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Dados publicados ontem pela AmBev -empresa formada da união de Brahma e Antarctica- 
colocam a companhia, até o momento, no quarto lugar na lista das empresas com o maior lucro 
líquido no país em 2002. 
 
A companhia de bebidas superou o resultado até mesmo de bancos como Unibanco -e sem vender 
uma gota a mais de cerveja ou refrigerante. 
Pelo contrário. A empresa vendeu uma menor quantidade de produtos em 2002 -segundo o 
balanço anual do grupo-, mas, mesmo assim, ocupa hoje a posição de maior empresa privada do 
país. 
 
A posição de liderança é ocupada se não for considerado o desempenho de instituições financeiras 
-assim como o da estatal Petrobras, pois só leva em conta empresas da iniciativa privada. O 
levantamento é da consultoria Economática. 
 
O lucro líquido atingiu R$ 1,5 bilhão em 2002, uma expansão de 92,5% em relação ao ano 
anterior (R$ 784,6 milhões). A receita líquida foi de R$ 7,3 bilhões, ou 12,3% superior à obtida 
em 2001 (R$ 6,5 bilhões). 
 
No mesmo período, no entanto, o volume de vendas caiu: passou de 8,085 bilhões de litros para 
8,015 bilhões de litros. 
 
Reajuste 
Em parte, o aumento nos preços ajudou a companhia a atingir esses resultados, afirmam 
analistas de mercado. Em outubro, a fabricante de bebidas reajustou o preço da cerveja em 10% 
em média. Inflação elevada, causada pela forte oscilação do dólar, fez a empresa enviar uma 
nova tabela ao varejo. 
 
O fato de ela ter contratos de "hedge"- operação que protege a companhia de disparadas no dólar 
e, logo, de elevações no preço dos insumos importados- não evitou que ocorresse remarcação nos 
preços. 
 
Os preços sobem se uma empresa compra matéria-prima cara, cotada em dólar, e precisa pagar 
mais por ela. 
 
Operações de hedge, porém, protegem as empresas e evitam que as companhias sofram 
impactos com a variação cambial. A AmBev tinha "hedge", mas fez reajustes. 
 
"Compromisso" 
"Os contratos de hedge protegeram a AmBev até o final de 2002. Os reajustes nos preços foram 
feitos de olho em 2003, quando já se esperava por mais sobe e desce do dólar e pelo fim desse 
"prazo de validade" do "hedge'", diz Gustavo Hungria, analista do Pactual. 
 
A companhia informa, em sua mensagem aos acionistas, que não repassou aumentos acima da 
inflação. E que os preços "andaram em linha" com as taxas inflacionárias, conforme o seu 
"compromisso estratégico". 
 
A Fipe, que faz levantamento de preços, apurou aumento no valor da cerveja e do chope em 
2002. Só o chope subiu 17%. No mesmo período, a inflação foi de 9,9%. Além da AmBev, dona 
de Brahma, Antarctica e Skol, outras empresas fabricam cerveja e praticam aumentos, como a 
Kaiser e Schincariol. A AmBev, porém, é dona de 70% do mercado. 
 



No balanço, a empresa informa que os resultados foram obtidos graças a um melhor 
"gerenciamento de receitas". Informa que reduziu o custo por produto vendido em 0,7% e 
aperfeiçoou o sistema de distribuição. O lucro antes de juros, taxas, depreciações e amortizações 
subiu 36,2% em 2002 em relação a 2001. A empresa não teve forte elevação no ganho com 
aplicação financeira. 
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