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A expansão do consumo de cer-
veja no Brasil, que se reflete em
investimentos de pelo menos R$
3 bilhões em novas fábricas pelas
duas principais cervejarias do
País, faz grandes empresas corre-
rem atrás de profissionais que
atuam na área industrial do se-
tor, como gerentes de produção
e mestres-cervejeiros. Pela pri-

meira vez neste ano, a AmBev
criou um trainee específico para
o setor fabril. Já a Schincariol in-
cluiu em sua folha de pagamento
uma sommelier de cervejas.

Segundo dados do Instituto
Nielsen, o mercado de cervejas
movimentou mais de R$ 31 bi-
lhões no ano passado, alta de qua-
se 11% sobre 2008. Neste ano, o

avanço promete ser maior: o con-
sumo da bebida atingiu 2,42 bi-
lhões de litros no primeiro tri-
mestre, crescimento de 15,9% so-
bre igual período de 2009.

A demanda se refletirá em no-
vas fábricas. A AmBev investirá
R$ 2 bilhões em 2010 para au-
mentar a capacidade produtiva
em até 15%. Já a Schincariol infor-
ma que deverá investir R$ 1 bi-
lhão neste ano na expansão de
três unidades no Nordeste.

Para atrair profissionais, a Am-
Bev realizou pela primeira vez,
no primeiro semestre, um pro-
grama de trainee “extra”, direcio-
nado para a área industrial. Já o
trainee regular do grupo, que
aceita inscrições até o dia 7, terá
novas vagas para gerentes de pro-
dução e mestres-cervejeiros, se-
gundo Rodrigo Pacca, especialis-
ta em recrutamento da empresa.
“Após 20 anos de trainee, fize-
mos esse processo especial pela
primeira vez para fazer frente à
expansão da produção.”

Na Schincariol, as inscrições
para o programa de trainee fo-

ram abertas na segunda-feira – o
salário oferecido é de R$ 3,4 mil.
São 20 vagas, sendo que 5 serão
reservadas para a área indus-
trial, diz Américo Garbuio Ju-
nior, diretor de desenvolvimen-
to humano da companhia. “Des-
de 1998, incluímos os mestres-
cervejeiros no programa de trai-

nee. Dos 25 que temos hoje, 17
foram formados internamente.”

A Schincariol criou também
uma nova função: a sommelier de
cervejas. Após um curso na Ale-
manha, a ex-trainee Káthia Za-
natta assumiu a função de pro-
mover marcas especiais da com-
panhia, como Eisenbahn e Ba-

den Baden, pelo País. Hoje, ela
mostra a bares e restaurantes co-
mo harmonizar o cardápio, “ca-
sando” a oferta de pratos e petis-
co com o tipo certo de cerveja.

‘Privilégio’. A engenheira de ali-
mentos Mariana Lopez, de 23
anos, foi contratada pela AmBev
para o trainee da área industrial
no mês passado. “Terminei a gra-
duação em julho e tinha certeza
de que queria atuar na área indus-
trial, seja como mestre-cervejei-
ra, na área de envase, de qualida-
de ou de projetos”, diz.

A trainee afirma que a carreira
de mestre é vista como um “privi-
légio” na AmBev, pois os escolhi-
dos para a função fazem um cur-
so de seis meses no exterior, ban-
cado pela empresa. Bianca Fran-
zini, de 26 anos, que está na Am-
Bev desde 2007, foi selecionada
para um curso de pós-graduação
nos EUA. Depois de passar por
outras fábricas da empresa no
País, atualmente ela é responsá-
vel pelo controle da produção da
unidade de Curitiba.

Em 2008, Jorge Paulo Le-
mann, Marcel Telles e Carlos
Alberto Sicupira entraram,
por meio do fundo 3G, no mer-

cado de ferrovias nos Estados
Unidos. Eles pagaram US$ 1,5
bilhão por uma participação de
8,3% na CSX, a maior operadora
de ferrovias do lado leste dos
Estados Unidos.

Os empresários já tinham ex-
periência com ferrovias. Quan-
do ainda eram os donos do GP
Investimentos – empresa criada

por eles em 1993, e da qual saí-
ram em 2004 –, compraram a
América Latina Logística
(ALL), uma das maiores do
setor na América Latina. O
presidente indicado por eles
para a ALL foi Alexandre
Behring, o mesmo executivo
que hoje está à frente das nego-
ciações com o Burger King.
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Steve Jobs não anunciou ontem
o lançamento de nenhum produ-
to revolucionário, como iPad ou
o iPhone 4. Em um evento em
San Francisco, o carismático fun-
dador e presidente da Apple mos-
trou a nova linha de iPods, uma
revitalizada Apple TV e a criação
de uma rede social de música
dentro do iTunes.

A decisão da Apple de entrar
no mercados das redes de rela-

cionamento surpreendeu os que
esperavam apenas mudanças
nos produtos já existentes na em-
presa, e foi considerado por al-
guns analistas como a principal
inovação de Jobs ontem.

A partir de agora, dentro do
iTunes, haverá uma rede deno-
minada Ping, onde os usuários
poderão saber quais músicas
seus amigos têm ouvido e com-
prado. Também será possível se-
guir artistas – a empresa usa o
exemplo de Lady Gaga. O nome
chama a atenção porque é pareci-
do com o do buscador da Micro-
soft, chamado Bing, que visa
competir com o Google.

Blogueiros já chamavam a
atenção ontem sobre como fica-
rá a privacidade das pessoas no
iTunes com o Ping. O Google, ao
lançar o Buzz, que é ligado ao

Gmail, enfrentou críticas simila-
res. Outros analistas diziam que
a nova rede de relacionamento
pode ser útil para os artistas di-

vulgarem os seus trabalhos.

Música. O foco das mudanças
de ontem foi na linha de iPods,

esquecidos em meio à inovação
nos celulares. A Apple implan-
tou uma sériede funções do iPho-
ne 4, lançado há poucos meses,
no iPod Touch, que agora está
bem mais fino, seguindo a ten-
dência dos celulares produzidos
pela empresa. Os usuários pode-
rão, a partir de agora, conversar
através de vídeo com outros pro-
prietários do aparelho usando a
ferramenta FaceTime.

O iPod Nano certamente pos-
sui o design que mais chamou a
atenção dos produtos lançados
por Jobs ontem. Para ganhar es-
paço, o botão foi eliminado e to-
das as funções do aparelho serão
feitas através de touch screen. A
tela é miniatura, de apenas uma
polegada e meia. Segundo a Ap-
ple, o iPod Nano será 46% menor
e 42% mais leve do que as ver-

sões anteriores. Seria uma espé-
cie de “filhote” dos outros produ-
tos de Steve Jobs.

Televisão. A Apple TV, conside-
rada um dos fracassos de Steve
Jobs, foi reformulada para facili-
tar o uso, além de ter havido redu-
ção no preço – custará US$ 99
nos EUA. O aparelho também se-
rá 80% menor e outros produtos
da própria Apple, como os iPods,
serão usados como controle re-
moto. O aluguel de filmes pode-
rá ser feito por meio do catálogo
da Netflix, gigante do setor nos
EUA, que aos poucos se transfe-
re do mundo do DVD para a rede.

Os novos iPod Nano e o Shu-
ffle, também reformulado, che-
garão ao Brasil em duas sema-
nas. O iPod Shuffle de 2GB custa-
rá R$ 229. O Nano de 8GB será
vendido a R$ 549, enquanto o pre-
ço do de 16GB será de R$ 659.
Ainda não há previsão de chega-
da do iPod Touch ao Brasil.

Com investimentos
em alta, cresce busca
por mestre-cervejeiro

Steve Jobs renova Apple TV e estreia em rede social
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Brasileiros
negociam
compra do
Burger King
Fundo 3G, dos sócios da AB InBev, pode
pagar US$ 2,7 bilhões pela rede de fast food

● Primeiro prêmio
Além do trabalho na Schincariol,
Káthia Zanatta, 27 anos, usa
seus conhecimentos de somme-
lier em campeonatos internacio-
nais de cerveja. Foi juíza na Copa
do Mundo da bebida, nos EUA.

Investimento de
US$ 1,5 bi em
ferrovia nos EUA

US$ 2,4 bi
é o valor de mercado do Burger
King, segunda maior rede de lan-
chonetes dos Estados Unidos,
atrás do McDonald’s

93
é o número de lanchonetes da
rede no Brasil

Carreiras

Demanda pela bebida em
crescimento e novas
fábricas fazem empresas
buscarem profissionais
para a área industrial

Paladar refinado. Káthia Zanatta é sommelier da Schincariol

Evolução. Jobs apresentou a nova linha de produtos da Apple

Apple anuncia novos
iPods, incluindo um Nano
com tela sensível ao
toque e um Touch com
funções do iPhone 4

Receita menor. Rede americana de lanchonetes vem enfrentando um momento complicado, com queda nas vendas

Peter Lattman
Andrew Ross Sorkin
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Hambúrgueres e cerveja –
uma típica refeição americana
– pode em breve ganhar um sa-
bor brasileiro. A Burger King
Holdings está em negociações
avançadas para ser vendida à
3G Capital, uma empresa de in-
vestimentos pouco conheci-
da, controlada pelos brasilei-
ros Jorge Paulo Lemann, Mar-
cel Telles e Carlos Alberto Si-
cupira, os principais acionis-
tas da AB InBev, a maior cerve-
jaria do mundo.

Um acordo, avaliado em mais
de US$ 2,7 bilhões, pode ser
anunciado ainda nesta quinta-
feira, segundo fontes envolvi-
das com o negócio. Essas fon-
tes, porém, advertiram que as
negociações podem fracassar.

A tentativa de comprar esse
ícone americano e o alto preço
oferecido – um prêmio de mais
de 20% em relação ao preço de
fechamento das ações na terça-
feira – ilustram o poder emer-
gente da economia brasileira.

O Brasil – que, junto com a
China, a Índia e a Rússia, forma
o grupo Bric – deve se situar en-
tre as economias dominantes
globais nas próximas décadas. E
seu progresso econômico tem
sido acompanhado de um au-

mento na cena global de fusões
e aquisições.

Para o 3G Capital, o Burger
King tem um grande potencial
de recuperação. Segundo fon-
tes, os sócios do fundo preten-
dem levar para a rede sua expe-
riência tanto no mercado de cer-
veja quando no varejista (Le-
mann, Sicupira e Telles são os
controladores da Lojas Ameri-
canas).

Expansão. Se for bem-sucedi-
do na aquisição do Burger King,
o plano do 3G é expandir a ca-
deia de fast food na América do
Sul. A rede já tem 93 restauran-
tes no Brasil e planeja abrir cer-
ca de 500 franquias na América
Latina nos próximos cinco
anos, segundo informações já di-
vulgadas.

O 3G já tem alguma experiên-
cia em hambúrgueres e batatas
fritas, tendo anteriormente in-
vestido na cadeia de lanchone-
tes americana Wendy’s.

O negócio vem sendo costura-
do, pelo lado do 3G, por Alexan-

dre Behring, ex-presidente da
América Latina Logística (ALL)
– empresa controlada pelo GP
Investimentos. O GP foi funda-
do por Lemann, Telles e Sicupi-
ra em 1993. Em 2004, eles vende-
ram sua participação aos sócios

e deixaram a empresa.

Projeção ruim. A rede Burger
King vem passando por um mo-
mento delicado. Na semana pas-
sada, fez uma previsão de de-
manda fraca para seu novo ano

fiscal, em meio à elevada taxa de
desemprego nos Estados Uni-
dos e à fragilidade da economia
na Europa. O grupo também
alertou que a incerteza sobre os
custos do trigo e da carne po-
dem afetar seus resultados.

Um porta-voz da Burger King
disse que a empresa não faz co-
mentários sobre rumores ou es-
peculação. Um porta-voz do 3G
se recusou a comentar o assun-
to. Se o acordo for fechado, será
a segunda vez que a Burger King
troca de mãos em uma década.
Um consórcio de empresas – os
fundos TPG e Bain Capital e o
banco Goldman Sachs – com-
prou a empresa em 2002. O capi-
tal da Burger King foi aberto em
bolsa em 2006, embora o con-
sórcio ainda possua cerca de um
terço da empresa.
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