
NEGÓCIOS & CARREIRA BEBIDAS

EDUARDO VIEIRA

OMUNDO DAS CERVEJAS ESTEVE
mais agitado que de costume em
fevereiro - e não foi só por causa

do Carnaval brasileiro. A InBev, empresa
resultante da fusão entre a belga Interbrew
e a brasileira AmBev, tornou-se a cerve-
jaria mais valiosa do planeta. Superou
a americana Anheuser-Busch, dona da
marca Budweiser. O resultado de 2006 da
Anheuser-Busch, divulgado no início do
mês, decepcionou os analis-
tas de mercado e fez baixar o
valor de suas ações na Bolsa
de Nova York. Com isso, a
empresa caiu para o segun-
do lugar da lista, depois de
décadas na liderança. Na pri-
meira quinzena de fevereiro,
a InBev passou a valer US$
42 bilhões, 7,7% a mais que
a concorrente (leia o quadro
abaixo). Em agosto de 2004,
quando a InBev foi criada,
seu valor de mercado não chegava a um
terço do da Anheuser-Busch. Os resultados
de 2006 da InBev só deverão ser divulgados
no dia 1a de março. Mas a expectativa dos
analistas é que, ao contrário da rival ameri-
cana, ela apresente números que reforcem
ainda mais sua posição.

É a primeira vez na História que uma
empresa brasileira se torna a mais valiosa
de seu setor. Embora tenha sede na Bél-
gica, a gestão da InBev está nas mãos dos
fundadores da AmBev. Outras empresas
nacionais fazem sucesso lá fora, como a mi-
neradora Vale do Rio Doce, a siderúrgica
Gerdau e a construtora Odebrecht. Mas
nenhuma delas é tão globalizada quanto a
InBev. Em termos de volume de produção,

a InBev já ocupava o posto de maior cer-
vejaria do mundo. Ao assumir o primeiro
lugar também por valor de mercado, só fica
atrás de sua concorrente americana por fa-
turamento. A dona da Budweiser vendeu
US$ 15,7bilhões em 2006,US$ l,2 bilhão a
mais que a InBev. Segundo os analistas, não
por muito tempo. Eles esperam que, com
a divulgação do balanço, a InBev passe a
concorrente também nesse quesito.

O que fez o jogo virar foi a estratégia de
internacionalização seguida
pela InBev, inspirada no mo-
delo de negócios de sucesso
criado pelos brasileiros Jorge
Paulo Lemann, Carlos Alber-
to Sicupira e Mareei Telles.
Os três fundaram o banco
Garantia, um dos mais ino-
vadores do país, hoje contro-
lado pelo Credit Suisse First
Boston (CSFB). Eles foram
protagonistas de alguns dos
maiores negócios brasileiros

nas últimas décadas, entre eles a compra
da Brahma, em 1989. Dez anos depois,
a Brahma comprou a Antarctica, dando
origem à AmBev. Em mais cinco anos, fe-
charam negócio com a Interbrew. Foram
compradas por US$ 11 bilhões - mas esse
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foi um dos raros casos em que o compra-
dor entrega a gestão à empresa comprada.
É fácil entender o porquê. A taxa média
de crescimento da AmBev nos últimos
anos foi de 20% ao ano. Ela tem a maior
margem de lucro entre todas as cervejarias
do mundo. Foi essa gestão eficiente que a
Interbrew comprou.

Assim que houve a fusão, a AmBev en-
viou cerca de 30 de seus executivos para
uma imersão na sede da Interbrew, em
Leuven, uma cidadezinha próxima a Bru-
xelas. Na volta ao Brasil, um mês depois,
a equipe tinha uma análise dos principais
pontos de gestão da Interbrew. E recomen-
dava ações para correção de rumo. Uma das
primeiras medidas foi substituir a diretoria
da Interbrew. Dos 14 executivos belgas que
se reportavam ao presidente, o americano
John Brock, restaram três. Os outros 11 sa-
íram para dar lugar a cinco brasileiros, três
americanos e três europeus.

No ano passado, o executivo Carlos Bri-
to tornou-se presidente da InBev. E aí se
acentuou na empresa o estilo criado nos
tempos do Garantia. O siste-
ma de remuneração se tor-
nou mais agressivo: passou
a ganhar mais quem gerava
mais resultados. Roupas in-
formais substituíram os ter-
nos. A mudança mais agres-
siva ocorreu no controle de
custos. Contas de telefone ce-
lular passaram a ter limite de
reembolso. Passagens aéreas,
só em classe econômica. E as
diárias de hotel foram esti-
puladas em no máximo 100 euros. As mu-
danças foram recebidas com estranheza.
Até a chegada dos brasileiros, a cervejaria
belga vivia sob o controle de três dinastias
aristocráticas. Diretores europeus se quei-
xaram publicamente por ter de viajar na
classe econômica e dividir o quarto de ho-
tel com os colegas. E perderam privilégios.
Depois de marcar reuniões às 6 da tarde a
que ninguém comparecia, Brito descobriu
que seus subordinados europeus marca-
vam aulas de golfe nesse horário. Trocou-
os por brasileiros. Ao todo, demitiu cem
dos 400 funcionários da sede. Promoveu
ao primeiro escalão executivos com me-
nos de 35 anos - uma marca registrada da
gestão ousada da AmBev. Passou a pagar

os bônus em ações. Até então, os belgas
recebiam os prêmios em dinheiro.

Esse estilo acentuou o choque cultural.
A InBev enfrentou protestos por causa dos
cortes de custos. Funcionários da fábri-
ca da cerveja Hoedgaarden protestaram
quando a empresa decidiu mudar a fá-
brica da cidade homônima. O que para a
InBev era uma questão de produtividade,
para os belgas era uma tradição. O fim do
romantismo nos negócios deu resultado
rapidamente. "Os executivos da AmBev
ajudaram a tornar a empresa mais eficien-
te e a desenvolver novos mercados", afirma
Stéphane Champagne, analista do banco
canadense Cl Investments. O balanço de
2005 da InBev mostrou um lucro 11%
maior. Em volume, a venda de cerveja
cresceu 5,5%. A economia de custos foi
de 140 milhões de euros.

A liderança da InBev reacendeu
a onda de especulações no mercado cer-
vejeiro. Alguns operadores de Wall Street
argumentam que ela fortalece a possibi-

lidade de a InBev negociar
uma fusão com a própria
Anheuser-Busch. As duas
empresas atuam em mer-
cados complementares.
Enquanto a InBev é líder na
América Latina, no Canadá
e em alguns países da Euro-
pa, a Anheuser-Busch do-
mina o mercado americano
e tem forte participação no
México. A combinação das
duas traria a liderança nos

Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha
e na China, os quatro principais mercados
mundiais de cerveja em volume de con-
sumo. Por esse lado, a fusão faria todo o
sentido. Mas há obstáculos. O mercado
de cervejas está estagnado. O consumo
mundial da bebida aumentou somente
0,5% nos últimos cinco anos, segundo um
relatório do banco de investimento suíço
UBS. Para crescer, as cervejarias precisam
expandir suas operações por diversos paí-
ses e ter várias marcas para vender, sobre-
tudo as consideradas premium, que têm
margem de lucro maior. A InBev já adota
essa fórmula. A Anheuser-Busch, não. De-
pende quase exclusivamente do mercado
americano e está muito atrelada a uma K

Analistas
afirmam
que a InBev
e a Anheuser-
Busch podem
estar em
negociações
para se unir
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só marca, a Budweiser. Não teria, portan-
to, o perfil ideal para unir-se à InBev.

Mesmo assim, no ano passado, as duas
empresas fecharam um acordo que deu à
americana exclusividade na importação,
distribuição e venda das marcas premium
da InBev nos Estados Unidos. Também no
ano passado, a InBev vendeu à Anheuser-
Busch sua marca Rolling Rock. No Ca-
nadá, a Budweiser é fabricada e
distribuída pela Labatt, subsi-
diária da InBev. Nos últimos
anos, executivos da Anheuser-
Busch foram convidados para
assistir ao Carnaval carioca
no camarote da Brahma. Nes-
te ano, o visitante ilustre foi
August Busch IV, presidente
e tataraneto do fundador da
empresa americana. Em 2004,
a AmBev utilizou a mesma es-
tratégia para seduzir a Inter-
brew. Convidou executivos da j
cervejaria belga para visitar a j
Marquês de Sapucaí, no Rio
de Janeiro. Meses depois, saiu
a fusão com os belgas. "Há
cheiro de negócio no ar",
afirma um consultor bra-
sileiro especializado no
ramo de bebidas.

Se soube aproveitar a
globalização para to-
nar-se líder mundial,
a InBev também so-
fre com ela, no mer-
cado interno. Hoje,
há concorrentes
multinacionais que,
pela primeira vez
em anos, desafiam
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sua supremacia no Brasil. Sua participação
no mercado, de 68% segundo dados da AC
Nielsen, já foi de 75% há três anos.

O principal competidor da AmBev é a
Femsa, cervejaria mexicana que entrou no
Brasil no ano passado, depois de comprar a
Kaiser. A empresa ocupa a terceira posição
no mercado, atrás da Schincariol, mas é con-
siderada pelos especialistas como a maior

ameaça à hegemonia da AmBev. Por
dois motivos. O primeiro é que
a Femsa é uma empresa rica.
Fatura US$ 10 bilhões em todo
o mundo, quase tanto quanto a
concorrente. Em segundo lugar,
porque os mexicanos são conhe-
cidos por ter uma estratégia
agressiva nos mercados em que
atuam - uma fama semelhante à
que a AmBev tem no Brasil.

Em pouco mais de um ano no
país, a Femsa já justificou essa
reputação. Em agosto do ano
passado, começou a reconstruir
a imagem da Kaiser. Promoveu
a ressurreição do "baixinho
da Kaiser", personagem que
fez sucesso na década de 90,
e lançou, em outubro, uma
versão brasileira da cerveja
mexicana Sol, com uma
campanha de R$ 250
milhões. Até agora, não
houve a esperada ex-
plosão de vendas. Mas
a Femsa já conseguiu
subir de 6,9% de par-
ticipação de mercado,
logo que comprou a
Kaiser, para 8,7%. No
mercado brasileiro, de

R$ 19 bilhões ao ano, esse 1,8 ponto
porcentual significa R$ 342 milhões.

Há rumores de que a Femsa contratou
o banco de investimentos Goldman Sachs
para estudar novas aquisições no Brasil. O
alvo seria a cervejaria Petropolis, que pro-
duz a marca Itaipava e é a quarta colocada
entre os fabricantes. Com a compra, a Fe-
msa dobraria de tamanho e passaria à vice-
liderança no Brasil. A empresa nega que
esteja negociando com a Petropolis. (Re-
presentantes da Petropolis também negam
que a empresa esteja à venda.) Mas admite
que aquisições estão em seus planos.

Além de pela Femsa, a AmBev é
ameaçada pela Schincariol. Antes do Car-
naval, a Schin anunciou a contratação de
Fernando Terni, executivo que já presidiu a
Intelig e a Nokia, para comandar suas ope-
rações no Brasil. É o primeiro movimen-
to rumo à profissionalização da empresa.
Após a campanha do Experimenta!, a Schin
viu-se metida em escândalos de crimes de
sonegação fiscal que levaram à prisão de
seus controladores e executivos. Só agora
está conseguindo sair das dificuldades. Para
alguns analistas, a contratação de Terni é
um indício de que vem mais concorrência
por aí. A Schincariol estaria sendo profis-
sionalizada para ser vendida à SAB Miller,
a terceira maior cervejaria do mundo, dona
da marca Miller e a maior engarrafadora
mundial da Coca-Cola. A SAB Miller diz
apenas que está estudando oportunidades
de negócio no Brasil e na América Latina. A
Schincariol nega que esteja sendo vendida.
Mas, nos corredores da empresa, comenta-
se que o novo dono assumirá a cervejaria
neste ano. É mais um peso pesado contra
a hegemonia da AmBev. +
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