
Brito consolida domínio do Brasil na InBev 
Assis Moreira  
 
Nomeação do executivo carioca, para analistas, indica opção por redução de custos e geração 
rápida de lucro. 
 
A nomeação do carioca Carlos Brito, que comanda a zona americana da cervejaria InBev e a 
canadense Labbat, para a presidência mundial da InBev vai consolidar o domínio da gestão 
brasileira na maior cervejaria do planeta. A avaliação era feita ontem por analistas financeiros e 
comentaristas de jornais belgas. 
 
"É a tomada de controle da Inbev pelos brasileiros, concentrados na redução de custo e no lucro 
mais rápido", disse Marc Leemans, analista do Bank Degroof, em Amsterdã, que acompanha há 
anos a empresa. "Os brasileiros estão cada vez mais potentes e conduzem a dança", afirmou Jean 
Francois Munster, do jornal "Le Soir", da capital belga. 
 
Confrontado com observações dessa natureza, o presidente do conselho de administração do 
gigante da cerveja, o americano Pierre Jean Everaert, qualificou a chegada de Brito como "um 
vento novo que sopra do Brasil e vai ser bem recebido na Europa e na Ásia". Para passar de 
"maior" a "melhor" cervejaria do mundo, Everaert diz que a margem operacional terá que ser de 
30% até 2007. 
 
Indagados sobre qual afinal a diferença entre os estilos brasileiro e belga, alguns analistas tiveram 
a mesma reação, como se fosse óbvio: "Você já esteve na Bélgica?". Um analista suíço, que 
prefere não ter o nome publicado, diz que os belgas "não são muito ativos, não incentivam as 
pessoas, enquanto os brasileiros colocam pressão, estão em busca do dinheiro". 
 
Na mesma linha, Sebastiaan Schreijen, do Bank Fortis, de Bruxelas, aposta que a "transferência 
de expertise, a cultura de gestão" do Brasil na InBev vai ampliar os lucros. Para o comentarista 
Munster, porém, isso é visto com precaução e mesmo temor na Bélgica. "Os brasileiros são 
eficazes, mas às vezes brutais com os cortes de despesas", disse, mencionando o fechamento de 
fábricas no Canadá, Inglaterra e na própria Bélgica. 
 
Munster descreveu no jornal "Le Soir" como a situação mudou: no papel, foi a belga Interbrew 
que há um ano engoliu a brasileira AmBev, tornando-se a maior cervejaria do planeta, em termos 
de volume. Mas, agora, quem está dando o ritmo é a companhia brasileira. Ele diz que mais e 
mais pessoas dentro e fora do grupo indagam se o poder está em Louvain (Bélgica) ou em São 
Paulo. 
 
A nomeação de Brito é o auge de um processo que vem cortando a cabeça de executivos belgas. 
O belga Frédéric de Radigues, que comanda a InBev na Bélgica, por exemplo, será substituído a 
partir de janeiro por Miguel Patricio. Considerado o braço direito de Brito, Patricio assumirá as 
operações no mercado belga e em Luxemburgo. 
 
Outro executivo procedente da AmBev, Juan Vergara, assumiu o controle de custos de produção e 
sinergias, no lugar do belga André Wecker. Gauthier de Biolley, que era vice-presidente e só 
prestava contas a John Brock (presidente mundial que será substituído por Brito), foi degradado e 
será substituído pelo americano Simon Thrope, atual diretor da InBev nos Estados Unidos. Este 
vai reportar-se ao brasileiro Felipe Dutra, diretor financeiro do grupo. 
 
A desgraça dos belgas, como escreve Munster, vem desde julho, quando Patriche Thys, que era o 
chefe da Inbev na zona Ásia-Pacífico, foi substituído pelo americano Brent Willis. 
 



No comitê executivo, há cinco brasileiros, três belgas, três americanos e outros três europeus. Já 
no conselho de administração, o poder continua dividido em partes iguais entre belgas e 
brasileiros. 
 
Para Everaert, que fica na presidência do conselho de administração só até abril, "não importa o 
passaporte" de Brito. Mas, fazer o que é melhor para acelerar os lucros. 
 
A mudança de estratégia comercial que ele espera na Europa é clara: mais venda direta ao invés 
de só passar por grandes redes de distribuição nos principais mercados do grupo. 
 
Mas Everaert recusa-se a falar em '"estilo brasileiro". Insiste que está sendo criado o "estilo 
Inbev". Para Philip Galois, do jornal "Libre Belgique", porém, a passagem de poder a um 
brasileiro, com o estilo agressivo de gestão, causa enormes temores aos sindicatos. 
 
Além disso, a possibilidade de transferência da sede social do grupo continua a provocar enormes 
reações no mundo político belga. A resposta da diretoria é de que o grupo tornou-se uma 
multinacional, atuando em 34 países, e que vai tentar "otimizar" sua situação fiscal. Com Brito no 
comando, isso pode ser acelerado, temem alguns belgas. 

 
 
Leia Mais 
 
Vendas de cerveja crescem 6% no ano 
Chris Martinez   
 
Depois de dois anos seguidos de queda, o consumo nacional de cerveja começa a ensaiar uma 
retomada de crescimento - ainda que tímido. O setor deverá fechar o ano com expansão de 5,8% 
em volume ( 8,9 bilhões de litros) e de 9,6% em faturamento (R$ 18,9 bilhões) em comparação 
com o ano passado. 
 
Os dados são estimativas do Sindicato das Indústrias de Cerveja (Sindicerv), que ainda não 
fechou os números de dezembro. "Em geral, o setor acompanha o PIB, mas este ano teremos um 
crescimento extraordinariamente maior", diz Luciano Fonseca, economista do Sindicerv, 
considerando uma expansão de 2,5% para a economia brasileira. 
 
O mercado cervejeiro pode até oscilar conforme o humor de São Pedro ou dos preços, mas é 
inegavelmente sensível às variações macroeconômicas. O primeiro aperto no bolso do consumidor 
tem impacto direto nas vendas. Em 1999, ano da maxidesvalorização do real, as vendas de 
cerveja tiveram queda de 3,5% em volume em relação a 1998. 
 
Após novas rodadas de desvalorização cambial, em 2002 o consumo continuou a cair, com um 
recuo de 0,5%, em comparação com 2001. Em faturamento, porém, houve aumento de 16%, 
justamente por conta de elevação de preços. A cerveja tem 70% de seus custos atrelados ao 
dólar, como a lata de alumínio e ingredientes como lúpulo, malte e cevada. 
 
E, mesmo que a economia não tenha tido aquele formidável crescimento neste ano, o brasileiro 
bebeu mais. Mas por que? Para o economista do Sindicerv, o setor se beneficiou por ter apenas 
repassado a inflação - de 5% - para os preços das cervejas, diferentemente do que aconteceu em 
outros segmentos de bebidas, como o de refrigerantes e o de cachaça. "O consumidor compara 
preços e pode preferir um produto em detrimento de outro por conta disso." 
 
Com o mercado mais aquecido, a maior fabricante de cerveja do país, a AmBev, vem 
apresentando um excelente resultado este ano. No terceiro trimestre triplicou o lucro para R$ 
399,1 milhões. Dona de 69,1% do mercado doméstico, a AmBev decidiu abrir novas fronteiras 



para a Brahma, exportando a marca para mais de 15 países. Ao lado das belgas Stella Artois e 
Beck's, a Brahma tornou-se uma marca global, após a fusão com a Interbrew, que criou a InBev. 
 
A Kaiser - que vem tentando recuperar mercado e hoje conta com 8,6% de participação, segundo 
instituto A/C Nielsen - também traçou um plano de exportação para a Bavária. Mas, ao longo do 
ano, os seus principais executivos, liderados pelo presidente Fernando Tigre, se dedicaram em 
reestruturar a companhia e prepará-la para venda. 
 
Um novo dono pode ser anunciado no começo do ano que vem. A mexicana Femsa, maior 
engarrafadora da Coca-Cola na América Latina, é uma das fortes candidatas ao lado da holandesa 
Heineken, que já detém 20% da Kaiser. Nada impede que as duas se juntem para assumir o 
controle da cervejaria pertencente à canadense MolsonCoors. 
 
Alheia aos movimentos de fusões e aquisições, a brasileira Schincariol, com 12,6% de mercado, 
passou o ano tentando polir a imagem, arranhada desde que seu controlador Adriano Schincariol 
foi acusado de sonegação de imposto. 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Sindicerv & Nielsen 

 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 dez. 2005, Tendências & Consumo, p. B4. 


