema hierárquico é tão arraigado que boa parte das decisões são tomadas, por consenso, na 
matriz. A autonomia dos seus executivos é delimitada e as relações profissionais são construídas 
na base da confiança. Na fábrica de tampas do México, por exemplo, o almoxarifado lotado de 
equipamentos e materiais de trabalho não tem portas. Quem precisar de algo simplesmente anota 
em um papel. 
 
A rigidez, por outro lado, chega ao exagero, especialmente quando o grupo assume um novo 
negócio distante da matriz. Na unidade brasileira da refrigerantes, gerentes e diretores têm o 
privilégio de estacionar o carro no pátio da empresa, mas são obrigados a abrir o porta-malas 
para o segurança cada vez que entram ou saem - medida que também se estende aos visitantes. 
Pode parecer pouco usual, mas quem visita a empresa também passa por detector de metais e 
não pode simplesmente andar desacompanhado pelos corredores da companhia. 
 
Apesar do estilo cerceador, a gestão prima pela simplicidade. A empresa replica modelos bem-
sucedidos. Colocará na Kaiser um time de executivos que tirou a Panamco (atual Coca-Cola 
Femsa) do vermelho e transformou-a em uma das operações mais rentáveis do grupo. Entre eles 
estão o argentino Jorge Kowalski, que era diretor no braço de refrigerantes e assumirá a diretoria 
brasileira de vendas da cervejaria. O brasileiro Ricardo Morite sai do marketing da Coca-Cola e vai 
para a mesma posição na Kaiser. As mudanças garantiram a promoção de Silmara Oliveira, que 
era gerente na Coca-Cola Femsa e tornou-se a primeira mulher a assumir uma diretoria na Femsa 
Brasil. 
 
Em abril, Miguel Ángel Peirano, assume a presidência no lugar de Fernando Tigre, contratado para 
reestruturar a cervejaria. Peirano hoje dirige a Coca-Cola Femsa Argentina, uma das mais 
rentáveis do grupo, e conta com a simpatia de Ernesto Silva, um dos homens fortes do 
conglomerado mexicano. Ele acumula a presidência das operações da Argentina e do Brasil, além 
de presidir o conselho de administração da Kaiser. 
 
Com 33 anos de casa, Silva tem grande influência junto ao presidente da companhia, José Antônio 
Fernandez - um homem "doce", segundo colegas de trabalho, mas que ganhou o apelido de "El 
Diablo" no mercado mexicano. 
 
Os executivos da Femsa, abreviação de Fomento Econômico Mexicano S.A, são famosos pela 
cordialidade com que tratam as pessoas - em uma simples reunião ou em uma negociação para 
compra de ativos. Mas isso não quer dizer que não sejam duros nessas conversas. 
 
Com estilo de administração meticuloso, a empresa vai ao detalhe no controle da sua operação. A 
obsessão pelas minúcia é tão grande que a Femsa sofistica ainda mais os já bem elaborados 



softwares usados no setor de bebidas. Índices operacionais e indicadores de mercado são 
analisados e cruzados. A companhia controla a rentabilidade de cada caminhão por quilômetro e 
por rota. E, sabe, até mesmo, que produto é sucesso de vendas em uma determinada rua e não 
emplaca na outra, ainda que sejam ruas vizinhas. "O mercado de bebidas se ganha nos centavos 
e eles sabem muito bem disso", diz um ex-funcionário. 
 
A fixação por controlar seus negócios é tanta que, no México, o grupo fabrica a cerveja, o 
refrigerante, a embalagem, o rótulo dos produtos e a geladeira que fica no ponto-de-venda que 
também é seu. Nos últimos dois anos, a Femsa inaugurou 1,3 mil lojas de conveniência com a 
bandeira Oxxo. Uma nova loja Oxxo é aberta a cada 14 horas. 
 
E por que loja de conveniência tornou-se um negócio tão importante para esse grupo fundado em 
1890? A razão é simples: ao contrário do Brasil, no México não é comum ter um boteco a cada 
esquina. Aliás, isso nem existe. 
 
Ainda que sejam considerados conservadores, hierárquicos e formais, os mexicanos da Femsa são 
reverenciados até mesmo pelos concorrentes. A maioria reconhece que a Femsa é uma habilidosa 
operadora. Só no ano passado, a empresa atingiu vendas de quase US$ 10 bilhões - um 
crescimento de 9% em relação a 2004. 
 
A mexicana teve o mérito de colocar no azul a operação da Panamco - o patinho feio entre as 
nove operações da Panamco no mundo e a mais deficitária do sistema Coca-Cola no Brasil. No 
quarto trimestre de 2005, as vendas de refrigerantes da Femsa no mercado brasileiro cresceram 
6,9%, chegando a 72,8 milhões de caixas e impulsionaram o resultado global da divisão. 
 
A companhia também tenta envolver ao máximo os seus funcionários. Nos últimos três dias, 170 
diretores estiveram reunidos no México em um programa anual de integração. Pela primeira vez, 
os brasileiros da Kaiser sentiram de perto a cultura do grupo. Também procuram agregar os 
familiares. A Femsa instituiu o Dia da Esposa e o Dia da Família, a sua tradicional festa de fim de 
ano. No ano passado, reuniram 12.880 pessoas. 

 
 
Leia Mais 
 
Grupo quer comprar outro ativo no Brasil 
De São Paulo  
 
A compra da Kaiser não arrefeceu o apetite da Femsa. O grupo mexicano está olhando outros 
ativos no Brasil. Desta vez, analisa a aquisição de mais uma engarrafadora Coca-Cola para 
ampliar o negócio de refrigerantes. 
 
A mais cotada, até agora, é a Companhia Fluminense de Refrigerantes, que opera em 138 
municípios - 19 no sul do Estado do Rio de Janeiro, 36 no norte do Estado de São Paulo (incluindo 
o Vale do Paraíba) e 83 no sul de Minas Gerais. São áreas contíguas à região em que a Coca-Cola 
Femsa atua (Grande São Paulo, litoral sul, Campinas e Campo Grande). O presidente da empresa 
Luís Monteiro nega a venda. 
 
No fim do ano passado, a engarrafadora fez uma oferta de recompra de ações para fechamento 
de capital. Segundo apurou o Valor, a Fluminense começou a tratar sobre a venda com outro 
engarrafador de Coca-Cola. Teria também iniciado conversações com a Femsa, considerando um 
pedido da matriz Coca-Cola. A informação não foi confirmada. 
 
Segundo fontes do setor, a compra de outra engarrafadora Coca-Cola pela Femsa faria todo 
sentido após a aquisição da Kaiser. Isso porque a companhia estaria percebendo que nem todas 
as franqueadas Coca-Cola dão a atenção necessária ao portfólio Kaiser e, com uma rede maior 



nas mãos, a mexicana teria mais controle da distribuição. "Em termos geográficos, eles precisam 
de um controle maior do que possuem hoje", diz fonte do setor. 
 
Outro ponto à favor da Fluminense é que a companhia atua justamente na região onde está a 
principal fábrica da Kaiser, em Jacareí. A engarrafadora opera em 19 cidades do Rio, onde a 
presença da Kaiser é extremamente fraca. 
 
A Sorocaba Refrescos, do interior de São Paulo, também já foi sondada. Em uma outra ocasião o 
próprio Ernesto Silva, presidente da Femsa, chegou a ter conversas com sócios da empresa. Mas 
o negócio não evoluiu. Cristiano Biagi, sócio-diretor, nega qualquer tipo de negociação.  
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. 
B5. 
 
 


