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esde o seu nascimento, há 13 
anos, com a então surpreen
dente fusão das centenárias 
Brahma e Antárctica, a A m -
bev peregrinou pelas Améri

cas. Com erros e acertos, via aquisições 
ou caminho-solo, a companhia cravou a 
bandeira brasileira em 16 países e levou 
os louros de um dos mais bem-sucedidos 
casos da internacionalização de empresas 
nacionais. Os resultados aí estão: a empre
sa é a primeira em desempenho financeiro 
no Época NEGÓCIOS 360°. 

Como toda mult inacional , a A m -
bev mantém uma por ta aberta para 
eventuais compras de ativos no exte
rior, mas o foco, agora, é o Brasil - país 
que sediará a Copa de 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016 e cresce mais que os 
mercados desenvolvidos. E embora a 
empresa fabrique marcas mais do que 
conhecidas de refrigerantes, como o 
guaraná Antárctica, cerveja é o grande 
mercado. Da cerveja bras i le i ra veio 
58% de toda a receita líquida obtida nos 
países latino-americanos mais Canadá 
em 2011. 

No radar dos negócios: Nordeste, 
Norte e Centro-Oeste. Nessas regiões, 
bem mais do que nos mercados do Sudes
te e do Sul, o consumo de cerveja cres
ce com força. Para estes mercados mais 
maduros, a empresa reserva a artilharia 
pesada de suas marcas internacionais, 
para invadir o segmento "premium". 

Não basta, porém, deslocar a mira 
da máquina de vendas para avançar nos 
mercados regionais da parte de cima do 
mapa do país. E preciso, antes, não só in
crementar o arsenal, aumentando a oferta, 
mas também aprofundar o conhecimento 
dos hábitos locais, para chegar, na hora e 
nos locais certos, com os volumes certos 
dos produtos desejados. 

Com tudo isso anotado nos planos de 
ataque - e mais as informações sobre o fogo 
de barragem que a concorrência também 
destina aos mercados em expansão do Nor
te e Nordeste -, a Ambev duplicou fábricas. 
Reforçou ainda mais a logística, mesmo 
já respondendo por 60% da distribuição 
regional, e abriu o leque das embalagens, 
com ênfase em vasilhames para volumes 
maiores, uma preferência regional. 
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Assim, as três regiões receberam 
mais de 20% do pacote de investimentos 
recordes, de R$ 4,8 bilhões, reservado 
para o período entre 2010 e 2011. Os re
cursos foram aplicados na duplicação da 
fábrica do Maranhão, que atende Pará, 
Piauí e Amapá, e na unidade de Anápolis 
(GO), responsável pelo fornecimento no 
Centro-Oeste. No mesmo movimento de 
expansão da capacidade de produção, as 
unidades de Camaçari (BA) e João Pessoa 
(PB) foram ampliadas e modernizadas. 
Uma fábrica nova em folha, em Itapissuma 
(PE), recebeu R$ 260 milhões para ser 
erguida. Nem foi inaugurada (a previsão é 
para o segundo semestre de 2012) e já tem 
planos de expansão para 
2015, quando serão aporta
dos mais R$ 100 milhões. 

É justamente no Nor
deste que os concorrentes 
estão cavando trincheiras 
para enfrentar a líder A m -
bev. Schincariol, Petrópolis 
(dona de Itaipava e Crystal) 
e Heineken (controladora 
da Kaiser) também têm destinado gordos 
investimentos à região. A Schincariol in 
vestiu R$ 400 milhões na ampliação da 
recém-inaugurada fábrica de Alagoinhas 
(BA) e criou uma cerveja especialmente 
para o mercado nordestino. Na mesma 
Alagoinhas a Petrópolis vai abrir uma fá
brica, com investimento de R$ 600 m i 
lhões. Uma outra unidade da empresa, 
em Itapissuma (PE), onde a Ambev já tem 
linha de produção, vai custar, também, R$ 
600 milhões. 

"A estratégia da Ambev se apoia em 
três pilares", conta Lucas Lira, diretor 
de relações com investidores. "Primeiro, 
investir nos mercados do Nordeste, de
pois, apostar em novos produtos e novas 

embalagens e, finalmente, aumentar a 
penetração no segmento premium." Espe
cialistas no mercado de cervejas observam 
que, além de bombardear os pontos de 
venda com maior volume de produtos, 
a Ambev terá de ser criativa no lança
mento de embalagens especiais e mon
tar estruturas para apostar nos vasilha
mes retornáveis, que atraem e fidelizam 
consumidores. 

Exemplo nessa direção foi o lan
çamento da Skol Litrão, embalagem re-
tornável de 1 l i t ro , como o nome indica, 
colocada nas prateleiras do Nordeste. Um 
sucesso: é "econômica", porque tem mais 
conteúdo e custa menos. Outra inova

ção para atender ao gos
to regional foi a Brahma 
Fresh - mais refrescante 
e de cor mais clara que 
a Brahma t radic ional e 
também retornável. "Isso 
mostra que entendemos 
do consumidor em dife
rentes regiões do país", 
diz Lira . Lá, diz ele, até o 

tradicional guaraná Antarctica é vendido 
no tamanho litrão. 

Dona de marcas bem posicionadas 
no segmento, como a Bohemia, mãe de 
uma extensa família de produtos, a sa
cada da Ambev foi desenvolver no Brasil 
marcas internacionais, começando pela 
belga Stela Artois, com tradição de mais 
de 600 anos. Na mesma tr i lha seguiu a 
Budweiser. Lançada no Brasil em 2011, 
com posicionamento de cerveja cool, a 
Budweiser tornou-se a loira da vez. A 
marca norte-americana está sendo produ
zida no país, mas veio como herança da 
Anheuser-Busch, cuja fusão com a belgo 
brasileira InBev, em 2008, deu origem à 
AB InBev, a maior cervejaria global. 

Foto: JULIO BITTENCOURT/VALOR 
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Text Box
Fonte: Época Negócios 360º, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 150-153, out. 2012.




