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Empresa fechou o ano com uma participação de 68,3% no
setor de cerveja em todo o País. Em 2004, essa fatia foi de 66,2%

Empresa teve lucro de US$ 6,1 bi.
Preços subiram 2% no período

AmBevampliamercado
elucraR$1,5bilhão

GanhodaNestlé
noanopassado
cresceu20,7%

BEBIDAS

Carlos Franco

A AmBev anunciou ontem que
encerrou 2005 com lucro líqui-
dodeR$ 1,5 bilhão, 33,1% acima
doregistradoem2004,enquan-
to a receita líquida passou de
R$ 12 bilhões para R$ 15,9 bi-
lhõesnamesmabasedecompa-
ração. O Brasil respondeu por
68,5% do negócio.
O diretor-financeiro da Am-
Bev, João Castro Neves, atri-
buiu o resultado ao aumento no
volumedevendasdecervejano
mercadobrasileiro, reduçãode
custos, aumento das vendas
dos produtos premium (como
Bohemia, Original e Stella Ar-
tois, emmédia 15%mais caras),
e a decisão da empresa de rea-
justaroprodutoem5%–abaixo
da inflação de 5,7% de 2005, o
que estimulou vendas.
CastroNevesnegouqueoau-
mentodepreço tivesseoobjeti-
vo de abrandar perdas cam-

biais decorrentes de operações
dehedge (umaespécie de segu-
ro contra variações em relação
ao dólar) feito pela empresa
comamoedaamericanacotada
a R$ 3,00, enquanto na média
do ano ficou emR$2,50, que te-
ria impacto favorável nas im-
portaçõesde insumos.Aopera-
çãodehedgeteveimpactonega-
tivo no resultado. Ainda assim,
foi omelhor resultado da histó-
riadaAmBev–eoprimeirocon-
solidadoapósa fusãocomabel-
ga Interbrew, quedeuorigemà
holding InBev, em 2004.
SegundoCastroNeves,aAm-
Bevdeverealizaresteanoinves-
timentos entre US$ 500 mi-
lhões e US$ 550 milhões, dos
quaisUS$100milhõesnaopera-
ção da argentina Quimsa (cer-
vejaria que produz a Quilmes e
a Brahma), outros US$ 100mi-
lhões na Labatt, que constitui
sua operação no Canadá e
EUA,eoutrosUS$350milhões

no Brasil e países da América
doSul, comdestaqueparaPeru
e Republica Dominicana. Ele
ressaltou que hoje a marca
Brahma é líder no Paraguai.
Numa decisão surpreenden-
te, Castro Neves disse que, a
partir de agora, a empresa não
divulgará mais os investimen-
tos emmarketing. A expectati-
va domercadopublicitário é de
quea empresamantenhaaver-
ba emtornodeR$400milhões.
Em2004, foideR$370milhões.
As operações de cerveja no
Brasil, disse Castro Neves, re-
gistraramcrescimento de 8,2%
nos volumes totais de venda da
AmBev em 2005, o melhor de-
sempenho da empresa desde
1995, enquanto a de refrigeran-
tes avançou 6%, o melhor de-
sempenhodesde2001.“Oresul-
tado reflete a maior participa-
çãodemercadodacompanhiae
tambémocrescimentodomer-
cado brasileiro como um todo

no ano passado, estimado
em 6,4% pelo instituto AC-
Nielsen”. Em dezembro, a
AmBev exibia uma fatia do
mercadobrasileirodecerve-
ja de 69,4%, ante 12,2% do
Grupo Schincariol e 8,7% da
Kaiser. Na média do ano, a
AmBev ficou com 68,3% em
2005,umaumentode2,1pon-
tospercentuais emrelação a
2004.
AAméricaLatinaHispâni-
ca (Hila) encerrou oano com
crescimentode11,8%nosvo-
lumes e de 8,2% na receita,
que totalizou R$ 2,1 bilhões.
O segmentoHila é composto
pelas operações na Repúbli-
ca Dominicana, Guatemala,
Equador, Peru, Venezuela,
Nicarágua e El Salvador,
além de Quinsa (Argentina,
Bolívia, Chile, Paraguai e
Uruguai), empresa na qual a
AmBevdetém59,2%departi-
cipação. ●

ALIMENTOS

Jamil Chade
CORRESPONDENTE
GENEBRA

Amaior empresa de alimentos
do mundo, a Nestlé, registrou
um lucro recorde em 2005.
Mas, para enfrentar os aumen-
tos dos custos registrados pela
alta do preço da energia e de
commodities, a empresa pro-
moveu um aumento de preços
no período. No Brasil, o cresci-
mento orgânico da empresa foi
de 5,4%. Ela também garantiu
que não desistirá daGaroto.
A companhia informou on-
tem que os lucros no mercado
mundial tiveram um aumento
de20,7%entre2004e2005,che-
gandoaUS$6,1bilhões.Duran-
te esse período, ela foi obrigada
a aumentar seus preços em2%.
“Os resultados mostram a for-
ça do modelo Nestlé”, afirmou
PeterBrabeck-Letmathe,presi-
dente da empresa.
Mas o aumento de custos
commatérias-primaseenergia
acabou refletindo no aumento
de custos para a produção,
transporte e empacotamento.
Para 2006, o preço do petróleo,
instabilidade política em algu-
mas regiões e um resultado ne-
gativo da rodada da Organiza-
ção Mundial do Comércio po-
demcriar um impacto nada sa-
tisfatório para a empresa e pa-
ra a economiamundial.
O aumento do custo, porém,
tem sido compensado por um
crescimento mais rápido de
vendasnaÁsia enasAméricas,
principalmente nos Estados

Unidos.Essasregiõespossibili-
taramqueosresultadosmodes-
tos de vendas na Europa fos-
semminimizados.Entre2000e
2003, a Nestlé intensificou sua
presença nos EUA comUS$ 17
bilhões emaquisições.
Segundo a Nestlé, a região
dasAméricas foi caracterizada
porumafortedemandadoscon-
sumidores, ainda que tenha ha-
vido uma valorização das moe-
das, como o real. No geral, o
crescimento na região foi de
7,8%, com México liderando o
aumento, com 10,1%, ante 5,4%
no Brasil. As duas economias
são consideradas como asmais

importantesparaaNestlénare-
gião e as eleições nos dois paí-
ses entre 2006 e 2007 estarão
sendo acompanhadas de perto.
“Esperamosquearendadesses
países aumente e que os perío-
dos de instabilidade econômica
epolítica façampartedopassa-
do”,afirmaramrepresentantes
daNestlé a investidores.
Quanto à compra da Garoto,
aNestlé afirma que nãomudou
nemmudarádeposição.Ocaso
está na Justiça, depois que o
ConselhoAdministrativodeDe-
fesa Econômica (Cade) vetou a
compra pela gigante do setor
de alimentos. ●

Grupo garante
quenão vai
desistir de
comprar aGaroto

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-17:20060224:

SEXTA-FEIRA,24DEFEVEREIRODE2006 NEGÓCIOS B17
OESTADODES. PAULO NEGÓCIOS B17

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 fev. 2006. Economia. B17.




