
A Anheuser-Busch InBev,
maior cervejaria do mundo,
prevê um fraco começo de ano
nos seus dois maiores merca-
dos, Estados Unidos e Brasil,
enquanto tenta assumir o con-
trole da maior produtora de
cerveja do México.

A cervejaria afirmou que os
volumes nos Estados Unidos —
onde controla metade do merca-
do — sofrerão o impacto da pres-
são de impostos e preço de com-
bustíveis sobre a renda do con-
sumidor, além do inverno mais
rigoroso do que em 2012.

No Brasil, onde controla cer-
ca de dois terços do mercado
por meio da Ambev, os volumes
sofrerão impacto do tempo chu-
voso e carnaval mais cedo. Para
2013, a InBev prevê um cresci-
mento de até 5% nas vendas em
volume no Brasil.

Apesar dos planos de pagar
US$ 20,1 bilhões pelos 50% do
Grupo Modelo que ainda não
possui, a companhia aumentou
o dividendo do ano em € 0,50,
para €1,7 por ação.

Ao controlar a fabricante da
marca Corona, a InBev terá posi-
ções de liderança em três dos
quatro mercados de cerveja que
geram mais lucro.

A InBev teve lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda, em inglês)
de US$ 4,39 bilhões no quarto
trimestre, alta de 9,9% ante o
mesmo período do ano ante-
rior. Analistas estimavam em
média resultado positivo de
US$ 4,4 bilhões.

As margens nos Estados Uni-
dos e no Canadá pioraram por
causa dos investimentos em no-
vas marcas e maiores gastos de
distribuição, enquanto aumen-
taram no Brasil por causa de
maiores volumes e preços. ■

Reuters

Mesmo com um bom desempe-
nho em 2012 — ano em que re-
gistrou lucro líquido de R$ 10,5
bilhões, com alta de 21,6%, a
Ambev não esconde a cautela
para este ano. Prestes a repassar
um novo reajuste de preço, a
companhia que já reconhece
um primeiro trimestre mais fra-
co, se viu no ano passado per-
dendo participação de mercado
para outras fabricantes.

A companhia, por meio de no-
ta, reconheceu que “diante de
ambientes macroeconômicos di-
fíceis, especialmente no Brasil,
2013 deve apresentar um pano
de fundo parecido” com o visto
neste ano — quando a indústria
cresceu por volta de 3%. Em
2012, a Ambev atingiu participa-
ção de mercado de 68,5%, uma
queda de 50 pontos-base em re-
lação ao ano anterior.

Mesmo diante de diversas
barreiras previstas para este
ano, a companhia afirmou que
não vai recuar em seu plano de
investimento. Segundo Nelson
Jamel, vice-presidente financei-
ro e de relações com investido-
res, a Ambev vai investir R$ 3 bi-
lhões durante o ano. O aporte,
segundo o executivo, será usa-
do para a construção de novas
cervejarias nos estados de Mi-
nas Gerais e Paraná, além de
Centros de Distribuição.

Com um discurso otimista, Ja-
mel reconhece que tem vários
desafios pela frente, entre eles o
carnaval, que neste ano ocorreu
em fevereiro afetando o desem-
penho da companhia. “Houve
um aumento, em janeiro, no vo-
lume de estoques por causa do
carnaval. Já em fevereiro, mes-
mo com boas vendas, houve
problemas com chuva”, reco-
nheceu o executivo.

Já sobre o preço das bebidas,
que só no ano passado aumen-
tou quase 10%, Jamel afirma
que os consumidores já se adap-
taram no ano passado a nova
realidade de preço. E novos rea-
justes estão programados para
acontecer neste ano, nos meses
de abril e outubro. “Temos uma
política de repassar. O reajuste
vai ser em linha com a infla-
ção”, ponderou o executivo.

Disposta a ampliar seu volu-

me de produção, a Ambev está
atenta as oportunidades que as
marcas premium podem pro-
porcionar.

Do investimento programa-
do para 2013, a companhia, de
olho na Copa de 2014, vai inau-
gurar a segunda fábrica da mar-
ca Budweiser neste ano.

Segundo Jamel a proposta da
empresa é dobrar a produção da
marca. “Nossa meta é que o vo-
lume das marcas premium che-
gue a 8% até 2014”, estima o vi-
ce-presidente. Atualmente as
marcas premium são responsá-
veis por 6% do total produzido
pela companhia.

Fora do Brasil, a AB-Inbev li-
da com um processo estimado
em US$ 5 milhões por não res-
peitar a quantidade de álcool ex-
posta no rótulo das bebidas.

Ações
Segundo Jamel, a empresa tem
uma assembleia marcada para o
final de abril para deliberar a
unificação das ações ordinárias
e preferências da companhia
em apenas uma classe. “A mu-
dança vai trazer uma série de
vantagens como: aumento de di-
videndos, redução de custos e
melhorias de governanças.”

Só que as incertezas sobre fu-
turo da companhia parece não
ter animado os investidores. No
pregão de ontem, as ações ordi-
nárias da Ambev (AMBV3) re-
cuaram 2,58% cotadas a R$
85,44. No mesmo sentido as pre-
ferências (AMBV4) caíram
2,67% a R$ 86,38.

Trimestre
A maior cervejaria da América
Latina reportou um salto de
21% na receita líquida no quar-

to trimestre, para R$ 10,13 bi-
lhões, enquanto as vendas em
volume avançaram 3,2%.

A geração de caixa medida pe-
lo lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização (Ebit-
da) somou R$ 5,498 bilhões, ex-
pansão reportada de 22,4%.

Já o custo dos produtos vendi-
dos (CPV) por hectolitro avan-
çou cerca de 17% no último tri-
mestre de 2012 sobre o mesmo
período de 2011, para R$ 61,5,
em meio a custos mais altos
com commodities como ceva-
da, alumínio e açúcar.

No ano, o CPV por hectolitro
teve crescimento 13,7%, para
R$ 60,6. A Ambev estimou no
balanço que o CPV por hectoli-
tro no Brasil em 2013 deve cres-
cer entre um dígito alto e dois
dígitos baixos, impulsionada
por aumentos de impostos no
país, desvalorização do real e
matérias-primas mais caras.

A previsão para a receita líqui-
da por hectolitro no Brasil é de
expansão de um dígito alto,
após reajustes de preços em
2012 e maior foco em marcas
premium e distribuição direta.
■ Com Reuters
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Com investimento previsto de R$ 3 bilhões para este ano, companhia espera dobrar produção de Budweiser
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BEBIDA EM ALTA

Em seis anos, Ambev dobra investimentos 
e lucro líquido 

RESULTADO CONSOLIDADO, EM R$ BILHÕES

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Receita líquida

Lucro líquido 

Capex 

Volume (em milhares de hl)

19,57

5,06

1,58

142,91

20,71

5,19

1,95

146,96

23,19

5,98

1,43

154,72

25,23

7,61

2,28

165,14

27,12

8,71

3,20

165,04

32,23

10,50

3,01

169,83

Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 fev. 2013, Empresas, p. 34.




