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A InBev NV, a cervejaria belga administrada por brasileiros, tem feito cenhos franzir com a 
maneira agressiva como tem estudado uma oferta pela Anheuser-Busch Cos., a fabricante da 
Budweiser e um ícone empresarial americano. 
 
Essa cultura corporativa é exemplificada toda manhã, na reunião de vendas das 7h20 no 
centro de distribuição da InBev aqui na Grande São Paulo. Recentemente, o supervisor 
Fernando Correa andava como um técnico de futebol antes da final enquanto revisava as 
metas de venda do dia em frente de cerca de 30 representantes de venda com uniforme azul. 
O grupo passaria o dia oferecendo as cervejas da empresa a restaurantes e vendas. 
 
A um gesto de Correa, um dos vendedores começou a bater num grande surdo e os 
representantes cantaram uma estridente versão de uma canção motivacional sobre a venda de 
cerveja. Depois da sessão musical com direito a bater o pé no chão e os punhos na mesa, os 
vendedores saltaram em suas motos e foram à luta. 
 
Na InBev, a atmosfera de trabalho lembra um vestiário de atletas. Isso faz parte de uma 
cultura corporativa de alta octanagem que também inclui cortes de custos ferozes e lucrativos 
programas de compensação baseados em incentivo. A ética de trabalho foi em grande parte 
desenhada por Jorge Paulo Lemann, um dos principais acionistas da InBev. Formado em 
Harvard, Lemann, de 68 anos, tomou emprestadas técnicas de gestão de empresas como a 
Goldman Sachs Group Inc., o Wal-Mart Stores Inc. e a PepsiCo Inc., com uma pitada de verve 
e flexibilidade brasileiras. 
 
Lemann e seus principais sócios brasileiros, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, se 
tornaram bilionários ao longo dos anos com seus investimentos em cerveja. A InBev tem 
presença em 130 países, com 200 marcas como Stella Artois, Beck's e Labatt Blue, além, é 
claro, de Brahma e Antarctica. 
 
Para os diretores da Anheuser-Busch que avaliam um casamento com a InBev, o destino dos 
administradores da belga Interbrew SA, que em 2004 fundiu-se com a AmBev num negócio 
avaliado em cerca de US$ 11 bilhões para formar a InBev, pode não ser muito encorajador. 
Embora a companhia resultante tenha sua sede na Bélgica e um ex-executivo da Interbrew 
tenha sido seu primeiro diretor-presidente, os brasileiros logo viraram a mesa.  
 
Carlos Brito, 48, substituiu o antigo executivo da Interbrew e se tornou diretor-presidente em 
dezembro de 2005. Os brasileiros passaram a ocupar a maioria dos cargos mais altos da 
InBev, levando analistas a descrever o negócio como uma "aquisição reversa". 
 
Numa palestra na Faculdade de Administração da Universidade Stanford, onde ele próprio se 
formou, Brito deu a entender que a cultura de negócios da AmBev correspondia a uma força 
avassaladora. "Na AmBev, a gente tinha uma cultura que era muito enraizada na mente de 
todo mundo", disse. "Isso nunca mudou (...) 20 anos de tempos bons ou ruins, sempre a 
mesma." Na Interbrew, "eles cresceram comprando empresas existentes e não tinham uma 
cultura própria, então ainda toleravam diferentes maneiras de fazer as coisas em países 
diferentes". Ele disse que a Interbrew estava pronta para a AmBev e para aceitar uma nova 
maneira de fazer as coisas. 
 
Executivos belgas da InBev, analistas e investidores, e a elite política e econômica do país 
dizem que apóiam o contínuo esforço da companhia pela expansão internacional. Eles 
reconhecem que a companhia não é mais sua. A InBev "era totalmente belga, daí passou a ser 
belgo-brasileira, e agora é brasileira-belga", diz o ministro da Economia Vincent Van 
Quickenborne. "É assim que o mundo funciona, nós somos uma economia bem aberta, não 
temos esse senso de patriotismo econômico como os franceses." 
 
Mas os brasileiros da InBev pisaram em alguns calos. Alguns belgas, que estão para a cerveja 
como os franceses para o vinho, já se queixaram de que os brasileiros são demasiadamente 



orientados pelos resultados financeiros. Em 2006, a InBev teve greves e protestos em suas 
operações belgas depois de anunciar um plano de reestruturar fábricas e demitir.  
 
"Os brasileiros são muito agressivos com os sindicatos", diz Marc Delvenne, um sindicalista da 
Bélgica. "É sempre não, não, não." A empresa descreve como "forte e construtiva" sua relação 
com os sindicatos e afirma que reduziu as demissões para 39 postos por meio de 
transferências internas e um programa de aposentadoria antecipada. 
 
Em Newfoundland, Canadá, uma disputa ácida surgiu no início de 2005 em meio a uma greve 
numa fábrica da Labatt. A empresa contratou uma firma de segurança para proteger a fábrica, 
segundo Chris Henley, porta-voz do sindicato, e houve conflitos entre seguranças e 
piqueteiros. 
 
O sindicato convocou um boicote à Labatt e chamou a diretoria de "um bando de valentões 
brasileiros que acham que podem ensinar uma lição para nossos trabalhadores". 
 
A empresa e o sindicato chegaram a um acordo para um novo acordo coletivo depois da 
convocação de boicote. Uma porta-voz da InBev diz que a Labatt contratou "uma firma de 
segurança profissional altamente treinada" para assegurar que poderia operar a fábrica 
durante a greve, e que ficou feliz ao chegar a um acordo com o sindicato. 
 
Mesmo no Brasil o estilo de gerência - que um vídeo informativo da companhia compara ao de 
uma operação militar - já causou problemas. A empresa tem vários processos na Justiça 
Trabalhista brasileira por assédio moral, definido como afrontas à dignidade dos empregados. 
 
Alguns dos processo de assédio envolviam trabalhadores de baixo desempenho que eram 
forçados a fazer flexões de braço, danças ridículas ou responder a apelidos insultantes como 
"Forrest Gump", diz José de Lima Ramos Pereira, um procurador especializado em questões 
trabalhistas. Segundo ele, depois de uma investigação feita por promotores públicos, a AmBev 
concordou em pagar uma multa de R$ 1 milhão e pôr fim a tais práticas. Os promotores 
estavam querendo uma multa de R$ 30 milhões quando abriram o processo, em 2005. 
 
Uma porta-voz da InBev diz que os incidentes foram "casos isolados" que aconteceram há 
muitos anos e que a empresa desde então estabeleceu procedimentos para evitar sua 
ocorrência. Ela acrescentou que pesquisas em revistas brasileiras costumam citar a AmBev 
como um dos melhores locais de trabalho do país. 
 
Lemann, cujo pai emigrou da Suíça para o Brasil, foi um pioneiro do surfe no Rio de Janeiro e 
um tenista que jogou em Wimbledon e na Taça Davis. 
 
Dedicando-se aos negócios, em 1971 ele comprou uma pequena firma de investimento que 
tornaria um veículo para suas aquisições, o Banco de Investimentos Garantia. O Garantia tinha 
alguns negócios com a Goldman Sachs e Lemann começou e reproduzir sua cultura baseada 
em incentivos. O Garantia oferecia salários-base relativamente baixos que poderiam crescer 
muito com bônus de desempenho. 
 
Em 1982, o Garantia lançou a primeira oferta hostil de aquisição nas bolsas brasileiras, 
comprando a Lojas Americanas. Sedento para aprender sobre varejo, Lemann e seus sócios 
entraram em contato com donos de grandes redes em todo o mundo e fizeram amizade com o 
líder do Wal-Mart, Sam Walton. 
 
Quando Lemann e seus sócios compraram o controle da Brahma, em 1989, puseram fim aos 
carros da companhia, seus escritórios luxuosos e sala de jantar de executivos. Eles adotaram 
orçamento de base zero, que começa o processo orçamentário anual num papel em branco, 
ignorando quanto foi gasto previamente em cada área. Em 1999, a Brahma se fundiu com a 
Antarctica para criar a AmBev, que tinha 70% do mercado brasileiro de cerveja. 
 
Lemann teve seus tropeços. Em parte devido à distração causada por um ataque cardíaco que 
ele sofreu em 1994, o Garantia não estava preparado para a crise financeira asiática do fim 



dos anos 90 e teve perdas em operações de mercado. Os sócios tiveram de vender o banco 
para o Credit Suisse em 1998 por US$ 675 milhões. No nível pessoal, Lemann foi atingido por 
uma tentativa frustrada de seqüestro de três de seus filhos em 1999 em São Paulo. Depois 
disso, mudou-se com a família para a Suíça. 
 
Mas a cultura e a personalidade da InBev parecem que refletirão durante muito tempo a visão 
de Lemann, em parte porque a companhia trabalha duro para preencher sua base de talentos. 
Quando a Fundação Getúlio Vargas faz sua semana anual de recrutamento de estagiários, 
várias empresas enviam executivos de recursos humanos de nível médio com filmes 
promocionais sem graça. 
 
Já a AmBev e a InBev sempre mandaram executivos de alto escalão e com isso conseguiram 
seduzir alguns dos melhores e mais brilhantes estudantes. (Colaborou John W. Miller, de 
Bruxelas) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2008, Empresas , p. B8. 


