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Um leão na arena global 
0 presidente da AB InBev conta como é comandar a maior cervejaria do mundo 
em meio à crise americana e prega tolerância zero com o mau desempenho 

0 carioca Carlos Brito, de 50 anos. 
recebeu há dois anos de Marcel 
Telles. Jorge Paulo Lemann e 
Beto Sicupira a missão de co-

mandar a AB InBev, a maior cervejaria 
do mundo, que o trio acabara de criar 
com a aquisição da Anheuser-Busch, 
fabricante da mítica Budweiser. A com-
pra dessa espécie de alma etílica dos 
americanos foi feita mediante um em-
préstimo de 55 bilhões de dólares. Co-
mo se fosse pouco peso sobre os om-
bros de Brito, dois meses depois estou-
rou a maior crise econômica mundial 
desde os anos 30. O que fazer numa ho-
ra dessas? "Quando você está no canto 
do ringue, tem de pular para cima de 
quem o está acuando", diz. A afirmação 
traduz seu estilo. Brito é o exemplo 
mais bem-acabado da cultura empresa-
rial forjada por Lemann, Telles e Sicu-
pira nos últimos 25 anos — uma quase 
religiosa obsessão pela meritocracia. 
metas rígidas e austeridade. Brito ini-
ciou sua carreira na Brahma há 21 anos. 
e é dele agora a responsabilidade de 
inocular essa cultura de sucesso em 
executivos dos trinta países em que a 
AB InBev atua. Durante uma rara visita 
ao Brasil. Brito falou a VEJA. 

Como foi assumir a Anheuser-Busch (AB) 
com um empréstimo de 55 bilhões de 
dólares para pagar em meio à maior crise 
econômica mundial em oitenta anos? 
O mercado estava contra nós, tudo 
caindo, todo mundo fazendo previsões 
apocalípticas. A gente pensou: agora 
é isso aí, só tem um caminho, para 
a frente. É nessas horas que o 
nosso sistema funciona melhor... 
Ao assumirmos a empresa, vimos que a 
AB tinha pronto um plano de cones 
de custos, com nome código de Blue 
Ocean, que, se aplicado, traria uma 
economia de 1 bilhão de dólares. 

Um plano que eles não tiveram coragem 
de executar... Mas era um plano muito 



benfeito. Fomos para o nosso pessoal e 
para o mercado e dissemos: "Temos 
compromissos dos quais não vamos nos 
afastar de jeito nenhum no ano que 
vem". Um desses compromissos era 
vender no mínimo 7 bilhões de dólares 
em ativos, que iam de parques de diver-
sões a fábricas, sem comprometer os in-
vestimentos nas nossas marcas. Referin-
do-se à recessão mundial, um investidor 
disse uma coisa certa e assustadora: 
""Brito, quem vai comprar qualquer coi-
sa agora? Por que agora, se pode com-
prar amanhã bem mais barato?". Mas 
não tínhamos opção. Quando o lutador 
está acuado no canto do ringue, só tem 
uma saída: pular para cima de quem o 
está acuando. Com recessão e tudo, o 
fato é que vendemos 9 bilhões em ativos 
da AB em onze meses. Ao mesmo tem-
po, prometemos que economizaríamos 
1.5 bilhão de dólares em um ano com 
mudanças de gestão que aumentariam a 
sinergia. Em três meses entregamos não 
1,5 bilhão, mas 2,2 bilhões de dólares 
em economia. Foi um plano de guerra. 
Fizemos sacrifícios, mas chegamos a ju-
nho de 2009 com folga. E você acha que 
a gente aliviou no resto do ano? Aliviou 
nada! Eu disse o seguinte ao meu pes-
soal: "Temos um túnel de dois anos, 
só dá para olhar para a frente. Temos de 
diminuir o endividamento para ganhar a 
nossa liberdade de volta. Estamos traba-
lhando para banco, e esse não é o nosso 
negócio". Agora, em 2010, continuamos 
focados na dívida, mas já dá para 
fazer algumas coisinhas. A gente teve 
sorte também... 

Sorte? O câmbio de várias moedas se 
moveu de uma forma que nos benefi-
ciou. A valorização do real foi muito 
boa para nós. Mas o movimento do 
câmbio poderia ter seguido um sentido 
contrário e todo o nosso esforço poderia 
ter ido para o espaço. 

Por que a AB, dona de metade do merca-
do americano, o maior do mundo, perdeu 
vigor a ponto de ser engolida pela InBev? 
Os caras tinham 49% de mercado, mar-
cas líderes... Quando se listavam as 
maiores marcas de cerveja do mundo, 
uma era nossa. Duas eram deles, Bud 

Light e Budweiser. Era uma posição boa 
e prova de que alguma coisa certa os ca-
ras fizeram. Mas o certo nem sempre e' 
suficiente. Eles ficaram muito focados 
no mercado americano, perdendo de 
vista tanto as oportunidades quanto as 
ameaças do processo de globalização, 
que fez do mercado mundial pratica-
mente uma coisa só. Eles tinham se tor-
nado tambem uma companhia avessa ao 
risco. Há alguns anos, por total aversão 
ao risco, eles rejeitaram uma proposta 
de parceria mais profunda conosco. 
Eles tinham medo da América Latina. 
Essa atitude defensiva impediu a compa-
nhia de conquistar mercados fora dos 
Estados Unidos. Internamente, isso ini-
biu os jovens que estavam vendo a ne-
cessidade de a companhia se tornar mais 
agressiva e eficiente. Eles ficaram muito 
complacentes e à mercê de um único 
mercado, o americano. 

Um mercado maduro, quase estagnado. 
Qual a vantagem de ter herdado isso? 
O mercado americano é muito vigoroso. 
É impressionante como as oportunida-
des de bons negócios esbarram em você. 
As grandes idéias brotam de todos os 
lado-, e seus donos vão nos procurar. 
Quem é grande mas não tem operação 
local nos Estados Unidos tem de correr 

atrás dos negócios promissores. Nos Es-
tados Unidos, eles aparecem a toda hora. 
Claro que nem tudo é uma maravilha, 
mas estamos onde sempre quisemos es-
tar. E o que tem para ser aproveitado no 
mercado americano é uma barbaridade. 

Como a cultura da InBev funciona na Euro-
pa? Na Bélgica, tínhamos uma equação 
que não fechava. Os custos eram cres-
centes e o mercado, decrescente. Se não 
nos antecipássemos para resolver a si-
tuação, o estrago seria muito maior. Me-
lhor agir rápido e no começo. A alterna-
tiva é ser engolido pelos problemas, que-
brar a empresa e deixar 100% dos fun-
cionários sem emprego. Isso seria uma 
irresponsabilidade. Não temos orgulho 
de demitir ninguém. Mas uma das res-
ponsabilidades sociais de uma empresa é 
obter lucro. Sem o lucro, todos os fun-
cionários e famílias que dependem da 
companhia cedo ou tarde estarão na rua. 

A Budweiser era dona de 25% do mercado 
americano há duas décadas. Hoje, tem-
menos de 9,5%. Essa marca ainda é viá-
vel? Existem marcas como esta (segura 
uma lata de Pepsi) e como a sua concor-
rente vermelha, cujo nome eu não gosto 
de dizer (refere-se, obviamente, à Coca-
Cola), que estão aí há cento e poucos 
anos e vão muito bem. Portanto, acredito 
que as marcas sofrem com campanhas 
publicitárias ruins, com gerentes de mar-
cas ainda piores, mas não acabam. 

Qual desses sofrimentos foi imposto à Bud-
weiser? Teve também o lado do consumo. 
O consumidor foi mudando para a cerveja 
light: foi para a Bud Light, que é hoje a 
cerveja número 1 dos Estados Unidos. 
A Budweiser. mesmo com todos os pro-
blemas. é a número 2 no maior mercado 
do mundo. Agora, não aceito mais que 
se justifique a queda da Budweiser pelo 
crescimento da Bud. Esquece. Isso é uma 
desculpa. Budweiser é uma marca. Bud 
Light é outra. Neste ano. pela primeira 
vez, a penetração global da Budweiser 
ficou tão ampla a ponto de compensar o 
saldo negativo no mercado americano. 

Não cumprir as metas estabelecidas não 
faz parte do jogo? Uma coisa que me tira 



o sono é quando eu não alcanço um ob-
jetivo. Para mim. no início do ano. é co-
mo se eu estivesse decolando em um 
avião. Eu digo para o pessoal: "'Gente, 
temos um orçamento que vai nos levar a 
pousar em determinado ponto". Se o 
meu orçamento foi malfeito, se tomei 
decisões erradas com o meu time. vou 
ter de fazer um pouso de emergência. 
Isso me frustra, porque tem um monte 
de gente que vai sofrer algum tipo de 
conseqüência. Tem aquele que não vai 
receber bônus. Tem o que pode perder o 
emprego porque o negócio vai encolher. 
Na Anheuser-Busch, ninguém tinha 
problemas. Aqui, se eu perguntar 
a um diretor e ele disser que está tudo 
beleza, a segunda pergunta será: 
"'Então, não preciso de você?". Nunca 
nada é perfeito. É pior ainda quando" 
dizem: "Mas em comparação com aque-
la outra companhia a gente está melhor". 
Minha resposta é: "Então procure uma 
outra companhia para comparar". 

Isso significa também tolerância zero 
com desempenhos individuais abaixo da 
média? Aqui. quando uma pessoa apre-
senta baixa performance, temos de pro-
curar ajudá-la a cobrir aquela deficiên-
cia. dar uma segunda chance. Se a pes-
soa não está mesmo dando certo aqui. 
achamos que é a nossa obrigação, por-
que a vida é muito curta, dizer: "Você 
pode ser bem-sucedida em muitas com-
panhias, mas aqui não tem jeito". Prefi-
ro dizer isso logo. quando o profissional 
é jovem, a ficar dez anos enrolando. 
Quando chegamos à AB. por exemplo, 
a avaliação do desempenho de todo 
mundo era "excepcional". Porque nin-
guém tinha coragem de dizer para o ou-
tro a verdade, entendeu? Cheguei lá e 
disse que as pessoas talentosas gostam 
de três coisas — meritocracia. honesti-
dade e um ambiente informal. O sujeito 
talentoso é a favor da meritocracia e 
não gosta de senioridade. Aliás, isso é 
coisa do Exército, em que o mais velho 
tem precedência na lista de promoção. 
Aqui. temos exemplos aos quilos de 
pessoas que passaram à frente de outras 
por competência. É a meritocracia, que 
muita gente prega mas não faz.. Seria 
muito mais fácil promover o funcioná-

rio mais antigo do que o mais novo ou 
aquele de quem o pessoal não gosta 
muito. Se você promover o Mike, que 
está há vinte anos na companhia, é por-
que "o Mike merece". Mas se promover 
o John, que chegou há um ano. desafiará 
um monte de gente. Só que. se você 
promover os Mikes por senioridade. os 
Johns talentosos se mandam, e a empre-
sa não vai a lugar nenhum. 

Como resumir essa sua filosofia? Acre-
dito que ser justo é tratar pessoas dife-
rentes de formas diferentes. Tratar todo 
mundo igual é injusto. Aquelas pessoas 
que são apaixonadas, se dedicam mais 
à empresa, dão mais resultados — essas 
merecem mais oportunidades que as 
outras, mais atenção, mais treinamento. 
E elas têm de ganhar mais dinheiro 
também. Já que é impossível agradar a 
todos, vou agradar àqueles com maior 
talento. Sinto muito pelos menos 
talentosos, mas... 

Como é operar em um mercado gigantes-
co como o chinês, que tem um grau de in-
terferência do estado muito maior do que 
aquele a que vocês estão acostumados? 
Estamos animados com a China. Mas o 
país hoje representa apenas 39c da nossa 
rentabilidade. Temos parcerias com 

eles, mas estamos desenvolvendo mais 
aquelas em que a gente tem 100% do 
controle. Preferimos tomar as decisões e 
poder trazer as pessoas que queremos de-
senvolver. Sempre crescemos baseados 
no conceito sonho-gente-cultura. Quere-
mos ser a melhor companhia de bebidas 
do mundo. Para atingir esse objetivo, 
precisamos de gente boa. Aprendemos 
que gente boa atrai mais gente boa, e 
gente ruim atrai mais gente ruim. 
Essa constatação nos levou a ter tolerân-
cia zero com pessoas de desempenho 
medíocre. 

Faz sentido um alto executivo de uma em-
presa que vale hoje 86 bilhões de dólares 
ir para o trabalho de trem, como o senhor 
faz? É prático. O escritório de Nova 
York fica ao lado da estação. No total, da 
mesa da minha casa até a minha mesa na 
AB. levo setenta minutos. É por pragma-
tismo também, porque pode chover, fa-
zer sol, cair neve... nada muda no horá-
rio do trem. 

Por que não ir de helicóptero, como vários 
executivos de sua estatura fazem? Assim, 
o senhor não ganharia um tempo precioso 
para a empresa? Helicóptero? Não. 
Conheço gente que vai de helicóptero. 
São pessoas dos bancos de investimen-
tos. claro. Não é nosso estilo. 

0 estilo é importante? Somos frugais. 
No nosso escritório não tem goteira 
nem tapete rasgado, mas também não 
tem mármore nem quadro do Monet. 
como vi numa cervejaria do Japão. 
O que isso tem a ver com o nosso negó-
cio? Quando vejo um sujeito que diz 
"a companhia é grande, isto aqui não 
custa nada para ela", já sei logo que esse 
é o cara que a gente não quer. É funda-
mental viver lembrando a todos quais 
são os pilares de nossa cultura. Em toda 
palestra que dou. meu único assunto é 
sonho-gente-cultura. Mal comparando, a 
Bíblia está aí há tanto tempo e seus ensi-
namentos continuam tendo de ser lem-
brados nas celebrações. Na Páscoa, é a 
mesma leitura. No Natal, também. Não 
estou querendo comparar isto aqui com 
religião. Deus me livre. De jeito ne-
nhum. Mas a repetição funciona. 

Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 43, n. 34, p. 19-23, 25 ago. 2010.




