
OMPETIR NO mercado lati
no-americano de cervejas 
e refrigerantes fazia parte 
dos planos da AmBev des
de que ela foi criada, em 
1999. Bastou o Conselho 
Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade) dar o sinal verde para 
formalizar a união das cervejarias An
tárctica e Brahma, a então recém-cria-
da empresa fincou posição na América 
Latina, com a compra, em 2000, da uru
guaia Cerveceria y Malteria Paysandú 
S.A., dona da marca Nortena. 

A partir daí, a AmBev não parou 
mais de entrar em novos mercados. 
Alianças e aquisições levaram a com
panhia a ingressar na Argentina, na 
Bolívia, no Paraguai, no Peru, na Gua
temala, no Equador e em outros paí
ses da América Central. A AmBev pos
sui operações em 16 países das Améri
cas. Neste ano, decidiu ampliar os ne
gócios no Caribe, por meio da compra 
de uma participação na Cerveceria Na
cional Dominicana (CND), da Repúbli
ca Dominicana, dona da marca Presi
dente, líder de vendas na região. 

A crise financeira mundial deve afe
tar a venda de cervejas, até porque o 
setor de bebidas não está imune à con
tenção de demanda, na avaliação de 
Lucas Lira, gerente de Relações Insti
tucionais da AmBev. "De forma geral, 
porém, o mercado continua crescen
do nessas regiões. Em alguns países, 

o consumo e maior, em outros, menor. 
Mas há boas perspectivas de expansão 
no curto, médio e longo prazos nessas 
regiões", afirma Lira. 

Os mercados de cerveja na Argentina, 
na Bolívia e no Paraguai foram mais 
fracos no segundo trimestre deste ano. 
Nesses países, há hoje forte pressão so
bre os custos. O portfólio de marcas di

versificado e a constante busca de no
vas embalagens e líquidos têm contri
buído, porém, segundo Lira, para que a 
AmBev mantenha resultados positivos 
nesses e em outros locais em que atua. 
"O nosso negócio faz parte do setor de 
bens de consumo e, à medida que há de
saceleração de consumo, queda da ati
vidade econômica, a indústria de bebi
das sente. Mas, por muitas vezes, sente 
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menos que outras indústrias", diz Lira. 
O resultado da AmBev nos países la

tino-americanos foi positivo neste ano. 
Nos primeiros seis meses, a receita lí
quida da companhia subiu 20% na re
gião, foi para 2,52 bilhões de reais, na 
comparação com igual período de 2011. 
O Ebitda (lucro antes dos juros, impos
tos, depreciação e amortização) aumen
tou 16,6%, foi para 1,09 bilhão de reais. 

Por causa da integração com a CND, 
no segundo trimestre deste ano, as 
vendas de cervejas dobraram para 1,2 
milhão de hectolitros na região for
mada por Guatemala, Peru, República 
Dominicana, Equador, Nicarágua, El 
Salvador, Dominica, Antígua e St. Vin-
cent, segundo a AmBev. A estimativa 
da empresa é que, após 12 meses de 
operação, o Ebitda dos negócios nessa 

região atinja 190 milhões de dólares. 
Alguns produtos da AmBev já são 

bem conhecidos do consumidor latino-
-americano, como a Zenda, no Peru e no 
Equador, a Brahma Light e Zulia, na Ve
nezuela, e a Brahma Ice, na República 
Dominicana. A marca Brahma está pre
sente em mais de 15 países. Alguns são: 
Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, 
Rússia, Ucrânia, França e Espanha. 
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Text Box
Fonte: Carta Capital Especial: As empresas mais admiradas no Brasil 2012, São Paulo,  n. 15, p.68-69, out./ nov. 2012. 




