
InBev faz oferta pela dona da Budweiser  
Patrícia Cançado  
 
Cervejaria belgo-brasileira oferece US$ 46,3 bilhões em dinheiro e Anheuser-Busch diz que vai 
avaliar  
 
A cervejaria belgo-brasileira InBev anunciou ontem uma oferta de US$ 46,3 bilhões (US$ 65 
por ação) em dinheiro pela americana Anheuser-Busch, dona da Budweiser. Segundo 
comunicado da InBev, o negócio criaria a maior fabricante de cervejas do mundo e uma das 
cinco maiores companhias globais de produtos de consumo. Também por meio de nota, a 
Anheuser-Busch diz que vai avaliar a proposta “levando em conta todos os fatores necessários, 
como o plano estratégico de longo prazo da empresa, e vai tomar a decisão no tempo certo”. 
 
Para conseguir fechar o negócio, a InBev informa estar preparada para levantar um 
empréstimo de até US$ 40 bilhões com um grupo de bancos internacionais. Além disso, diz 
também estar disposta a vender ativos não-estratégicos e fazer financiamento com garantia de 
ações (equity financing), de forma a não perder o grau de investimento das agências de 
classificação de risco.  
 
As ações da Anheuser-Busch - que já vinham subindo desde o ano passado, quando surgiram 
os rumores sobre a aquisição - dispararam após o anúncio. Nas transações do mercado 
americano after hours, os papéis subiram mais de 7%, sendo cotados a US$ 62,75. No pregão 
regular, a alta foi de 2,10%. As ações da InBev, por outro lado, vêm fazendo o trajeto inverso. 
 
No fim de maio, o jornal Financial Times revelou que a InBev estava preparando uma oferta de 
US$ 46 bilhões pela cervejaria americana. Na época, a reportagem dizia que a InBev partiria 
para uma oferta hostil caso a Anheuser se negasse a ter conversas amigáveis.  
 
A cervejaria é muito vulnerável a compras dessa natureza. A família Busch, fundadora da 
companhia, não detém mais o controle. Sua participação no negócio é de 4%. A Berkshire 
Hathaway, holding do investidor Warren Buffett, é a maior acionista, com 5% das ações. 
 
A família Busch não é favorável à venda. O maior temor do presidente-executivo, August 
Busch IV, é que os brasileiros assumam a companhia, assim como ocorreu na fusão com a 
belga Interbrew. No cargo desde o fim de 2006, ele já admitiu não gostar da visão de curto 
prazo que caracteriza a nova gestão da InBev.  
 
Para tentar romper essas resistências, a direção da InBev garante que vai manter em St. 
Louis, no Missouri - atual sede da Anheuser-Busch -, o comando da nova empresa nos EUA. 
Diz ainda que o nome da empresa surgida da fusão vai evocar a herança da Anheuser-Busch, e 
que não fechará nenhuma fábrica da empresa no país. 
 
De qualquer forma, a opinião pessoal dos Busch não inviabiliza a venda. Há alguns anos, a 
cervejaria abriu mão das chamadas poison pills, mecanismo criado na década de 80 para 
evitar que empresas fossem vítimas de ofertas do gênero. As poison pills permitem que os 
acionistas comprem novas ações com desconto e tornem uma aquisição mais cara.  
 
A venda de um ícone americano, negociada justamente em ano eleitoral, pode se transformar 
numa discussão também política. Segundo a imprensa americana, políticos e associações de 
trabalhadores devem entrar na discussão.  
 
Para a InBev, a compra é um passaporte para o mercado americano, onde as suas cervejas 
têm uma pequena participação. A Anheuser detém detém quase 50% das vendas de cerveja 
nos EUA. Embora as ações tenham subido no último ano, a vida já foi mais fácil para a 
Anheuser. Até 2004, valia 40% mais que a InBev. Em três anos, foi ultrapassada em valor de 
mercado. Ela é criticada pela baixa inovação e diversificação geográfica. Hoje, cerca de 80% 
do seu faturamento está concentrado nos EUA. Buffett faz parte do time dos descontentes com 
o desempenho. 
 



 
Leia mais: 
 
AmBev recupera participação de mercado no Brasil  
Marili Ribeiro  
 
No mercado nacional, a AmBev, parte brasileira da InBev, está recuperando participação de 
mercado, segundo os últimos dados do Instituto Nielsen, referentes ao mês de maio. A 
empresa ganhou 0,4 ponto porcentual no mês, passando a deter 67,5% do mercado total. E se 
a AmBev melhorou suas vendas, a mexicana Femsa, fabricante das marcas Kaiser e Sol, 
perdeu posição, caindo 0,4 ponto - de 8,2% para 7,8% de participação.  
 
A maior surpresa segue sendo o crescimento da Cervejaria Petrópolis, que é dona das marcas 
Itaipava e Crystal. Entre maio do ano passado e maio deste ano, a companhia ganhou 1 ponto 
porcentual e agora detém 9,1% de participação de mercado. Não é pouca coisa, uma vez que 
cada ponto conquistado representa cerca de R$ 100 milhões a mais no caixa da empresa, 
segundo estimativas do setor. 
 
O avanço da Petrópolis, conforme executivos do mercado cervejeiro, está relacionado ao 
sucesso de suas táticas de marketing. A marca Itaipava cresceu estimulando o boato de que 
seria fabricada com a pura água Petrópolis, na serra fluminense, embora a maioria de suas 
garrafas seja envasada em Boituva, interior de São Paulo. Outra estratégia foi adotar o lacre 
de proteção nas latas, o que gerou reação da líder AmBev, que contesta a eficiência do uso 
desse tipo de selo. A briga foi parar na Justiça.  
 
A Cervejaria Schincariol segue na segunda posição, com 12% de participação. Mas ainda não 
incorporou 0,8 ponto da marca Cintra, que a empresa comprou no início de maio. 
 

 



 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 jun. 2008, Economia & Negócios, p. B20. 


