
Ambev fortalece expansão internacional 
 
A AmBev – Companhia de Bebidas das Américas dá mais um passo em sua estratégia de 
internacionalização e acaba de fechar um acordo para a compra de alguns ativos da 
Embotelladora Rivera, no Peru. Por meio dessa transação, a companhia de bebidas brasileira 
adquirirá a franquia da PepsiCo para a produção, comercialização e venda de produtos Pepsi em 
Lima e na região norte do país, duas plantas para a fabricação de refrigerantes, com capacidade 
para produzir 6,3 milhões de hectolitros anuais, além de outros ativos de vendas e distribuição em 
Lima, como garrafas, freezers e engradados.  
 
Esta é a segunda operação divulgada pela AmBev no Peru este ano - em fevereiro passado, a 
companhia já havia anunciado a construção de uma cervejaria no país. O co-presidente do 
Conselho de Administração da AmBev, Victorio de Marchi, afirma que o fortalecimento das 
operações da empresa no Peru integra a estratégia de internacionalização da AmBev. “Com 
apenas três anos de existência, a AmBev já se consolidou como uma multinacional brasileira”, diz.  
 
A compra dos ativos produtivos da Embotelladora Rivera permitirá à AmBev maximizar as 
sinergias de produção, logística, despesas gerais e administrativas entre os negócios de cerveja e 
de refrigerantes. Proporcionará também ganhos de escala e redução de custos fixos. A 
Embotelladora Rivera será responsável pela venda e distribuição das bebidas no norte do Peru, 
onde cobre mais de 140 mil pontos-de-venda. “Nós acreditamos que essa estrutura permitirá que 
a AmBev aproveite plenamente o conhecimento do mercado peruano detido pela Embotelladora 
Rivera, o que contribuirá para a obtenção de resultados rápidos e favoráveis no negócio cerveja”, 
diz De Marchi.  
 
A região norte do Peru e Lima têm importância estratégica. Estimativas feitas pela AmBev 
revelam que, juntas, essas duas regiões representam cerca de 82% do negócio refrigerantes e 
80% do negócio cerveja do Peru. A participação da Embotelladora Rivera – que só atua no 
segmento refrigerantes -- em 2002, foi estimada em 55% (região Norte) e 16% (Lima). O 
mercado total de refrigerantes naquele país foi de cerca de 11 milhões de hectolitros no ano 
passado.  
 
De Marchi lembra que a companhia já está presente em quase toda a América do Sul – as 
exceções são Colômbia, Equador, Suriname e Guianas -- por meio de operações próprias ou do 
seu investimento na Quilmes. Em janeiro desse ano, as autoridades aprovaram a associação com 
empresa argentina, na qual a AmBev tem uma participação de 40,9%, segundo dados do 
resultado do segundo trimestre de 2003. Em setembro passado, a Companhia inaugurou na 
Guatemala a Cerveceria Rio, construída em parceria com a CabCorp, engarrafadora-âncora da 
Pepsi na região.  
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