
O
s negócios da AmBev "des

cem redondo" como uma 

cerveja gelada. A expres

são, que transformou a Skol 

na terceira marca de cerveja 

mais consumida no mundo, 

cai bem para sua fabricante. 

A empresa é a terceira mais 

admirada no ranking das 

Mais Admiradas de 2013 e seu principal acio

na, Jorge Paulo Lemann, é o executivo mais 

admirado do ano. Para qualquer número e 

aspecto que se olhe, essa escolha se explica. 

A AmBev é a cervejaria líder no Brasil e na 

América Latina e quarta no ranking mun

dial. É a primeira no segmento guaraná e 

maior engarrafadora da Pepsi do mundo. 

De 2008 a 2012, o faturamento líquido da 

companhia cresceu mais de 40%. Sua recei

ta subiu de 27,126 bilhões de reais em 2011 

para 32,231 bilhões no ano passado, salto 

de 18,8%. O lucro líquido, de 6,7 bilhões de 

reais, só ficou atrás da Petrobras. Aempre-

sa está entre as cinco companhias que mais 

pagam impostos, com 16 bilhões de reais em 

2012. A AmBev integra o maior grupo cer

vejeiro do mundo, a AB InBev. 

Os investimentos, de 2 bilhões de reais 

em 2010, devem atingir 3 bilhões neste ano. 

No total, são 40 fábricas, quatro maltarias, 

cinco centros de excelência e mais de 70 cen

tros de distribuição - no Brasil e na América 

Latina. Emprega 46 mil funcionários, dos 

quais 32 mil no Brasil. 

O "sonho" da AmBev é ser a "melhor em

presa de bebidas do mundo em um mun

do melhor". Para chegar lá, a companhia 

administra sua "plataforma de sustentabi

lidade" com o mesmo rigor com que controla 

os custos de produção e projeta suas vendas. 

As ações estão ancoradas em três frentes: 

preservação e eficiência ambiental, inicia

tivas de consumo responsável e desenvol

vimento de comunidades - que a empre

sa chama de "lição de casa" e que envol

ve uma rede de parceiros multiplicadores. 

Alguns fatos são dignos de nota: cada 

uma das fábricas da companhia possui um 

gerente de meio ambiente. No fim de 2012, 

a empresa baixou o consumo de água pa

ra 3,5 litros por litro de bebida produzida. 

Em 2000, o consumo passava de 5 litros. 

Com isso, tornou-se referência mundial 

no consumo de água na produção de cer

veja. Duas outras metas foram atingidas 

no triênio 2010-2012: redução em 10% da 

emissão de C0 2 na atmosfera e o índice de 

99,05% de reaproveitamento de resíduos 

gerados no processo de produção. 

Outra frente de atuação decorre do pró

prio produto que a empresa fabrica. Trata-

se de uma política de educação diante do 

uso abusivo do álcool e de seu consumo 

por menores de idade. Em 2003, a compa

nhia foi a primeira fabricante de bebidas 

a tratar dessa questão com a Organização 

Mundial da Saúde. Desde 2010, a AmBev 

segue a Estratégia Global para combater o 

Uso Nocivo do Álcool, da OMS. 

ACervejaria ainda promove uma política 

de recursos humanos voltada para o treina

mento e o crescimento dentro da empresa, o 

Programa de Trainee Industrial. 
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Text Box
Fonte: Carta Capital Especial: As empresas mais admiradas no Brasil 2013, São Paulo,  n. 16, p. 88-89, nov./ dez. 2013. 




