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OR BOA PARTE DA ÚLTIMA 
DÉCADA, FOI FALADO e re
petido que o mundo vivia 
um "superciclo" das com
modities. Segundo os de

fensores da tese, o crescimento da Chi
na aumentaria exponencialmente a 
demanda por matérias-primas — bene
ficiando, por consequência, quem in
vestisse nas empresas produtoras des
sas commodities. No caso brasileiro, foi 
a senha para que milhares de pessoas 
se tornassem acionistas da Vale, que se 
consolidou como a maior empresa pri

vada do país. O que ninguém percebeu 
foi que, nesse mesmo período, o Brasil 
passou por um fenômeno ainda mais 
impressionante — algo que pode ser 
apelidado de "superciclo do chope". 
Talvez seja a única forma de descrever 
o que aconteceu nos últimos dez anos 
com a cervejaria Ambev — controlada 
pelos empresários Marcel Telles, Beto 
Sicupira e Jorge Paulo Lemann, os mes
mos que controlam o Burger King. No 
período, as ações da empresa valoriza
ram 1100%. E, no dia 14 de março, a 
Ambev passou a Vale em valor de mer

cado e se tornou a maior empresa pri
vada do Brasil (a Petrobras, controlada 
pelo governo, não entra na lista). No 
fechamento desta edição, a cervejaria 
valia 14 bilhões de reais a mais do que a 
mineradora. É possível crescer mais? 
Ou é o auge do superciclo do chope? 

A liderança pode até ser passageira, 
mas é, de qualquer forma, um feito his
tórico. A receita anual da Ambev, de 27 
bilhões de reais, equivale a 26% da re
ceita da Vale, de 103 bilhões. Há apenas 
dois anos, a mineradora valia 2,5 vezes 
mais que a cervejaria (veja quadro na 
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pág. 163). É raro ver uma empresa de 
consumo como a mais valiosa em qual
quer economia. Esse posto é tradicio
nalmente reservado às petroleiras, às 
mineradoras, aos bancos. A exceção 
mais notável é a Apple. Avaliada em 543 
bilhões de dólares, ela é a maior empre
sa dos Estados Unidos graças a uma 
combinação de eficiência e inovação 
com resistência. A Ambev tem um pou
co disso tudo. Desde 2002. seu lucro foi 
multiplicado por 6. As vendas, por 4. 
Nos úl t imos 12 meses, enquanto as 
ações das dez maiores empresas de Bra
sil, Rússia, Índia e China apanharam, os 
papéis da Ambev subiram 15%. Nos úl
timos meses, a Ambev chegou a valer 
mais até do que sua controladora, a 
AB Inbev — que fatura três vezes mais. 

Há duas explicações para a incrível 
valorização da empresa. A primeira é 
interna. A Ambev é a cervejaria mais 
eficiente do mundo. Para cada real que 
entra da venda, 48 centavos são lucro 
puro — margem um pouco menor que 
a de um iPhone, produto um tanto mais 
inovador que uma latinha de Skol. O 
desempenho é resultado de uma cultu
ra de alta pressão. Na Ambev, todos os 
funcionários têm metas e bônus anuais. 
Os altos executivos podem receber até 
18 salários extras por ano. Por outro la
do, um dia de trabalho pode chegar a 12, 
14,16 horas. Com técnicas conhecidas, 
como o "orçamento base zero" (em que 
os custos têm de ser aprovados a cada 
ano) e o modelo de remuneração que 
faz cada vendedor trabalhar como um 
doido, a Ambev cresce mais gastando 
menos que a concorrência. 

A segunda explicação tem a ver com 
a natureza do mercado financeiro. Em 
períodos de incerteza na economia, os 
investidores procuram os papéis mais 
estáveis, como os de cervejarias. Suas 
vendas, afinal, são menos dependentes 
do vaivém da economia que outros 
mercados, como eletrodomésticos ou 
automóveis. E, além de ser a mais ren
tável, a Ambev é a cervejaria mais ge
nerosa do mundo — em 2011, pagou 6,5 
bilhões de reais em dividendos a seus 
acionistas, um recorde. Divindendos 
gordos são exatamente o que um inves
tidor procura nas crises. A incerteza 
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global, que derrubou o preço das com-
modities, também explica o recente 
tombo da Vale — sem ele, a Ambev ja
mais teria se transformado na maior do 
país. Pelo menos não agora. 

Para continuar no topo, a Ambev vai 
precisar não só torcer contra a Vale mas 
também se adaptar a um novo cenário. 
A empresa chegou aonde chegou ao 
aproveitar a explosão de consumo de 
cerveja no Brasil — que subiu de 49 l i 
tros anuais por pessoa em 2000 para 65 
litros em 2011. Como tem domínio ab
soluto do mercado nacional, com par
ticipação que beira os 70%, esse aumen
to no consumo foi dinheiro na veia 

para a Ambev. Com os cofres cheios, a 
empresa partiu para aquisições nos pa
íses vizinhos. Foram seis na última dé
cada. Entre os alvos, a argentina Quil-
mes, em 2002, e a dominicana Presi
dente, em 2012. "Eles são muito com
petentes em encontrar os melhores 
alvos e, em poucos meses, transformá-
los em empresas tão rentáveis quanto a 
própria matriz", diz um executivo pró
ximo à empresa. "O problema é que as 
oportunidades estão acabando." Nos 
países em que a cervejaria não é líder, 
como Peru e Colômbia, a concorrência 
está na mão de multinacionais como a 
SABMiller. E a expansão do consumo 

esfriou. Em 2011, a Ambev vendeu ape
nas 0,1% litro a mais que em 2010. "Na 
próxima década, a empresa terá de se 
contentar em crescer menos", diz o 
analista Alan Alanis, do banco america
no JP Morgan. Uma das poucas exce
ções é o Nordeste, onde o consumo de 
cerveja ainda é de 54 litros por pessoa, 
mas que é alvo também de Heineken, 
Petrópolis e Schin — esta, dona da mar
ca líder da região, a Nova Schin. 

SILÊNCIO 
Mesmo que não consiga aumentar as 
vendas em um único litro, a empresa 
não está enrascada. Num cenário de 
menos expansão, a Ambev dos próxi
mos anos se parecerá mais com uma 
companhia de tabaco do que com a cer
vejaria que cresceu tanto na última dé
cada. As fabricantes de cigarro são mes
tres em aumentar os lucros em merca
dos estagnados. É o caso da americana 
Philip Morris, dona da marca Marlboro, 
cujo valor cresceu seis vezes em 20 anos 
sem vender um cigarro a mais. Na brasi
leira Souza Cruz, as vendas cresceram 
apenas 13% desde 2007, mas o lucro au
mentou 60%. A Ambev já está nesse 
caminho: em 2011, a quantidade de cer
veja vendida no Brasil não cresceu, mas 
o preço médio do litro subiu 10% — im
pulsionado pelas marcas mais caras, 
como Stella Artois e Budweiser. Aumen
tar a participação delas, hoje em torno 
de 5% das vendas, é fundamental para 
o lucro e o valor de mercado continua
rem a crescer. Mas a Ambev vai precisar 
fazer tudo isso em silêncio. Quanto 
maior e mais eficiente a empresa fica, 
mais holofotes atrai. Em maio, o gover
no brasileiro anunciou um aumento de 
impostos sobre as cervejarias que pode 
inflar em 4% o preço da bebida no país. 
As ações logo sentiram o baque e caíram 
7% em três dias. No Brasil dos últimos 
anos, empresas que dão certo demais 
acabam entrando na mira do governo. 
Foi assim com a Vale e a Petrobras, tem 
sido assim com os bancos. Procurada 
por EXAME, a Ambev não quis falar 
sobre o que a levou ao posto de maior 
empresa privada do Brasil. Sua postura 
parece querer dizer: somos a maior, mas 

não conte para ninguém, por favor.  
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 12, p. 162-166,  27 jun. 2012.




