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InBevbateaAnheuser-Busche
jáéamaiorcervejariadomundo
Resultados da empresa de capital belga e brasileiro foram puxados pelo bom desempenho no País

NEGÓCIOS

Ações da empresa acumulam queda de 14% no ano

Kelly Lima
RIO

A Petrobrás perdeu R$ 34 bi-
lhões de seu valor de mercado
neste iníciodeano,passandode
R$ 234 bilhões para R$ 200 bi-
lhões, com a queda de suas
açõesnaBovespanoperíodo,se-
gundo cálculos da Economáti-
ca. Desde o início de janeiro, as
ações da estatal se desvaloriza-
ramem14%,anteumaquedade
1,73%daBovespanomesmope-
ríodo.APetrobrás é considera-
da a principal responsável pela
queda da Bolsa, já que respon-
de por 16% do Ibovespa.
Para analistas, além da que-
da do preço do barril de petró-
leonoiníciodejaneiro–queatin-
giu empresas de petróleo no
mundotodo–,aestatalfoipreju-
dicadapeloqueomercadoiden-
tificoucomoingerênciapolítica
nas ações da empresa.
“Certamente o fato de a Pe-
trobrásteranunciadoumarevi-
são de seus investimentos nu-
masexta-feiraànoite,quandoo
Plano deAceleração doCresci-
mento (PAC) seria anunciado
na segunda-feira, demonstrou
ao mercado essa interferência
política no comando da empre-
sa. Se a revisão não foi direcio-
nada, então não sei o que foi”,
disse Gustavo Gatass, do UBS,
lembrando o fato de que a em-
presa aumentou o volume a ser
investido este ano em pelo me-

nosmaisR$ 7,54 bilhões.
Para Luiz Otávio Broad, da
Corretora Ágora, a negociação
comaBolívia, que elevou o pre-
ço do gás comprado pelo Brasil
do país vizinho, foi outro fator
que demonstrou interferência
do governo. “Certamente a Pe-
trobrás não teria concordado
comesseacordosenãohouves-
se uma pressão do governo”,
diz o analista. Na corretora, as
açõesdaempresa jádeixarama
lista dos papéis mais recomen-
dados (top picks), como já vem
ocorrendo em outras institui-
ções financeiras.
Outro fator lembrado pelos
analistas como tendo forte in-
fluência na queda das ações foi
o desapontamento domercado
com os resultados da empresa
noquarto trimestre.O lucro,de

R$ 5,2 bilhões, foi 35,8%me-
nor do que no mesmo perío-
do do ano anterior, e R$ 1 bi-
lhão menor que média espe-
rada pelomercado.
Além de todos esses fato-
res, lembra outro especialis-
ta,quepreferiunãoseidenti-
ficar,háaindaofatodeacom-
panhia – mesmo negando –
manter os preços da gasoli-
na e do diesel desatrelados
do valor do petróleo nomer-
cado internacional. “Agora
issoestáfavorávelparaaem-
presa, porque a gasolina e o
diesel aqui estão mais caros
doqueláfora.Masessaresis-
tência emmexer nos preços
dosdoiscombustíveisnosre-
mete diretamente ao risco
político inerente a qualquer
empresa estatal”, diz. ●

CVManalisa
ofertasde
açõesnovalor
deR$14bi

Marili Ribeiro
Patrícia Cançado

Acervejariabelgo-brasileiraIn-
Bev já é a maior do mundo. O
faturamento da companhia
atingiu US$ 16,7 bilhões em
2006, de acordo com resultado
divulgado ontem. Com isso, ela
ultrapassaagiganteamericana
Anheuser-Busch, que teve ven-
das de US$ 15,7 bilhões no ano
passado, e assume o primeiro
lugar do ranking em receita. A
InBev já era a maior do mundo
emvolume.
Omelhorresultadodacerve-
jariaveiodaAméricaLatina,so-
bretudo doBrasil e da Argenti-
na, onde houve aumento nas
vendas de bebidas. O consumo
dos brasileiros cresceu graças
àCopadoMundoeogrupoven-
deu 5,1% mais cervejas que no
anoanteriornoPaís.NaArgen-
tina,ummercadoemfranca re-
cuperação de consumo, o que
turbinouosresultados foio fato
deacompanhia tercompradoa

quase totalidade das ações na
cervejaria Quinsa – ela tinha
56,7%em2005epassouadeter
91,1% no ano passado.
Esse cenário demelhora nas
vendas era esperadopelos ana-
listas,maselesforamsurpreen-
didos pelo lucro histórico da
companhia, especialmente nas
Américas,ondeosnegócios são
conduzidos pela brasileiraAm-
Bev. O lucro líquido na região
foi de US$ 1,1 bilhão – 81,5% su-
perior a 2005. No mundo, o lu-
crodaInBevaumentou50%em
relação ao ano anterior.
“Esperávamos um resultado
bom, mas menor. Eles fizeram
umexcelenteplanejamento tri-
butário e conseguiram melho-
rar aindamais a eficiência, que
jáera alta”, afirmaoanalistade
bens de consumo da corretora
Fator,MárcioKawassaki.

MODELO
O modelo operacional adotado
pelos administradores da com-
panhianoBrasil, que é pautado

por uma política de acentuado
cortes de custos, uma enorme
pressão de todos os funcioná-
rios por resultados e máximo
aproveitamentodasbrechasfis-
caisetributárias,detãobemsu-
cedidovemsendoexportadopa-
ra as outras praças onde o gru-
po está presente.
No Canadá, por exemplo, a
cervejaria imprimiu rapida-

menteseuestiloagressivoecon-
troverso. “Em 2005, a margem
Ebitda(lucroantesdejuros, im-
postos, depreciações e amorti-
zações) era de 36%. Em 2006,
subiupara38,6%.Noúltimotri-
mestre, já estavaem42%, oque
é muito bom para ummercado
madurocomoocanadense”,diz

Kawassaki. O diretor-geral pa-
ra a América Latina, Luis Fer-
nando Edmond, diz que ainda
há mais espaço para aumentar
a rentabilidade no Canadá.
No resultado geral da InBev,
o índice saiu de 28,6% para
31,9%. NoBrasil, onde essemo-
delo particular de gestão foi
criado, o Ebtida ainda cresce e
hoje está em 47%, o maior den-
tro do grupo.
O esforço em cortar gastos
nãoéexclusivodaInBev.Opre-
sidente mundial da cervejaria,
Carlos Brito, assim como seus
pares da Carlsberg e da Heine-
ken, estão empenhados em re-
duzir despesas para compen-
saroaumentodospreçosdema-
térias-primas e commodities.
Apolítica deBrito está volta-
da também para mercados
emergentes, como a América
do Sul, onde a venda de cerve-
jas cresce mais que a média
mundial.Oexecutivoconsidera
entrar na Índia e está de olho
empaísescomoRússiaeChina,

ondeasuamaioradversária,
a americana Anheuser-Bus-
ch, já está presente.

CERVEJAS PREMIUM
Outro ponto que mereceu
destaque foi o crescimento
das cervejas premium, pelo
menos 15%mais caras que a
média.
Nomercadointernobrasi-
leiro, as marcas Original e
Bohemiacresceram,respec-
tivamente, 31,6% e 22,3% no
ano.Odesempenhodessaca-
tegoria é celebrado por ana-
listasporqueelevaarentabi-
lidade da empresa.
No exterior, esse raciocí-
nio também mereceu aten-
ção dos analistas financei-
ros. Para eles, marcas espe-
ciais da InBev, como Stella
Artois e Beck’s, com vendas
estagnadas na Europa e nos
EstadosUnidos,têmmostra-
do até agora boas perspecti-
vas de crescimento emmer-
cados emergentes. ●

ValordaPetrobrásno
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POLÊMICA-PlataformadaPetrobrás: açõesafetadaspelapolítica

PETRÓLEO

MERCADO

O lucro da AmBev
cresceu 81,5% em
2006 e chegou a
US$ 1,1 bilhão

PAULOWHITAKER/REUTERS–23/3/2004
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Alaor Barbosa
RIO

A Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) está analisando
o registro de 22 ofertas de
ações,dasquais20sãodeaber-
tura de capital e duas para se-
rem colocadas no mercado se-
cundário.Ainformaçãoédosu-
perintendente de registro da
CVM, Carlos Alberto Rebello.
Ele estima um valor total em
tornodeR$14bilhões,seos lan-
çamentos forem registrados
nos preços estimados pelos in-
termediários financeiros.
Somando-se aos R$ 7,1 bi-
lhões já registrados no primei-
ro bimestre, a oferta de ações
no mercado interno poderá
atingirR$20bilhõesapenasno
iníciodo ano. “Éumnúmerode
lançamentos muito grande
mesmo”, diz Rebello, lembran-
doque em2006o total captado
com a colocação de ações atin-
giuR$ 31,4 bilhões. “E já foi um
ano de recordes.”

IMPACTO
Rebello não se arriscou a pre-
ver o impacto que as recentes
oscilações nas bolsas interna-
cionaispoderãoternoritmode
colocação de ações ou nos pre-
ços dos lançamentos. “Se for
uma questão passageira, o im-
pacto poderá ser diluído”, diz.
Mas, segundoele, se os investi-
dores estrangeiros se retraí-
rememrelaçãoaosinvestimen-
tos em mercados emergentes,
o impacto poderá ser forte, já
que os investidores estrangei-
ros têm comprado de 60% a
70%dos últimos lançamentos.
Rebello lembra que emmaio
do ano passado o mercado vi-
veu momentos semelhantes,
com grande volatilidade. Após
dois meses de turbulência, po-
rém, o mercado voltou ao nor-
mal e muitos lançamentos fo-
ram retomados. ●
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