
TECNOLOGIA

ABInBevenfrentaestataischinesas
GLOBALIZAÇÃO

30 litros
por ano é o consumoper capita de
cerveja na China, bemmenos que
os 58 litros doBrasil e dos 70 li-
tros dos EstadosUnidos

250é o número
estimadode fábricas de cerveja na
China. Há três anos, esse número
chegava a 400

34 é o número
de fábricas daAB InBev naChina,
sendo 10 delas joint ventures

Lemann, Sicupira e Telles estudam omercado da China e planejam, em três anos, estar em segundo lugar no país

Presidente da fabricante europeia não descarta
a possibilidade de ter de fazer novos cortes

Empresa contraria declarações
da Apple sobre o Google Voice

Raquel Landim
ENVIADA ESPECIAL
XANGAI

Os empresários brasileiros
Marcel Telles, Carlos Alberto
SicupiraeJorgePauloLemann
estiveramnaChina no início de
setembro. Em companhia dos
demais membros do conselho
de administração e do CEO da
Anheuser-Busch InBev, Carlos
Brito, fizeram um “tour” pelos
bares e pelos supermercados
da cidade deXangai.
O objetivo do trio – que ficou

famoso no Brasil após promo-
ver a fusão entreBrahma eAn-
tartica – era conhecer de perto
omercadochinês.AChinaého-
je omaior desafio daAB InBev,
a maior fabricante de cerveja
do mundo. A multinacional in-
vestepesadonopaísasiáticoeo
plano é ocupar a vice-liderança
dentro de três anos. Hoje, a AB
InBev é a terceiramaior cerve-
jaria daChina.Mas os obstácu-
los são significativos.
Comumconsumo per capita

de apenas 30 litros por ano, a
China já é o maior mercado de
cerveja do planeta, superando
osEstadosUnidos.Poressecri-
tério, asperspectivasdecresci-
mento são explosivas. Nos
EUA,cadapessoabebe,emmé-
dia,70 litrosdecervejaporano.
NoBrasil, são 58 litros.Estima-
tivas do setor apontam que a
Chinadeve responderpormais
de 40% do crescimento do con-
sumo de cerveja do mundo nos
próximos anos.

ESTATAIS
Formadapelaaquisiçãodaame-
ricana Anheuser-Busch pela
belgo-brasileira InBev (quepor
sua vez surgiu da união entre
Interbrew e AmBev), a AB In-
Bev está acostumada a liderar
na maioria dos mercados em
queopera.Mas,naChina,ainda
ocupaumatímidaterceiracolo-

cação, atrás das estatais chine-
sas CR Snow e Tsingtao. No
mercado premium chinês, a
multinacionalestáemprimeiro
lugar, comamarca Budweiser.
Segundo o vice-presidente

de gestão da regiãoÁsia Pacífi-
codaABInBev,SérgioSaraiva,
a empresa está promovendo
uma estratégia agressiva de
marketing, com propagandas
naTV,paratransformaraHar-
bin, uma marca que é forte no
norte do país, em uma cerveja
nacional, capaz de superar a
Tsingtao. A tarefa é complica-
daporquearivaléquasesinôni-
mo de cerveja na China. O gos-

to,aliás,éparecidocomodacer-
veja brasileira.
Omercadochinêsdecerveja

écheiodeparticularidadessem
paralelo em nenhum lugar do
mundo. Estima-se que existam
hoje 250 cervejarias no país e
uma infinidade de marcas. Há
três anos, eram cerca de 400
cervejarias. Quase todas as ci-
dades demédio porte na China
possuemumacerveja local,que
émotivodeorgulhoparaapopu-
lação e, muitas vezes, é susten-
tada pelos governos locais.
Uma pulverização tão ex-

pressiva não é sustentável e as
três líderes estão comprando

“marketshare”,emumaverda-
deira maratona de aquisições
de fábricas regionais. Por se-
rem estatais, a CR Snow e a
Tsingtao levamvantagem.Elas
possuem “guanxi” com os go-
vernoslocais–palavraemman-
darimquesignificaredederela-
cionamentos e é fundamental
para fazer negócios naChina.
Mesmo assim, a AB InBev

possui hoje 34 cervejarias na
Chinaedoiscentrosdeengarra-
famento. Desse total, 10 são
joint ventures com fábricas lo-
cais. A empresa emprega 34,6
milpessoascomfaturamentolí-
quido de 11 bilhões de yuans

(US$ 1,6 bilhão). Além das três
marcasprincipais–Budweiser,
Harbin e Sedrin –, a AB InBev
possui 14marcas locais,muitas
das quais devemdesaparecer.
Outro aprendizado para AB

InBevnaChinaéadistribuição.
NoBrasil,porexemplo,boapar-
tedaredeéprópria,oquegaran-
te uma vantagem competitiva
para a empresa. Na China, são
atacadistas privados, alguns
ainda pequenos e pouco profis-
sionais. Nesse caso, a estraté-
giadacompanhiaéatrairopar-
ceirocomaBudweiser,umacer-
veja premium, cuja distribui-
ção é bastante lucrativa. Mais
tarde, a AB InBev atrela a ven-
da da Budweiser a outras mar-
cas, como aHarbin.
A InBev sóganhoumuscula-

tura para concorrer no merca-
do chinês depois da compra da
Anheuser-Busch no ano passa-
do. A tradicional cervejaria
americana estava presente na
China desde 1984 e já era forte
comaBudweiser.AmarcaHar-
bin,quesetransformounaapos-
ta da InBevpara omercado po-
pular chinês, também perten-
cia à AB. Além disso, a AB pos-
suía 27%departicipação naho-
je arquirrival Tsingtao, mas as
ações foramvendidasno come-
ço deste ano.
Osvolumesdecervejavendi-

dos pela AB InBev na China já
são significativos, mas as mar-
gens de lucro continuam ainda
muito pequenas, por conta da
acirrada competição com os
players locais. Conforme o ba-
lanço divulgado pela multina-
cional, a região Ásia/Pacífico
respondeu por 3% da rentabili-
dade do conglomerado no ano
passado. Quase 80% do lucro
veiodasAméricas.AChina,por-
tanto, é uma aposta de longo
prazoeumexercício depaciên-
ciaparaBrito,Sucupira,Telles,
Lehman e o agressivo time da
AB InBev. ●

Airbusprevêmais
doisanos ‘difíceis’

PARIS

O presidente executivo da Air-
bus, Tom Enders, afirmou on-
tem que a fabricante europeia
de aviões deve enfrentar mais
dois anos “difíceis”, e não des-
considerafazernovoscortesna
produção para se ajustar à de-
manda. “Eu certamente não
posso excluir que reduziremos
a produção ainda mais”, disse
Enders em uma entrevista ao
Wall Street Journal. “Eu acho
que ainda temos dois anos difí-
ceis à frente.”
A Airbus suspendeu no ano

passado planos de aumentar a
produção do modelo líder de
vendas A320 para 40 unidades
por mês, e em fevereiro deste
ano decidiu reduzir de 36 para
34 aeronaves por mês a partir
de outubro. As taxas de produ-
ção da família de aeronaves
A330/A340 serão mantidas no
atual nível de 8,5 pormês, enão
serãoelevadasconformeplane-
jadoanteriormente, informoua
fabricante em fevereiro.
A Airbus entregou uma mé-

dia de 32,75 unidades por mês
domodelo A320 entre janeiro e
agosto, segundo recentes da-
dos mensais. No mesmo perío-
do, foi entregue uma média de
10,6 aeronaves por mês do
A330/A340.
Em abril, a rival americana

Boeing informou que a produ-
ção do avião 777 cairá de sete
para cinco unidades por mês a
partir de junho de 2010, e que
adiaráplanosdeaumentarligei-
ramente a produção do novo
747-8 e dosmodelos 767.
Nenhumamudançafoiplane-

jadaparao737,quecompetedi-

retamente com a série A320 da
Airbus. Embora as novas enco-
mendas tenham despencado
por causa da crise, a Airbus e a
Boeingainda estão reduzindo a
diferença com a demanda após
oboomdeencomendasencerra-
donoanopassado, jáqueháum
atraso de vários anos no regis-
tro dos pedidos.
A Airbus afirmou que está a

caminhodeatingirorecorde
de entregas do ano passado,
de 483 aviões.Alguns analis-
tas da indústria e fornecedo-
resquestionaramasustenta-
bilidade das taxas de produ-
çãoporcausadaescassezde
capital e financiamentopara
as companhias aéreas, que
devempagar pelos aviões na
entrega. ● REUTERS

Googleacusa
Applederejeitar
software

Fundadores
doSkypevão
àJustiça
contraoeBay

DISPUTA–AABInBev terádeseesforçarparaganharparticipaçãonaChina,mercado lideradopelacervejaria localTsingtao

FUTURO–Empresaainda terádeseajustar àdemanda,dizEnders

AVIAÇÃO CELULAR

WASHINGTON

O Google afirmou que a Apple
rejeitou seu aplicativo Google
VoiceparaoiPhone,contestan-
dodeclaração feitapelaApplea
autoridades no mês passado.O
caso levouaFederalCommuni-
cations Commission (FCC),
agênciareguladoradascomuni-
cações dos Estados Unidos, a
enviar cartas às empresas,
além da operadora de telefonia
AT&T, que vende o iPhone no
paíscomexclusividade,buscan-
do explicações.

Já a Apple reiterou ontem
quenão concorda com todas as
declarações feitas pelo Google
emcartaàFCC, edissequenão
rejeitou o aplicativo, mas está
negociando com a empresa.
O caso pode ter implicações

maisamplasparaaindústriade
telecomunicaçõesnorte-ameri-
cana. Dependendo da resposta
daFCC,adisputapodeabrirca-
minhoparanovasempresasen-
trarem no mercado, ou pode
atrapalhar sua capacidade de
usar aparelhosde grandes ope-
radoras para oferecer descon-

tos por seus serviços.
Deacordocommaterialre-

digido publicado no site da
FCCnestasexta-feira,oGoo-
gle afirmou ter ficado saben-
dodarejeiçãodoprodutope-
laAppleatravésderepresen-
tantesda empresa após uma
série de reuniões, ligações e
mensagensdecorreioeletrô-
nico.
Em carta de resposta, a

Apple já havia dito que não
rejeitou o aplicativo para o
iPhone e ainda estuda o soft-
ware, uma vez que parece
substituir a função básica de
telefonemóvel do aparelho e
suainterfaceporumsistema
próprio para chamadas, e
mensagensde textoedevoz.
As cartas enviadas pelas

empresasseriamemrespos-
ta ao inquérito aberto pela
FCC em julho, que está sob
nova liderança e busca um
novo olhar sobre a situação
da concorrência no setor de
telecomunicaçõesmóvel.
A FCC, presidida por Ju-

lius Genachowski, buscava
saberomotivodarejeiçãodo
Google Voice pela Apple e
quais termos foram debati-
dos entre Apple, Google e
AT&T. No documento, o
Google afirma que a Apple
tambémrejeitouoaplicativo
Google Latitude, alegando
queestesubstituiriaaplicati-
vos demapeamento já inclu-
sosnoaparelho,gerandocon-
fusão entre usuários.
O conflito entre as empre-

sas fez comque o presidente
doGoogle,EricSchmidt,dei-
xasse o conselho da Apple
emagosto. ● REUTERS
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Disputa pode abrir
espaço para
mais empresas
no mercado

NOVA YORK

Osfundadoresdoserviçodete-
lefonia pela internet Skype en-
traram ontem com processos
na Justiça contra a IndexVen-
tures e um de seus sócios, Mi-
chelangelo Volpi, acusando-o
de espionagem industrial para
promover a venda do serviço
de telefonia online atualmente
controlado pelo eBay.
Aaçãosegueoutroprocesso

aberto por Niklas Zennstrom
e Janus Friisled, por meio de
outra empresa, a Joltid, sobre
a venda de 65% do Skype pelo
eBayaumconsórcioque inclui
as empresas Index Ventures e
Silver Lake porUS$ 1,9 bilhão.
A Joltid entrou com a ação

contra o eBay e o consórcio de
investidores no começo da se-
mana, alegando que o Skype
havia usado tecnologia sua
sem autorização. Joltid e
Skype também disputam na
Justiça britânica direitos de
software.
Não foi possível contatar

Volpi, que é ex-presidente da
empresa de televisão online
Joost, também fundada por
Zennstrom e Friis. Já a Index
Ventures se recusou a comen-
tar o caso.

ESPIONAGEM
Joost e Joltid afirmaram no
processomaisrecentequeVol-
pihaviapraticadoespionagem
industrial ao ir para a Index
Ventures, e ajudou a orques-
trar sua oferta de compra do
Skype.
O documento da ação diz

que Volpi teve acesso a segre-
dos industriais que incluem a
tecnologia peer-to-peer, que
teria usado indevidamente pa-
rapromoveravendadoSkype.
“Volpi violou, por malícia e

vontade própria, suas respon-
sabilidades fiduciárias”, afir-
maram as empresas autoras
da ação. ● REUTERS
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