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Quando assumiu a presidência da Brahma, no fin-
zinho de 1989, Marcel Telles não entendia nada de
cerveja. O investidor-empresário, que ao lado de

Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira, seus sócios
no Banco Garantia, comprara a maior cervejaria do Brasil
precisava de um benchmark, um modelo em que se espe-
lhar. Escudado por Magim Rodrigues, executivo tirado da
presidência da Lacta para cuidar das operações da Brahma,
Telles embarcou numa turnê por algumas das melhores
cervejarias do mundo. Encontrou a inspiração que busca-
va na americana Anheuser-Busch, àquela altura a maior
do ramo no planeta. Vem de lá, por exemplo, a excelência
na gestão de marcas observada na Brahma e mais tarde na
AmBev (fruto da fusão com a Antarctica) e na InBev (que
nasceu da união com a belga Interbrew). Dezenove anos
depois, no último dia 11 de junho, Telles, agora um dos só-
cios controladores da gigante belgo-brasileira, pôs sobre a
mesa do conselho de administração da Anheuser-Busch
uma oferta não solicitada de US$ 46,4 bilhões pela totalida-
de das ações da companhia. Se disserem sim, os acionistas
da cervejaria americana fecharão um círculo. O discípulo

terá não apenas superado o mestre, mas o devorado num
banquete corporativo. Nas duas décadas que separam os
dois momentos, desenrola-se um dos mais inspiradores
casos de internacionalização de uma empresa brasileira.

"Estivemos várias vezes em Saint Louis para apren-
der com os caras da Anheuser-Busch. Fizemos quase uma
ponte aérea", afirma Alberto Cerqueira Lima, ex-diretor
de marketing da Brahma e da AmBev. Atual presidente da
consultoria Copernicus no Brasil, ele estava na Brahma ha-
via nove anos quando a turma do Garantia chegou. Escolhi-
do inicialmente para o cargo de gerente geral de marketing,
sobreviveu a uma mudança brutal do ambiente de trabalho.

A Brahma dos anos 80 é descrita como uma empre-
sa "confortável". Sua gestão não era, absolutamente, focada
em resultados. "Você era avaliado pela maneira como se
comportava", diz Cerqueira. Valorizava-se o respeito aos
horários de entrada e saída, o comportamento nas reuni-
ões e até a maneira de se vestir (terno e gravata eram de ri-
gor). A formalidade era a norma, e havia regras de ouro,
como não deixar memorandos sem resposta e não entrar
na sala de reuniões sem ser convocado por um superior.
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O NEGOCIADOR Carlos Brito, CEO da InBev, fala com a
imprensa durante visita ao Senado americano no dia 17 de junho

"De repente, chega o Mareei Telles de jeans, com o
costume de sentar em cima da mesa. Traz com ele uma tur-
ma diferente. Tinha até gente de rabo-de-cavalo. Um pesso-
al que falava muito palavrão", relembra Cerqueira. "E ele
[Telles] diz com toda a clareza: 'O que importa, daqui para a
frente, é resultado. Se trouxer resultado, você vai ser recom-
pensado. Caso contrário, sua vida na empresa vai ser curta'."

O curioso é que a Anheuser-Busch até hoje se
parece com a Brahma de 20 anos atrás. Salas fecha-
das. E respeito germânico à hierarquia. O que ela tem
de especial é a visão de mercado - que já exibia há duas
décadas e aceitou compartilhar com os brasileiros.

"Nosso material promocional era careta. A ocu-
pação do ponto-de-venda, primária", afirma Cerqueira.
"A Anheuser-Busch estava muito avançada." As primei-
ras amostras de material de merchandising da "nova"
Brahma foram trazidas de Saint Louis. Banners, lumi-
nárias e néons eram importados, enquanto se prepara-
vam fornecedores brasileiros para suprir tal demanda.
Até a obsessão com o frescor da cerveja, que transforma
vendedores em gestores de estoque nos bares, foi herda-
da pela Brahma. "A gente acompanhava as rotas dos caras
nos Estados Unidos para ver como se faz", diz Cerqueira.

Em dado momento, a relação entre as duas empre-

sas era tão próxima que surgiram boatos de que a Anheu-
ser ia comprar a Brahma. Questionado internamente,
Telles respondeu, em seu costumeiro tom de galhofa: "É
mais fácil um dia a gente comprar a empresa deles". "Todo
mundo riu", diz Cerqueira. "Mas ele não estava brincando."

KNOW-HOW EXPORTÁVEL
Desde muito cedo, Telles se convenceu de que,

tanto local como internacionalmente, restariam poucas
empresas por setor, possivelmente apenas três - uma per-
cepção empírica recentemente transformada em teoria
pelos professores indianos Jagdish Sheth e Rajendra Si-
sodia, autores de Tbe Rule of Three ("A regra dos três"). Ao
desenvolver uma logística de distribuição em um mercado
difícil como o brasileiro, a Brahma adquiriu um know-
how exportável. As grandes cervejarias internacionais
sempre tiveram medo de entrar na América Latina. Per-
cebendo a oportunidade, Telles decidiu testar a internacio-
nalização como estratégia de valorização da companhia.

O processo começou em 1994, com a compra da Cer-
vecera Nacional, na Venezuela. A primeira visita à cerveja-
ria venezuelana foi feita por Cerqueira e Magim Rodrigues.
Foi este último que pediu a um fornecedor comum que os
apresentasse aos donos do grupo Polar, que então domi-
nava 90% do mercado venezuelano e estava se desfazen-
do de uma empresa. Àquela época, o consumo local, de 80
litros anuais per capita, era o mais alto da América Latina.



Meses depois do desembar-
que em Caracas, a Brahma entrou no
mercado argentino, com a constru-
ção, a partir do zero, de uma fábrica
própria, que demandou investimen-
tos de US$ 120 milhões. Também,
ali tratava-se de enfrentar um rival
dominante, a Quilmes, que monopo-
lizava 80% das vendas. E um erro
estratégico quase tirou os brasilei-
ros do negócio logo na decolagem.

Embora a Quilmes terceirizas-
se sua logística, a Brahma investiu em
caminhões, depósitos e empilhadeiras
próprios. Para só depois descobrir que
a pesada estrutura necessária para
abastecer bares e restaurantes no ve-
rão ficava ociosa no frio inverno argen-
tino, quando o consumo de cerveja cai
60%. Na época, a companhia admitiu
prejuízos de US$ 2 milhões com o
erro estratégico. A estrutura própria
foi desfeita, e a distribuição, terceiri-
zada. A lição tirada do episódio, nas
palavras de Magim, foi: "Estando em
outro país, não invente a roda: copie".
Em 2003, a AmBev comprou a Quinsa, dona da marca
Quilmes, e assumiu a liderança no mercado argentino.

Menos de uma década atrás, quando Antarctica e
Brahma se fundiram, o mundo da cerveja era dominado
por grandes empresas locais. Dizia-se que o caráter semi-
artesanal da fabricação de cerveja e a fidelidade dos con-
sumidores a paladares específicos era uma barreira anti-
globalização. Se um dia de fato existiu, essa barreira ruiu.

A tecnologia, hoje, permite fazer cerveja progra-
mando um computador. As cervejarias estão totalmente
informatizadas. E o mito do mestre cervejeiro que guar-
da um segredo acabou. Todos os fabricantes compram
lúpulo, malte, cevada e fábricas (com piloto automático)
dos mesmos fornecedores. Criaram-se, assim, as con-
dições para uma tardia consolidação internacional.

Uma troca de ações no valor de US$ 11 bilhões en-
tre a brasileira AmBev, presente em 15 países das Amé-
ricas, e a belga Interbrew, dona de 200 marcas e já bas-
tante globalizada, criou a maior cervejaria do planeta em
valor de mercado. Na seqüência, os sul-africanos da SAB
uniram-se aos americanos da Miller e criaram a SAB-
Miller, com sede no Reino Unido. E a canadense Molson,
ex-dona da Kaiser no Brasil, fundiu-se à americana Coors.

No caso da InBev, graças a um acordo de acionistas,

os brasileiros passaram a dividir com
os belgas o comando da empresa, ape-
sar de terem só 25% de seu capital. Em
pouco tempo, assumiram o controle
de fato. O presidente, Carlos Brito, é
brasileiro, bem como outros sete dos
13 principais executivos do grupo.

Essa lógica peculiar, da empre-
sa belga administrada por brasileiros
que parte para a compra de um grupo
americano, só se explica na inédita
geoeconomia deste início de século.
As indústrias da velha economia vêm
sendo dominadas por empresas de pa-
íses emergentes. A Cemex (Cementos
de México) já é a maior produtora de
cimento do mundo. A indiana Mittal
Steel comprou a Arcelor e formou o
maior grupo siderúrgico do planeta.
A brasileira Vale é a segunda mine-
radora global. Se a Anheuser aceitar
a oferta da InBev, nascerá a maior
cervejaria da história, com um quar-
to do mercado mundial. Que não por
acaso deverá ser tripulada, em seus
postos estratégicos, por brasileiros.

Jovens profissionais americanos e europeus já não
almejam empregos em companhias de setores tradicionais.
Estão focados em indústrias da nova vanguarda tecno-
lógica. Afinal, quão sexy soa um emprego numa cerveja-
ria, quando comparado a uma vaga, digamos, no Google?

"Você não consegue mais atrair os melhores alu-
nos da "Ivy League" (as oito universidades mais prestigio-
sas dos Estados Unidos) para trabalhar em empresas de
setores tradicionais", afirma Álvaro Cyrino, especialista
em internacionalização de negócios da Fundação Dom
Cabral. Por outro lado, para as melhores cabeças forma-
das no Brasil, na China ou na índia, a oportunidade de
assumir posições de comando em empresas do Primei-
ro Mundo representa o ponto alto de qualquer carreira.

A mesma lógica é aplicada por Mareei, Lemann e
Sicupira na batalha pela ferrovia americana CSX. Escon-
didos atrás de um fundo chamado 3G Capital Partners,
eles se uniram ao fundo inglês The Children's Investment
e, no fim de 2007, compraram 8,7% do capital da empresa.
Desde então, brigam por cinco das 12 cadeiras no conse-
lho da ferrovia. Se vencerem, o próximo passo, formal-
mente negado, seria destituir o presidente, Michael Ward.
Para seu lugar, o nome mais cotado é o do brasileiro Ale-
xandre Behring, ex-CEO da empresa de logística ALL.



Para dirigir a Anheuser depois da aquisição,
o provável indicado seria Luiz Fernando Edmond,
atual CEO da AmBev. O executivo seguiria os pas-
sos de seu antecessor no cargo, Carlos Brito, que ru-
mou para a Bélgica em 2005 para comandar a InBev.

Mais de 100 profissionais oriundos da AmBev
atuam hoje em operações da empresa fora do Brasil, sen-
do 46 na Europa, 16 na América do Norte, 42 na Améri-
ca Latina e cinco na Ásia. "Não existe uma preparação
específica para executivos que vão para outros países",
disse Edmond a Época NEGÓCIOS, numa entrevista
concedida em fevereiro. "Trabalhamos nossa cultura em
todas as etapas do dia-a-dia, desde as tarefas mais sim-
ples até os módulos da nossa universidade corporativa."

DE A
Carioca, 42 anos, Edmond entrou na Brahma em

1990 - meses depois da aquisição da cervejaria por Telles
e companhia -, na primeira turma de trainees admitida na
empresa. Escalou os degraus do organograma em velocida-
de recorde e, quatro anos depois, recebeu a tarefa de abrir a
subsidiária da companhia na Argentina. Cumpriu a missão
e, a partir de então, saltou de diretoria em diretoria até che-
gar à presidência, em 2005. O próximo passo depende do
fechamento do negócio entre a Anheuser-Busch e a InBev.

A complementaridade das duas cervejarias foi no-
tada há tempos. Um ano atrás, em julho de 2007, um grupo
de analistas de mercado do Citigroup divulgou um relató-
rio de 52 páginas sobre a indústria global de bebidas, cujo
mote era Uma provável aliança Anheuser-Busch/InBev e seu
efeito dominó. Sua previsão se revelaria acertada. "Examina-
mos várias combinações possíveis de grandes cervejarias
e, baseados nas geografias complementares das duas com-
panhias, nos fortes argumentos a favor da redução de cus-
tos e no sentido de urgência da A-B (Anheuser-Busch) em
recuperar sua posição de liderança global, determinamos
que uma combinação A-B/InBev é o cenário mais provável."

A união das duas empresas abriria o mercado ame-
ricano para marcas globais da InBev, como Stella Artois,
Beck's e Brahma. E os mercados sul-americano e europeu
para a Budweiser e sua versão light, as duas cervejas mais
vendidas do planeta. Criaria um grupo empresarial imba-
tível nas três Américas. E um competidor fortíssimo para
o mercado asiático. Com base na análise do Citi, é possível
prever economias entre US$ 4,1 bilhões e US$ 9,8 bilhões.

Com tudo isso, só há um obstáculo relevante ao fe-
chamento do negócio: a família Busch, fundadora da empre-
sa, não quer vendê-la. Nomeado CEO em dezembro de 2006,
August Busch IV - também conhecido como "O Quarto" - é
descrito no relatório do Citi como "incrivelmente focado em

recuperar a glória passada da A-B". "Acreditamos que Au-
gust Busch IV ainda não esteja pronto para abrir mão do
controle e não aprovaria uma estrutura sem ao menos o con-
trole compartilhado da companhia", dizem os analistas.

Busch IV, com seus 44 anos completados no mês de
junho, tem um passado complicado. Seu perfil, traçado no
blog de negócios Dealbook, do The Neto York Times, traz his-
tórias cabeludas de seus tempos de universitário. Numa
ocasião, o jovem herdeiro destruiu seu Corvette ao final de
uma longa noitada, matando a garçonete que o acompanha-
va. Ele abandonou a cena do acidente e foi encontrado oito
horas depois, sujo de sangue. A família Busch uniu-se em
torno dele, contratou advogados influentes e conseguiu que
a polícia encerrasse a investigação. "Dois anos depois, ele foi
envolvido em uma perseguição de carros em alta velocidade
com a polícia e acusado de tentar atropelar um policial com
seu Mercedes. Novamente, os advogados da família entra-
ram em cena e ele foi absolvido", afirma o jornalista Andrew
Ross Sorkin no Dealbook. "Quando ele se formou, foi traba-
lhar na empresa da família. Agora, é o principal executivo."

Busch IV abriu duas frentes de batalha para defen-
der a companhia da oferta estrangeira. Na primeira, iniciou
negociações paralelas com o grupo mexicano Modelo, dono
da marca Corona, para uma fusão. Ao engordar a noiva, os
americanos esperam torná-la cara demais e melar o negócio.

A segunda frente é política. Já há dois sites na internet
engajados na campanha contra a venda da cervejaria. Um de-
les é o saveab.com. Sua página de entrada, decorada com uma
bandeira dos Estados Unidos, é um chamado às armas: "Com
a sua ajuda, podemos combater a invasão estrangeira da A-
B. Lutaremos para proteger esse tesouro americano. Vamos
tomar a internet, as ruas, os salões de mármore das nossas
capitais, o que for preciso para deter a invasão". Uma semana
depois do anúncio da oferta, o site já tinha 50 mil assinaturas,
incluindo a do governador do Missouri e a do prefeito de Saint
Louis. O outro portal é o savebudweiser.com, que tem seu
público entre famílias de militares preocupados com o risco
de uma Anheuser-Busch controlada por estrangeiros deixar
de fazer generosas doações às tropas americanas no exterior.

A resistência organizada em Saint Louis empurrou
Carlos Brito, na condição de CEO da InBev, ao combate corpo
a corpo. No campo das relações públicas, ele primeiro escre-
veu uma carta aberta à cidade, num esforço para convencer a
população de que sua empresa não pretende enxovalhar o le-
gado da Anheuser. E, em seguida, foi ao Congresso defender
as negociações. Reuniu-se com a senadora Claire McCaskill,
do Missouri. Em vão. Depois do encontro, ela afirmou que
é contra o negócio e fará tudo ao seu alcance para impedi-lo.

Paralelamente, Brito bombardeou a ofensiva me-
xicana da Anheuser com uma carta endereçada a Busch



IV, mas com um recado claro aos acionistas da A-B: se o
negócio com a Modelo prosperar, a InBev retirará a ofer-
ta - e eles perderão dinheiro. "Nenhuma transação al-
ternativa que o senhor possa efetuar criaria mais valor
para seus acionistas que os US$ 65 por ação em dinheiro
que estamos oferecendo", afirmou o brasileiro. "Espera-
mos que, antes de prosseguir com qualquer transação al-
ternativa, especialmente se seus acionistas não tiverem
a oportunidade de votá-la, os senhores primeiro explo-
rem plenamente nossa oferta e as potenciais conseqüên-
cias adversas que qualquer transação dessas poderia ter
sobre a capacidade de seus acionistas receberem-na."

A não ser pela mobilização popular nacionalista, as
defesas dos "donos" da Anheuser são frágeis. Embora man-
tenha a gestão da companhia sob seu controle graças a reno-
vados acordos de acionistas, a família Busch não tem mais do
que 4% das ações da companhia, cujo capital é bem pulveri-
zado. Entre os principais acionistas, destaca-se o bilionário
Warren Buffett, que detém 5% da cervejaria. Buffett é amigo
pessoal de Jorge Paulo Lemann, um dos responsáveis pela
oferta da InBev à Anheuser. Mas já fez o mercado saber que
analisará a proposta em termos exclusivamente financeiros.

Buffett tem 35,56 milhões de ações da A-B. Pagou
por elas US$ 1,72 bilhão há cerca de três anos. Ao preço pré-
oferta dos papéis, de US$ 45,68 por ação, estava perdendo
coisa de US$ 100 milhões com o investimento. Já pelos US$
65 por ação oferecidos pela InBev, ele poderia vender sua
participação por US$ 2,31 bilhões, embolsando cerca de
US$ 600 milhões na operação. Não é difícil prever para que
lado penderá o homem apontado como fiel desta balança.

"A A-B não tem escolha, na nossa visão, senão se jun-
tar com outro player global de cerveja para rapidamente se
livrar da trajetória de lento crescimento e restaurar a posição
da companhia no mercado global", afirmam os analistas do
Citi. Se quiserem fechar o negócio à revelia do conselho, os
acionistas da Anheuser podem simplesmente derrubá-lo.
"Mas esse não é realmente o ponto", afirma Sorkin, o bloguei-
ro do The New Tork Times. "Os Busch fizeram um trabalho
miserável gerenciando a companhia, e os acionistas sofre-
ram. Então, em vez de simplesmente dizer não, "O Quarto"
deveria sentar-se com Brito, da AmBev. E trazer uma Bud."
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