
Lucro da InBev cresce 23%
em 2004 e anima executivos

AmBev paga R$ 2,9 bi a acionistas
Empresa recuperamercadoem2004, incorporaLabatt,masgasta32%amais emvendasemarketingdecerveja e refrigerante
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A AmBev encerrou 2004 com
vendas líquidas de R$ 12 bilhões,
que resultaram em geração líqui-
da de caixa (Ebitda) de R$ 4,5 bi-
lhões – crescimento de 47,7%,
apesar de ter registrado um lucro
líquido de R$ 1,1 bilhão, inferior
em 17,7% ao de 2003.

Mesmo assim, a empresa sur-
preendeu ontem ao consolidar re-
muneração aos acionistas de R$
2,9 bilhões, dos quais R$ 1,3 bi-
lhão em dividendos mais juros so-
bre o capital próprio e R$ 1,6 bi-
lhão usado em programas de re-
compra de ações.

O diretor-financeiro da empre-
sa, João Castro Neves, garantiu
ontem que esse repasse histórico
aos acionistas não compromete
investimentos futuros. Quanto à
queda no lucro, atribuiu a redu-
ção aos custos de incorporação
da Labatt, que passou a fazer par-
te da AmBev por meio da sua fu-
são com a belga Interbrew, que
constituiu a InBev, desde 27 de
agosto do ano passado.

O maior destaque da compa-
nhia na consolidação dos resulta-
dos foi o último trimestre do ano
(outubro, novembro e dezembro)
quando a geração de caixa atin-
giu R$ 1,7 bilhão, 66,2% maior
que no mesmo período de 2003.
As operações no Brasil tiveram
participação de 65,7% nesse re-
sultado, a América do Norte (La-
batt) contribuiu com 24%e ospaí-
ses hispânicos da América Latina
(Hila) responderam por 10,3%.

Castro Neves realçou também
a recuperação de mercado pela
cervejaria no País, encerrando
2004 com fatia de 68,1% em rela-
ção a 63,2% do ano anterior.

Os volumes de venda de cerve-
ja no Brasil também cresceram
14,6% no quarto trimestre – se-
gundo dados da ACNielsen, o

crescimento total deste merca-
do em 2004 foi de 1,8%. A re-
ceita por hectolitro teve incre-
mento de 2,2%, chegando a
R$ 122,8. Por volta do dia 15
de dezembro, a empresa au-
mentou os produtos em média
em 5%, mas o reflexo do rea-
juste só deve aparecer nos nú-
meros do primeiro trimestre.

A fatia da empresa no mer-
cado de refrigerantes também
aumentou, chegando a 17%
(era de 16%) e a margem de
ganho nesses produtos chegou
a 29%, um recorde.

Para sustentar o crescimen-
to das vendas, a AmBev tam-
bém teve de investir mais em
maketing e vendas. Foram R$
1,58 bilhão, dos quais R$
833,7 milhões no Brasil, índi-
ce 32,8% acima do de 2003.
As previsões e os dados de in-
vestimento para 2005 só de-
vem ser divulgados hoje. Cas-
tro Neves, porém, atribuiu a
melhora dos números no quar-
to trimestre de 2004 à recupe-
ração da economia e aposta
que a retomada deverá conti-
nuar.

Com uma dívida de R$ 7,2
bilhões em dezembro do ano
passado, a AmBev registrou
um custo de carregamento des-
sa dívida de R$ 470 milhões
em 2004. Só que Castro Ne-
ves também comemora o fato
de que a empresa, agora com a
incorporação da Labatt, terá
maior prazo e melhores condi-
ções para rolar dívidas.

Entre as novidades que a In-
Bev está para divulgar, desta-
ca-se o ingresso da Brahma no
grupo das marcas globais da
InBev, ao lado de Stella Artois
e Becks. O lançamento global
da Brahma deve ocorrer ainda
este ano e a Stella Artois, que
já é vendida na Argentina des-
de dezembro, deve entrar no
País em breve.●

ALEGRIA-John Brock, da InBev, diz que meta é elevar a margem de lucro para 30% nos próximos anos

BRUXELAS

A InBev, maior cervejaria do
mundo e controladora da Am-
Bev, anunciou ontem um salto
de 23% no seu lucro no ano pas-
sado, diz que está otimista para a
atividade neste ano e espera cres-
cimento acima do de seus concor-
rentes. Segundo o executivo-che-
fe da companhia, John Brock, a
meta é crescer entre 2% e 3% aci-
ma do mercado em termos de vo-
lume de bebida comercializada e
elevar a margem de lucro para

30% nos próximos anos. “Os re-
sultados de 2004 indicam que
nossa empresa está caminhando
firmemente para apresentar cres-
cimento orgânico sustentável em
termos de volume e lucro, assim
como margem Ebitda, em 2005
e nos anos seguintes”, disse Bro-
ck, acrescentando que a empresa
vai continuar reduzindo custos e
possivelmente fechará algumas
cervejarias.

O executivo também afirmou
que a companhia continua inte-
ressada em fazer aquisições em

países em desenvolvimento,
como China, Rússia e na Amé-
rica Latina, regiões que vêm
sustentando o crescimento da
companhia e compensando a
queda das vendas na Europa.

A InBev anunciou lucro
de€ 621 milhões (US$ 813,9
milhões) no ano passado, o
que representa alta de 23%
na comparação a 2003. O Ebi-
tda, lucro antes dos impos-
tos, juros, depreciação e
amortização, saltou 41% e to-
talizou € 2,1 bilhões (US$
2,75 bilhões) em 2004. O re-
sultado supera as estimativas
de analistas, que esperavam,
em média, alta de 17%, para
€ 1,75 bilhão.● Dow Jones
Newswires

Molson critica
desempenho
da Kaiser e diz
que vai agir
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A cervejaria Molson Coors
Brewing Co. está estudando todas
as opções referentes às difíceis
operaçõesdaKaisernoBrasil ede-
verá adotar umadecisão a respeito
emmaioou junho.Falandoemen-
contro com analistas em Nova
York, o executivo-chefe da Mol-
son, Leo Kiely, disse que entende
perfeitamenteagravidadeda situa-
ção financeira da empresa no Bra-
sil e que está decidido a reverter a
situação no curto prazo.

Embora a Molson tenha entra-
do no mercado brasileiro por
meio da aquisição da Kaiser há
poucos anos, Kiely disse que o
Brasil estava há tempos na lista de
mercados considerados atraentes
pelaMolson. Noentanto, ele disse
que a drenagem de caixa da Kai-
ser causadapelosdeclíniosnosvo-
lumes de vendas é “inaceitável”, e
que a empresa não é economica-
mente viável da forma como está.
Emboraasvendas tenhammostra-
do alguma recuperação nas últi-
mas semanas, Kiely disse que isto
não é suficiente para consolidar
uma tendência equeaempresa en-
tendeque há “trabalho a ser feito”.

Para o executivo, há 4 questões
a serem abordadas no Brasil: as
exigências de caixa da empresa; a
capacidadedosistemadedistribui-
ção;opotencial eo temponecessá-
rio para recuperar a marca Kaiser;
e a capacidade de ajustar a base de
custo de modo a refletir o volume
de venda atual e potencial. ● Dow
Jones Newswires
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