
A InBev comprou a Anheuser 
Busch, dona da Budweiser, em 2008. 
Só agora, quase três anos depois, 
a cerveja é lançada no Brasil. Por que 
levou tanto tempo? 
Nossa prioridade inicial foi colocar as 
duas companhias para funcionar juntas, 
numa só cultura. Mas, desde o começo, a 
gente sabia que tinha essa cereja em cima 
do bolo: a possibilidade de desenvolver 
uma marca americana com cara de marca 
global. Aos poucos, a Bud cresceu. Hoje, 
ela é a primeira no segmento premium na 
China. Depois centramos na Inglaterra, 
aproveitando a Copa do Mundo. Em se
guida veio a Rússia e agora o Brasil. Aqui 
a gente tinha uma questão de falta de ca
pacidade para produzir a cerveja, até por
que, no ano passado, tivemos um cresci
mento excepcional. Com os investimentos 
de 2,5 bilhões de reais que estamos fazen
do neste ano em fábricas, já podemos res
pirar um pouquinho. 

ENHUM BRASILEIRO JAMAIS CHEGOU TÃO 

PERTO DO TOPO DO OLIMPO corporativo 
quanto o carioca Carlos Brito, presidente 
da AB InBev, maior cervejaria do planeta, 
com faturamento de 36,2 bilhões de dó
lares em 2010. Aos 51 anos, Brito é a mais 
perfeita tradução da cultura baseada em 
meritocracia e obsessão por resultados 

criada pelos empresários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e 
Beto Sicupira, ex-sócios do banco Garantia e hoje os maiores acio
nistas individuais da cervejaria. Brito entrou na antiga Brahma 
em 1989, assim que a cervejaria foi comprada pelos banqueiros. 
A cada nova tacada — a compra da Antarctica, a união com a 
belga Interbrew e, mais recentemente, a aquisição da americana 
Anheuser Busch —, sua carreira deslanchava um pouco mais. Em 
uma de suas raríssimas entrevistas à imprensa brasileira, Brito 
contou a EXAME sobre o projeto de transformar a Budweiser em 
marca global e como é possível manter uma cultura tão peculiar 
numa companhia com mais de 114 000 funcionários. 
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Qual a expectativa de vocês em 
relação ao desempenho da Bud no 
mercado brasileiro? 
O Brasil é hoje o terceiro maior mer
cado de cerveja do mundo, atrás ape
nas de China e Estados Unidos, mas o 
segmento premium, onde está a Bud, 
só representa 5% do total. Há países 
em que essa participação chega a 20%. 
Aqui existe muito espaço para crescer, 
assim como há várias outras oportu
nidades pelo mundo. Embora a Bud
weiser seja muito conhecida, atual
mente a marca só é encontrada em 60 
países. É pouco. Temos nas mãos uma 
marca que tem tudo para ser uma for
ça global como Pepsico, Burger King, 
Apple ou Starbucks. 

A Ambev já tem outras marcas 
premium no Brasil, como Stella 
Artois e Bohemia. O plano é 
que a Budweiser se torne a mais 
importante delas? 
Em termos de marca global, sim. Em 
termos de vendas, o consumidor é 
quem vai resolver. 

Nos Estados Unidos, a participação 
de mercado da Budweiser caiu 
pela metade nos últimos dez anos 
(a liderança foi assumida pela 
Bud Light). Que lições vocês tiram 
desse fenômeno? 
A medida que os hábitos de consumo 
americanos foram mudando, a Bud 
Light, que existe há 25 anos, foi cres
cendo e a Budweiser caiu. Mas em 
outros lugares ela vai bem, tanto que, 
em 2010, houve um aumento na par
ticipação global de 1,7%. Agora esta
mos conseguindo segurar a queda nos 
Estados Unidos — neste ano a partici
pação de mercado da Bud ficou cons
tante. Quando uma empresa tem uma 
marca icônica, como algumas de refri
gerante, Cadillac ou Mercedes, é pre
ciso torná-la um pouquinho contem
porânea. Caso contrário, corre-se o 
risco de perder os consumidores. Uma 
das coisas que notamos em relação à 
Bud é que a marca tinha ficado parada 
20 anos. Uma marca icônica é como 
um patrimônio histórico. Ela pode ser 
"tombada", mas precisa de manuten-

AB U D W E I S E R C H E G A A O 

B R A S I L D E N T R O da estra
tégia da AB InBev de 

transformar o produto que é ícone 
da cultura americana em sua mar
ca global de cervejas. Com vendas 
de 9,5 bilhões de dólares no ano 
passado, a Budweiser é a quarta 
cerveja mais consumida no mun
do, atrás da chinesa Snow, da Bud 
Light (também fabricada pela AB 
InBev) e da marca Skol, que, além 
da Ambev, é licenciada por fabri
cantes de outros países. No Brasil, 
chega como o maior lançamento 
já feito pela companhia, com um 
investimento de marketing esti
mado por especialistas entre 70 
milhões e 100 milhões de reais. 

Produzida na fábrica da empresa 
em Jacareí, no interior de São Pau
lo, a cerveja começou a ser vendi
da para os mercados das regiões 
Sul e Sudeste no final de agosto e 
deve chegar a todo o país até o fi
nal de setembro. O desembarque 
da marca ocorre no momento em 
que a disputa pelos consumidores 
tende a ficar mais acirrada. Dona 
de praticamente 70% do mercado 
brasileiro, a Ambev ganhou dois 
concorrentes internacionais em 
pouco mais de um ano. No início 
de agosto, a japonesa Kir in , nona 
maior cervejaria do mundo, com
prou o controle da paulista Schin
cariol. Em janeiro do ano passado, 
a holandesa Heineken, segunda 
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maior fabricante de cerveja do 
planeta, fez sua maior aposta no 
mercado brasileiro com a compra 
da Femsa, fabricante da Kaiser 
(até então a companhia tinha uma 
participação minoritária de 17% 
na cervejaria). 

Para marcar a chegada da Bud 
ao Brasil, foi escalado um time de 
artistas e esportistas de primeira 
linha. O lutador e "neocelebrida-
de" Anderson Silva, por exemplo, 
foi anunciado como o garoto-pro-
paganda da marca na mesma se
mana em que disputaria a etapa 
brasileira do campeonato de artes 
marciais UFC, no Rio de Janeiro. 
No total, a companhia deve ligar a 
marca a 20 shows de artistas es

trangeiros no Brasil até o final do 
ano, entre eles Eric Clapton, Pearl 
Jam, Red Hot Chi l i Peppers e 
Rihanna — este último marcado 
para setembro. Tornar a Bud rele
vante em países como o Brasil é 
vital para recuperar o fôlego da 
marca — nos últimos dez anos, a 
participação da Budweiser no 
mercado americano foi reduzida 
à metade e hoje não passa de 8%. 
A maior diferença entre o posicio
namento da cerveja no Brasil em 
relação à matriz é o preço. En
quanto lá a cerveja tem um apelo 
popular, aqui terá como alvo um 
público mais jovem e disposto a 
pagar um preço 15% maior que o 
de marcas como Skol e Brahma. 

ção. Foi o que fizemos agora com as 
embalagens. Identificamos os elemen
tos que os consumidores mais asso
ciam à Budweiser — o tipo de letra 
usado para escrever o nome da cerve
ja e a cor vermelha, por exemplo — e 
mexemos no resto. 

Que expectativa vocês têm 
para a Copa do Mundo no Brasil? 
Já se fala que talvez a Ambev 
consiga vender cerveja nos estádios, 
algo que hoje não é permitido. 
Graças à Brahma, temos uma ligação 
antiga com o futebol. Agora que temos 
a Bud, que é patrocinadora oficial da 
Fifa, nossa expectativa em relação a 
2014 é muito grande. A última Copa 
do Mundo no Brasil aconteceu há mais 
de 60 anos e de lá para cá o país mudou 
muito. Quando eu tinha 20 e poucos 
anos e estudava nos Estados Unidos, 
as pessoas me perguntavam como se 
vivia com inflação de 40% ao mês. Ho
je elas querem saber o que podem 
aprender com o Brasil e como as em
presas brasileiras atuam lá fora. M u i 
tos estrangeiros, que há 20 anos não 
pensavam em vir para cá, agora consi
deram o país uma forte opção. Portan
to, para nós, a Copa do Mundo será 
uma bela oportunidade. 

Como a chegada de multinacionais 
como a japonesa Kirin, que 
recentemente comprou o controle 
da Schincariol, muda o mercado 
brasileiro? 
Quanto mais dura a concorrência, me
lhor para sua empresa. Se o mercado 
ficar mais sofisticado, a barra vai subir, 
e isso é positivo para todo mundo. 

Os números mais recentes 
da AB InBev mostram uma queda 
de volume nos Estados Unidos 
e na Europa. Como vocês estão 
lidando com a instabilidade 
econômica mundial? 
A crise nos afeta, mas não tanto quan
to afeta quem vende geladeira e outros 
produtos que exigem crédito, por 
exemplo. Antes de cortar a cerveja do 
churrasco, o consumidor vai cortar 
outras coisas. Ele pode não reformar a 
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cozinha, mas vai continuar chamando 
os amigos para uma cervejinha no final 
de semana. Se você olhar nossos resul
tados no segundo trimestre deste ano, 
vai perceber que estamos crescendo há 
11 trimestres consecutivos. 

No ano passado vocês tinham uma 
meta agressiva para reduzir o 
endividamento da AB InBev. Ela foi 
batida e resultou no pagamento de 
bônus de 1 bilhão de dólares aos 
principais executivos da companhia. 
Qual é a próxima grande meta? 
Essa meta do endividamento vale até 
2013, mas nós já estamos numa situa
ção tranquila em relação ao cenário de 
dois anos atrás. Nosso sonho é ser a 
melhor cervejaria do mundo, num 
mundo melhor. Essas métricas defini
das a cada três anos servem para atin
gir esse sonho maior — e sonho é uma 
coisa que sempre pode ser esticada. So
nhar pequeno ou grande gasta o mes
mo tipo de energia. 

Essa eterna "insatisfação" é um 
traço marcante da cultura de vocês. 
Quais são os outros? 
A gente sempre acreditou em três 
componentes: sonho, gente e cultura. 
Sempre achamos que nossa única van
tagem competitiva duradoura são as 
pessoas que estão dentro da compa
nhia. Se você trabalha nisso durante 
20 anos, acreditando, valorizando, 
chega um momento em que tem um 
grupo tão campeão que com ele vai 
para qualquer batalha. Por isso até ho
je eu participo da seleção final dos 
trainees da companhia. O terceiro pe
daço dessa plataforma é a cultura de 
dono. A gente aqui não quer "executi
vo" nem "profissional". Executivo é 
aquele que vem, fica dois, três anos e 
vai embora, sem ser afetado pelos re
sultados de suas decisões. A gente 
quer dono, que fique dez anos e veja 
as consequências das medidas que ele 
tomou lá atrás. É a diferença entre di 
rigir seu próprio carro e um carro alu

gado. Se o carro não é seu, mesmo 
inconscientemente, você dirige com 
menos cuidado — se der problema, 
você devolve na agência. Nosso fracas
so é ter um cara que depois de traba
lhar dez, 20 anos aqui diz que quer sair 
para fazer seu próprio negócio. Aí deu 
errado, porque ele deveria achar que 
esse aqui é o negócio dele. 

E isso já aconteceu? 
Já. Mas já ocorreu também de gente sair 
e depois querer voltar. Só que, nesses 
casos, temos a política de dizer não. 

Não é uma regra muito dura? 
Parece uma retaliação... 
Não é contra quem saiu. É a favor de 
quem ficou. Pense num casal de namo
rados. A garota termina comigo, vai 
dar uma volta no mercado, não acha 
nada melhor e depois quer voltar para 
mim? Aí não! Quando ocorreu a febre 
ponto-com anos atrás, em que muita 
gente queria ir para empresas de in-
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esticamos os sonhos, é o que não deixa 
a complacência se instalar. Se tiver 
"metazinhas" fáceis de atingir, já era. 

Você já ficou sem bônus algum ano? 
Claro! Em 2009, quando vários CEOs 
americanos tiveram de devolver seus 
bônus (referentes a 2008), eu não tive 
esse drama. Eu simplesmente não t i 
nha ganhado nada. 

Uma das características da cultura 
da AB InBev é que "a fila anda", 
para dar espaço a jovens talentosos. 
Você está no comando da 
ABI há três anos. Quando a fila 
vai andar no seu caso? Já está 
preparando seu sucessor? 
Eu sempre digo para o João Castro Ne
ves (presidente da Ambev), para o Luiz 
Fernando Edmond (presidente da ABI 
para a América do Norte) e para o M i 
guel Patrício (presidente da ABI para 
Asia e Pacífico) que eu tenho que ga
nhar meu cargo todo dia. Estamos 
sempre preparando sucessor. Nossa 

ternet, nós perdemos dois caras bons. 
Um deles trabalhava comigo. Tive de 
explicar durante 1 hora e meia numa 
reunião de diretoria por que perdi o 
cara. Tempos depois, um deles quis 
voltar e a gente falou que não ia dar. 
Explicamos que era preciso valorizar 
os 99,99% que haviam ficado na em
presa e que acreditaram na gente. 

Você estava à frente da integração 
entre a Interbrew e a Ambev, e 
depois da InBev com a Anheuser 
Busch. Nos dois casos houve choque 
de culturas. Qual foi a fase mais 
difícil nesses processos? 
Dois dias depois de assinar com a AB, 
eu fui a St. Louis (sede da empresa) 
para falar aos novos colegas sobre 
aquilo em que acreditamos: o sonho, a 
importância das pessoas, a busca por 
sempre fazer certo. Me perguntaram 
se seriam feitas demissões. Eu disse 

que provavelmente sim, porque numa 
integração como essa sempre há so
breposições de cargos, e faz parte da 
nossa cultura ser eficiente. Dá para 
dizer que houve choque de culturas? 
Não. Eu fui bem claro desde o primei
ro dia, dizendo que a gente poderia 
discutir até a morte como levar os nos
sos princípios para aquela nova reali
dade, mas que não abriria mão deles. 
Teve gente que gostou, teve gente que 
não gostou e saiu da empresa. 

Qual a maior dificuldade de manter 
essa cultura numa empresa desse 
tamanho e não ficar acomodado? 
A gente é humilde. Nas reuniões, sem
pre falamos do que não está dando 
certo. Não estamos no ramo de avião, 
como a Embraer ou a Boeing, que tem 
pedidos em carteira para dez anos. 
Nossos vendedores vão para a rua ze-
rados todo dia. É por isso que sempre 

obrigação como líderes é manter os 
caminhos livres para que gente boa 
possa ter espaço — senão esses caras 
vão embora. 

Como há rumores de que a ABI 
estaria interessada em comprar 
a Pepsico ou a Coca-Cola, pode ser 
que você abra logo esse espaço... 
Isso você é que está falando... Outro 
dia eu estava jantando com um casal 
de americanos que trabalha na mesma 
empresa. Eles me contavam que, como 
a mulher entrou na companhia cinco 
anos antes que o marido, ela sempre 
estará à frente dele na carreira. Eu 
pensei: "Que triste". Na nossa compa
nhia não existe senioridade. O que 
motiva o João (Castro Neves) é saber 
que, mesmo que ele tenha chegado 
aqui depois de mim, se eu bobear ou 
ficar confortável, ele pode pegar o meu 
lugar. Isso é meritocracia. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 45, n. 16, p. 82-88, 7 set. 2011.




