
Castro Neves enfrentou ambiente pouco amigável  
 
O brasileiro que comanda a cervejaria Quilmes na Argentina há um ano e dez meses, João 
Castro Neves, fez jus à fama que os empresários brasileiros têm por aqui de respeitar as 
regras locais e jamais implantar mudanças bruscas nas empresas que compram. Mas segundo 
observadores do mercado cervejeiro argentino, desde que adquiriu o controle da Quilmes, em 
2002, a AmBev foi discretamente mudando tudo na empresa - da política comercial, à 
publicidade e a capacitação do pessoal. Coube a Castro Neves comandar uma empresa que já 
estava navegando com a marca da gestão AmBev. 
 
Em janeiro, Castro Neves deixará o posto na Argentina para assumir a direção-geral para a 
América Latina da AmBev, no lugar de Luiz Fernando Edmond, que será presidente da 
companhia para a América do Norte (Estados Unidos e Canadá). O giro de executivos deve-se 
à compra pela holding do grupo, a InBev, da americana Anheuser-Busch (AB). A aquisição, de 
US$ 52 bilhões, ainda depende da aprovação do board da AB, previsto para o início de 
novembro.   
 
Engenheiro formado pela PUC do Rio, com MBA pela Universidade de Illinois, João Castro 
Neves começou na Brahma em 1996 e passou pelos departamentos de Fusões e Aquisições, 
Tesouraria, Novos Negócios, Tecnologia e Serviços Compartilhados e Refrigerantes, até chegar 
ao posto de diretor financeiro. Chegou ao comando da Quinsa em janeiro de 2007, deixando o 
cargo de diretor Financeiro e de Relações com os Investidores da AmBev no Brasil. A Quinsa é 
a holding das cervejarias AmBev da Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.   
 
No pouco tempo que passou no leme da companhia, Castro Neves lidou com um ambiente 
pouco amigável aos negócios. O ex-presidente Nestor Kirchner, que assumiu o poder no ano 
seguinte à chegada da AmBev, defende a forte intervenção do estado na economia e a redução 
da inflação através do controle de preços por acordos com as empresas. O conceito foi 
repassado à sua esposa, a atual presidente Cristina Kirchner, que tem uma visão um pouco 
menos intervencionista, mas não teve chance de liberar os preços por causa do aumento da 
inflação.   
 
No ano passado, a Quilmes encontrou espaço para um reajuste de 19,2% o litro, acumulado 
entre junho de 2008 e o mesmo mês de 2007. O percentual é menor que o da inflação média 
calculada para o período e se espera que para o resto do ano haja novos aumentos por conta 
da alta de insumos (energia, logística e salários).   
 
Um dos maiores problemas que Castro Neves enfrentou em sua gestão foram os conflitos com 
os sindicatos de trabalhadores e entregadores de bebidas. Em 2007, centenas de funcionários 
fizeram uma barulhenta manifestação em frente à embaixada do Brasil em Buenos Aires para 
protestar contra um suposto plano de demissões. O conflito terminou com a intermediação do 
embaixador do Brasil, Mauro Vieira.   
 
A Quilmes é a maior cervejaria argentina, única engarrafadora Pepsi no país e também no 
Uruguai e tem uma associação com a Nestlé para distribuição da Eco de los Andes, uma das 
principais marcas de água mineral. A AmBev comprou a Quilmes em 2002 pagando US$ 600 
milhões por 37% do capital da empresa que pertencia à família Bemberg desde o fim do século 
XIX. Em 2006 comprou os 34,46% que havia ficado com a família e fez uma oferta pública 
para aquisição do restante do capital em mercado. De 2004 a 2007, investiu US$ 300 milhões 
na operação, que consiste de 11 plantas industriais, uma maltaria, sete centros de 
distribuição, uma rede de 200 distribuidores independentes e 4,7 mil empregados diretos.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B4. 
 


