
Kaiser corta gastos e muda planos para lucrar no País  
Carlos Franco  
 
Mexicana Femsa, dona da empresa, demite 1,1 mil empregados e fecha 8 centros de vendas  
 
As Cervejarias Kaiser acabaram. Agora, seu nome oficial é Femsa Cerveja do Brasil.  
 
A mudança pode parecer sutil, apenas de nome, mas marca um novo estilo de trabalho na 
empresa. Em janeiro, a Kaiser foi vendida para a mexicana Femsa. Desde então, os novos 
controladores estão impondo uma nova filosofia de trabalho, ao estilo do principal executivo da 
empresa no México, José Antonio Fernández.  
 
Fernández é conhecido no México como "El Diablo", por sua obsessão em cortar custos e 
buscar rentabilidade. No México, suas ações têm dado resultado. Na semana passada, a Femsa 
anunciou os números do primeiro trimestre, um lucro de US$ 101 milhões, 45% maior do que 
no mesmo período do ano passado. Em 2005, a empresa faturou US$ 10 bilhões, com lucro de 
US$ 768 milhões.  
 
No Brasil, participação de mercado da Kaiser está em queda, mas a Femsa diz que sua 
principal preocupação é com resultados. Está cortando gastos.  
 
De 2,9 mil funcionários que a Kaiser tinha até o ano passado, hoje restam 1,7 mil. Cerca de 
1,1 mil foram dispensados nos últimos meses, dos quais 400 em São Paulo. Isso porque a 
empresa pôs fim à sua força de vendas, acabando com 8 centros, cada um ligado a uma das 
fábricas que tem, em 7 Estados. Agora, as vendas são responsabilidade dos engarrafadores 
Coca-Cola, que também entregam os produtos.  
 
O diretor de Recursos Humanos e Assuntos Corporativos da Femsa do Brasil, Paulo Macedo, 
explica que essa mudança, de acabar com a força de vendas própria, começou na gestão 
anterior, quando a empresa ainda estava em poder dos canadenses da Molson. Mas o plano 
ganhou o aval da Femsa, que concluiu as mudanças ao comprar o controle da Kaiser, por US$ 
68 milhões. A Molson Coors ainda detém 15% da empresa, enquanto os 17% restantes estão 
em poder da Heineken.  
 
Macedo contemporizou os cortes na força de venda, afirmando que dos 400 funcionários 
dispensados em São Paulo, 130 foram reaproveitados pela Femsa, em outras funções.  
 
"As engarrafadoras da Coca-Cola reaproveitaram outros funcionários que foram treinados para 
vender as marcas Kaiser, Bavaria e Xingu". Além dessas, a Kaiser também engarrafa a 
mexicana Sol e alemã Heineken em Jacareí (SP), uma de suas fábricas mais modernas.  
 
EM BAIXA 
  
Só que os mexicanos ainda vivem um período de ressaca de mercado.  
 
Em dezembro, a empresa detinha 8,73% do mercado brasileiro de cerveja, avaliado em R$ 10 
bilhões anuais, sem contar marcas regionais e não auditadas pelo instituto de pesquisas 
AC.Nielsen. Já em janeiro, essa participação recuava para 8,6%, chegando a 8,5% em 
fevereiro e 8,1% em março.  
 
Essa queda, porém, não assusta a executiva Carolina Alvear, gerente de Comunicação Externa 
da Femsa, no México, e braço direito de "El Diablo' Fernandez. Ela diz que "o importante é a 
conquista da rentabilidade, mais que o market share".  
 
Com o argentino Miguel Peirano na presidência da Femsa Cerveja do Brasil, também chegaram 
novos executivos à empresa. Além de Macedo, estão assessorando Peirano o argentino Jorge 
Kowalsky (diretor de Operações) e os brasileiros Marcelo Toledo (diretor de Planejamento 
estratégico) e Riccardo Vanni Morici (diretor de Marketing).  
 



Quem ficou, agora se prepara para, no segundo semestre, deixar o imponente prédio do 
Centro Empresarial São Paulo, que abriga sedes de empresas como Unilever e Danone, para o 
bairro de Jurubatuba, na periferia. É lá que a Femsa centralizará a sede das suas duas 
divisões: a de refrigerantes (Coca-Cola) e de cervejas. O lugar é modesto, ajudará a reduzir os 
gastos de aluguel.  
 
Carolina Alvear diz que a intenção da empresa é buscar a rentabilidade perdida, só depois 
trabalhar mais focadamente as marcas. Ela adianta que, nessa primeira fase, a intenção será a 
de reforçar Kaiser, Bavaria e Xingu. A Femsa ainda não definiu sequer a agência de publicidade 
que irá cuidar das cervejas. Hoje, a sua conta institucional está em poder da DPZ, enquanto a 
dos produtos que comprou está com a Giovanni, FCB. Mas mudanças são esperadas para já. 
Só depois de reforçar as chamadas marcas locais, diz Carolina, é que a Femsa irá estudar o 
reforço no mercado brasileiro da sua marca mais importante, a Sol.  
 
A preocupação faz todo o sentido. A Heineken, que é sócia na operação, concorre na mesma 
faixa que a Sol e certamente não gostará de ver seu produto deixado de lado. Uma coisa que, 
diz um executivo da empresa, dificilmente irá ocorrer, uma vez que a Heineken é, na outra 
ponta do negócio, responsável pelo sucesso da Sol no mercado americano, onde a distribui. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 maio. 2006. Economia. p. B18. 


