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Os investidores andam animados com a perspectiva de a InBev NV comprar a Anheuser-Busch 
Cos., mas absorver a cervejaria americana pode ser bem mais difícil para a titã belga do que 
muitos imaginam. 
 
Uma série de fatores pode descarrilar uma oferta: diferenças culturais; uma potencial 
resistência de empregados e distribuidores da Anheuser; e até protestos de políticos contra a 
aquisição de um símbolo americano por uma empresa estrangeira num ano de eleição. 
 
"Gostaríamos que ela continuasse sendo uma empresa americana", diz o vice-presidente da 
união sindical Teamsters, Jack Cipriani, que é diretor da conferência dos trabalhadores da 
indústria de cervejas e refrigerantes. "Não parece que os empregados se dão bem quando 
pretendentes estrangeiros compram cervejarias americanas." 
 
O sindicato, que representa cerca de 7.500 dos 30.000 empregados da Anheuser, pode 
recorrer a seu próprio aliado político: o senador Barack Obama, provável candidato democrata 
à Casa Branca, a quem o sindicato anunciou apoio no começo deste ano. 
 
A InBev, dona da AmBev, está estudando uma oferta de aquisição, dizem pessoas 
familiarizadas com o assunto. Um acordo provavelmente passaria dos US$ 45 bilhões, ou US$ 
63 por ação, dizem analistas. Em Wall Street-, os analistas acreditam que a Anheuser resistirá 
fortemente a qualquer aproximação da InBev, seja negociada ou hostil, o que pode elevar o 
preço da fabricante da Budweiser a até US$ 70 por ação. Tanto a Anheuser quanto a InBev 
preferiram não comentar as especulações. 
 
Se o preço subir, a InBev terá de espremer os custos da Anheuser para tornar a união 
financeiramente viável, provavelmente com o corte de até US$ 1 bilhão em despesas anuais. 
Isso pode implicar ampla redução no orçamento de marketing da Anheuser e grande número 
de demissões, dizem analistas. 
 
A InBev, segunda cervejaria do mundo em volume, depois da britânica SABMiller PLC, já está 
acostumada a comprar companhias e depois podar seus custos. Essa abordagem pode ser 
arriscada com a Anheuser, uma empresa de 150 anos cujo sucesso foi obtido em parte com 
gastos elevados em itens tão diversos quanto cevada maltada e anúncios de televisão. 
 
A Anheuser pensa que "se é bom mandar uma pessoa de marketing para uma reunião, melhor 
ainda é mandar cinco", diz Harry Schuhmacher, editor da newsletter setorial "Beer Business 
Daily". 
 
Bill Pecoriello, analista do Morgan Stanley, diz que, se a InBev cortar o orçamento de 
marketing da Anheuser, pode prejudicar as vendas das suas maiores marcas nos Estados 
Unidos, como Bud Light e Michelob Ultra. Ele acrescenta que, de forma diferente da de muitos 
países em desenvolvimento onde a InBev opera, o mercado americano de cerveja tem crescido 
devagar e a competição é brutal. Assim, dólares gastos em outdoors, pôsteres em bares e 
displays em lojas podem ser cruciais para conquistar bebedores. 
 
Carlos Brito, o diretor-presidente brasileiro da InBev, é um agressivo cortador de custos que 
deve estar querendo ter sua oportunidade com a Anheuser. "Eles olham para a Anheuser-Bush 
e vêem um monte de desperdício", diz Marc Leemans, analista do Bank Degroof. "A meta deles 
(...) será se livrar da gordura." 
 
Num ano de eleição, a transação pode se tornar um ponto de combustão política. A Budweiser 
é um poderoso símbolo dos EUA que candidatos à Presidência às vezes abraçam para projetar 
uma imagem de gente comum. A desaceleração econômica e o aumento do desemprego já 
levou candidatos a censurar a influência de empresas estrangeiras na economia americana. A 
aquisição da maior cervejaria americana pode provocar um protesto popular. 
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