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Sob vários aspectos, a AmBev é um
exemplo de sucesso que pode ins-
pirar orgulho da classe empresa-

rial brasileira. Mesmo atuando num se-
tor infestado de concorrência informal
(gente que lucra muito porque não pa-
ga impostos), domina as vendas de cer-
veja no país com assombrosos 68% do
mercado. Com todas as dificuldades bra-
sileiras para se internacionalizar, está
presente em 14 países. Seu resultado
financeiro (42% de lucro pré-impostos,
antes de formar a InBev, na fusão com a
belga Interbrew) é o maior do mundo.

Essas conquistas são fruto de uma cul-
tura especialmente agressiva na cobran-
ça de metas e largamente compensa-
dora para os bem-sucedidos. Analisa-
da por seus números, a AmBev pratica,
inegavelmente, um modelo de negócios
vencedor. E, no entanto, é um modelo
que está em xeque.

Nos últimos cinco anos, centenas de
vendedores da AmBev foram à Justiça
com a denúncia de que sofriam castigos
por não cumprir metas de venda. Em Por-
to Alegre, Flávio França afirma que foi
obrigado a entrar num caixão para ou-
vir os insultos do chefe e dos colegas

de trabalho. O mineiro Genival Pereira
diz que era obrigado a fazer flexões de
braço, como forma de punição. Há re-
latos semelhantes no país todo. Eles re-
presentam o extremo a que pode chegar
a cultura peculiar da AmBev, de grande
informalidade no ambiente de trabalho
e busca agressiva por resultados. "Isso é
uma distorção da nossa cultura", diz
Mareio Fróes, gerente-corporativo de >
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Todas as manhãs, 13 mil vendedores do Brasil todo se reúnem antes de sair às ruas. Tocam cometa e entoam gritos de guerra

Gestão e Gente da AmBev. "Hoje não
existe mais esse tipo de problema."

Não são bem os evidentes destempe-
ros - tenham eles acabado ou não - que
colocam em risco o modelo da AmBev.
O problema que a empresa enfrenta é
muito mais de descompasso em relação
ao espírito do tempo. A filosofia vem de
1989, quando a cervejaria Brahma foi
comprada pelos investidores Jorge
Paulo Lehman, Carlos Alberto Sicupira
e Mareei Telles, do Banco Garantia.

A empresa passou a adotar a filo-
sofia típica das empresas americanas
das décadas de 80 e 90, cujo mantra
era a célebre expressão americana " -
Greed is good" (a ganância é uma coi-
sa boa). Em linhas gerais, trata-se de
tirar o máximo das pessoas, alcançar o
máximo de resultados e recompensá-

las de acordo. (Em 2004 e 2005, um em
cada quatro funcionários foi promo-
vido. Todos ganham 14 salários no ano.
Os bônus chegam a mais 14 salários -
em casos raríssimos, mas de poderoso
fator de incentivo.)

Mas o mundo mudou. Entre a disse-
minação de filosofias orientais, busca de
qualidade de vida, descrédito na rique-
za como caminho para a felicidade e, fi-
nalmente, a descoberta de uma onda de
fraudes nas empresas americanas, a ga-
nância passou a ser vista com muita des-
confiança. O cinema captou a mudan-
ça de humor da sociedade e os filmes de
crítica à entrega excessiva ao trabalho
proliferaram - como a comédia Em Boa
Companhia, do ano passado, em que To-
pher Grace, um jovem executivo bem-
sucedido, conhece Scarlett Johansson,

é demitido e acaba se tornando um pro-
fessor que anda descalço pela praia.

"Esse modelo da AmBev era mais
aceitável nos anos 90", diz Jorge Gar-
cia, pesquisador e professor de Estraté-
gia da escola de administração Ibmec.
Não é que a AmBev esteja ameaçada já.
Mas o recrutamento de talentos não é
tão fácil como antigamente. Garcia diz
perceber isso na sala de aula, compos-
ta justamente do tipo de alunos que a
AmBev gosta de contratar para seus
quadros gerenciais -jovens com boa for-
mação. "Uma parte da turma tem hor-
ror à AmBev. Outra parte está doida pa-
ra entrar." No passado, trabalhar na Am-
Bev era o sonho dourado de todo jovem
que queria carreira em empresas.

Mesmo quem entra pode não ficar
muito tempo. Como a empresa exige de-

Carlos Brito (primeiro da esq. para a dir.), novo presidente mundial da
InBev, fez uma carreira meteórica na companhia. Ele encarna perfeitamente os valores
da AmBev, fundada pelos banqueiros Mareei Telles (ao centro) e Jorge Paulo Lehman
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Lúcio Massola, vendedor
de cerveja em São Pauto

Há dois anos na AmBev, Lúcio Mas-
sola diz estar satisfeito com o emprego.
Ele afirma que trabalha oito horas por
dia e que raramente excede a carga ofi-
ciai. "Como moro perto do trabalho, ain-
da sobra tempo para passear com o ca-
chorro no parque. À noite, vou para a fa-
culdade", diz. A AmBev paga 30% de sua
faculdade de Administração. Lúcio pre-
tende fazer carreira na companhia

dicação total - incluindo mudança de Es-
tado, horas extras e viagens constantes
-, ela acaba atraindo gente mais jovem.
Um ex-executivo da AmBev diz que o
modelo se esgota em cinco a dez anos.
No começo, diz ele, você tem liberda-
de para agir, aprende muito e tem chan-
ces de subir. Depois, começa a questio-
nar: será que é isso que quero para mi-
nha vida? "Eu, por exemplo, buscava va-
lores emocionais, que a empresa não en-
trega", diz o ex-executivo. "Houve um
ano em que trabalhei 42 dos 52 fins de
semana. Você se sente explorado. Mas
o jogo é limpo. Você aprende e ganha
um bom dinheiro por isso", diz.

A AmBev estimula seus funcionários
a conquistar o impossível. Todas as ma-
nhãs, antes de sair para as ruas, cer-
ca de 13 mil vendedores se reúnem em
diferentes lugares do Brasil. Depois de
ouvir as metas de venda do dia, entoam
hinos e gritos de guerra contra a con-
corrência. Batem na mesa e cantam al-

"VIVIA ESTRESSADO E
BRIGANDO COM A FAMÍLIA"

Ronaldo Carvalho, ex-vendedor
da AmBev em Porto Alegre

Ronaldo diz que, enquanto traba-
lhou na AmBev, sua vida foi um infer-
no. Ele afirma que descontava o es-
tresse do trabalho na família, e seu
casamento quase acabou. Seu maior
trauma eram os castigos por não-cum-
primento de metas de venda. "Era
obrigado a atravessar um corredor po-
lonês. Recebia insultos dos colegas
e chefes." Ronaldo já ganhou uma
ação trabalhista contra a empresa

to. E comum ouvir coisas do tipo: "Va-
mos destruir a Schin. É guerra!". Es-
sa estratégia foi copiada do fanatismo
corporativo do Wal-Mart. Na rede de
varejo americana, todos os funcioná-
rios entoam o grito de guerra da em-
presa antes do trabalho.

Por sua natureza, a AmBev desperta
amor e ódio. No terreno do amor está Vi-
vian Serebrinic, gerente de inovação da
empresa, cujo salário aumentou 36% em
três anos e meio, sem contar os bônus
anuais. Nesse período, ela mudou três
vezes de função. "A diferença entre a
AmBev e as empresas tradicionais é que
aqui temos muitos desafios em pouco
tempo", diz Vivian, grávida de oito me-
ses do segundo filho. Ela diz trabalhar,
no mínimo, nove horas por dia e pas-
sar uma hora e meia por dia com o filho.

No terreno do ódio está o carioca Fe-
lipe Quadros, de 31 anos, criador de uma
comunidade no Orkut chamada Eu

Odeio a AmBev - que já tem 214 inte-
grantes e compete com outras comuni-
dades, como a de namoradas iradas de
funcionários que não têm tempo para
elas. Quadros é um ex-funcionário, que
ficou apenas seis meses na companhia,
em 2001. Ao sair, abriu uma empresa de
software para comércio eletrônico. Em
seu escritório, de frente para o mar em
Florianópolis, os seis funcionários têm
tabela de basquete, pufes para relaxar e
horário flexível - algo parecido, guarda-
das as proporções, com ambientes de
empresas como Google e Microsoft, mais
antenadas com os novos tempos.

A AmBev está se dando conta dos ris-
cos e tem feito esforço para mudar. "Há
muito folclore em torno de nossa cultura.
Ao contrário do que se diz por aí, nin-
guém aqui se acotovela para atingir re-
sultados. Se não tem trabalho em equi-
pe, não tem bônus", diz Fróes. A idéia de
Fróes é transformar a AmBev na melhor
empresa para trabalhar no Brasil. Há, sim,
muita gente feliz lá dentro - pelo me-
nos de acordo com as pesquisas da pró-
pria empresa. Elas começaram a ser fei-
tas em 2003. A mais recente, do ano pas-
sado, indica que mais de 90% dos fun-
cionários gostam de trabalhar na AmBev.

Faz sentido. Como frisa a especialis-
ta em administração Betania Tanure,
pesquisadora da Fundação Dom Ca-
bral, a AmBev tem um discurso coeren-
te. "As pessoas que vão para lá sabem
o que vão encontrar", afirma ela. "É
uma empresa boa para quem está in-
teressado nesse modelo." A questão
é que há menos gente interessada. O
grande desafio para a AmBev é incor-
porar valores mais modernos, como os
que norteiam o Google, por exemplo,
sem perder a identidade que a tornou
uma empresa de tanto sucesso. •
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