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Em um ano em que a venda nacional de cervejas cresceu 5,1% em volume e 9,3% em valor, 
segundo a Nielsen, a AmBev dona das marcas Brahma, Antarctica, Skol, Bohemia, entre 
outras, líder absoluta da categoria recuou 0,3 ponto percentual em participação de mercado no 
ano passado. Ainda assim, com mais de dois terços das vendas totais (67,5%), a companhia 
permanece muito distante da segunda colocada, a Schincariol, dona de 12,5%, que conquistou 
0,4 ponto percentual de participação em 2008.   
 
A variação, ainda que mínima, dá o tom da disputa de mercado em 2009 e justifica, em parte, 
o desempenho da AmBev no ano passado. "Houve fabricantes que foram muito agressivos com 
preços. Algumas nem sequer aumentaram preço em linha com a inflação", disse o gerente de 
relações com investidores da AmBev, Michael Findlay.   
 
A empresa registrou receita líquida de R$ 20,9 bilhões em 2008, com crescimento de 6,4% 
sobre o ano anterior.   
 
O lucro líquido subiu 8,6%, para R$ 3,06 bilhões no mesmo período. Considerando apenas o 
quatro trimestre, no entanto, o lucro líquido da companhia caiu 14,8% para R$ 964,4 milhões.   
 
A AmBev justifica esse recuo especialmente pela adoção das novas práticas contábeis, 
impostas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que começam a impactar os balanços de 
2008 das companhias abertas.   
 
"Excluindo os ajustes com as novas normas contábeis, o lucro do terceiro trimestre cresceu 
16,3%", afirma Findlay.   
 
Da mesma maneira, segundo ele, o lucro líquido do ano teria crescido bem mais - 21% - se 
fossem desconsideradas as alterações das práticas contábeis. O gerente de RI observa, porém, 
que outros fatores influenciaram as vendas de 2008.   
 
"O carnaval antecipado do ano passado e as chuvas no último trimestre, em São Paulo e no 
Rio, tiveram impacto sobre o consumo de cerveja no verão, nossa principal época de vendas", 
diz.   
 
Além disso, afirma, o aumento dos custos com alimentação mexeu com o poder de compra do 
consumidor. Nesse cenário, competidores que não mexeram no preço ganharam um pouco 
mais de espaço. Mas essa estratégia passa longe das diretrizes da AmBev, segundo o 
executivo.   
 
"Queremos aumentar a participação, ou pelo menos mantê-la, melhorando a rentabilidade", 
afirma Findlay. A idéia, nessa linha, é evitar reduzir seus preços, que subiram, em média, 
4,8% no ano passado. "Esse reajuste está em linha com a inflação", diz o gerente de RI. Os 
custos, com destaque maior para matérias-primas, como cevada, por exemplo, por outro lado, 
subiram 8,2% por hectolitro.   
 
A meta da AmBev é aumentar a margem de lucro, independentemente do volume consumido. 
"Em um ano de crise, em que não sabemos o que vai acontecer, não há como basear o 
crescimento sobre o volume, uma variável sobre a qual não temos controle", explica.   
 
Em refrigerantes, os resultados de 2008 foram diferentes bem mais auspiciosos.   
 
Mesmo com o aumento de preços, a companhia conquistou 0,6 ponto percentual de 
participação em volume em 2008, e ficou com 17,7%, segundo informou a AmBev, com base 
nos dados apurados pela Nielsen. No ano passado a categoria registrou aumento de vendas de 
3,5% em volume e 8,4% em valor.   
 



"Tivemos iniciativas de sucesso, como o lançamento do Guarah, da Sukita Uva e da 
embalagem de 3,3 litros do guaraná Antarctica", disse Findlay.   
 
Mas a venda de cerveja no Brasil representa mais de 50% da receita da empresa, lembra a 
analista da Brascan, Denise Messer. "Esse ano deve ser desafiador para a AmBev", diz. "A 
redução do consumo de cerveja exige redução de custos e despesas", diz ela, que projeta uma 
perda de cerca de dois pontos percentuais para a companhia este ano na participação no 
mercado de bebidas. A empresa, lembrou, foi afetada pela Lei Seca, que gerou queda de 
vendas nos bares e aumento nos supermercados.   
 
Curiosamente, nos Estados Unidos, a AB-Inbev, que controla a AmBev, reportou aumento de 
participação no ano passado e justamente em um mercado que permaneceu estável, em 
termos de volume de cerveja. De acordo com análise da Bernstein Research, a empresa 
ganhou espaço sobre os concorrentes oferecendo uma cerveja mais barata, a Bud Light Lime. 
O consumidor americano, com menos dinheiro no bolso, está migrando de marcas mais caras 
para mais baratas.   
 
Os resultados consolidados da AmBev incluem as unidades da Quinsa, na Argentina, e da 
Labbatt, no Canadá. No mercado argentino o desempenho foi positivo: a receita líquida 
cresceu 27,8%, o volume de vendas subiu 10,4% e o lajida (lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização) deu um salto de 34,4%. Já no Canadá, o quadro foi bem diferente. 
A receita líquida caiu 1,6%, o volume de vendas, em hectolitros subiu apenas 2,1% e o lajida 
caiu 6,1%.   
 
A AmBev é uma das primeiras companhias brasileiras a declarar no seu balanço de 2008, 
conforme as novas regras contábeis, as despesas referentes a planos de pagamentos com 
ações (stock options). A companhia informou em seu balanço que existem R$ 47,5 milhões, 
em ações, nas mãos de seus executivos. Segundo a empresa explicou, esse valor refere-se a 
planos concedidos entre 2004 e 2008.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 mar. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B4. 


