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• Marcas populares e líderes de mercado  

• Alta lucratividade e rentabilidade  

• Caixa líquido positivo  

• Forte geração de caixa operacional  

• Negócios sustentáveis  

 

 

 

 

 

• Aumento de concorrência 

• Exposição ao câmbio para matérias-primas 

• Mercado com crescimento limitado 

• Tag Along de 80% somente 

 

 

 

 

 PONTOS POSITIVOS  

   PONTOS NEGATIVOS  
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A AmBev é a sucessora nos negócios das Cervejaria Brahma e 

Antarctica, duas das marcas mais antigas do país,  fundadas 

ainda no século XIX.  

Começava a expansão da empresa em territórios internacionais, 

com início da operação na Argentina, Paraguai,  Uruguai e 

outros. Iniciava também uma série de aquisições em outras 

regiões da América.  

Nesse contexto, através da aliança entre Brahma e Antar ctica 

surgia a AmBev, controlada pelos empresários Jorge Paulo 

Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira , do Grupo 3G.  

Concluída a combinação de negócios com a Interbrew ,  uma das 

maiores cervejarias belga, que envolveu a incorporação de uma 

controladora indireta da Labatt ,  uma das líderes do Canadá.  

Após a operação, a Interbrew alterou sua denominação social 

para InBev (e, a partir de 2008, para AB InBev)  e tornou-se 

acionista majoritária da AmBev. Importante ressaltar que o 

Grupo 3G também passou a ter participação na AB In Bev. 

A controladora da AmBev, InBev , chegou a um acordo de fusão 

com a Anheuser-Busch ,  proprietária da Budweiser ,  criando o 

maior grupo cervejeiro do mundo.  

 A partir de então outras marcas foram agregando ao portfólio 

da empresa, entre elas: Cintra ,  Wäls ,  SABMiller ,  Quilmes ,  

Colorado,  entre outras.  

 

  COMO TUDO COMEÇOU  

 

  1994+  

  2004  

  1999  

  2008+  
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Atualmente a AmBev tem operações em 18 países, todos eles 

localizados na América, destacando o Brasil  como o maior 

centro consumidor da empresa, seguido da Argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A AmBev desenvolve, principalmente, atividades de 

produção, comercialização e distribuição de cervejas, chopes, 

refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas e não carbonatadas. 

A empresa é a maior cervejaria da América Latina em volume de 

vendas e sua operação é segmentada em quatro zonas.  

• Brasil: existem duas subunidades de negócios,  sendo uma 

atuante na venda de cervejas e outra em bebidas não alcoólicas. 

É a operação mais relevante em questão de volume de vendas e 

tamanho do portfólio.      

• CAC (Caribe e América Central) : inclui as operações 

distribuídas na República Dominicana, Cuba, Guatemala, Panamá 

e outros países.  

• América Latina Sul:  inclui as operações na Argentina, 

Bolívia, Paraguai, Uruguai e Chile.  

   ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

Subsetor  

Consumo Não 
Cíclico 

Bebidas    

 
Setor de Atuação  Segmento  

Cervejas e 
Refrigerantes  

  2021   
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• Canadá: atuando por meio da Labatt Brewing Company ,  

inclui a produção e comercialização 9de cerveja no Canadá além 

de exportação para os Estados Unidos, esse em menor grau. 

Embora a AmBev possua um portfólio extenso, os produtos 

comercializados fazem parte de um mesmo segmento, por isso, a 

Figura 1 retrata a predominância da receita líquida por zonas.  

 
Figura 1  –  Composição receita l íquida .  

Fonte:  RI  AMBEV.  

A empresa tem uma capacidade instalada de produção de 

cerveja e bebidas não alcoólicas de 25,7 bilhões de litros por ano. 

Porém, nos últimos 12 meses foram produzidos 17,7 bilhões de 

litros, indicando uma util ização de 68,9% dos tanques de 

produção. 

O portfólio da empresa traduz toda a sua vantagem 

competitiva, agregando desde marcas populares e premium ,  

regionais e nacionais, alcoólico e não alcoólico, carbonatada e não 

carbonatada. Na Figura 2 são ilustradas algumas das principais 

marcas comercializadas.  

 

55%

13%

19%

13%
Brasil

CAC

América Latina Sul

Canadá
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Figura 2 –  Portfó l io de produtos.  

Fonte:  RI  AMBEV.  

Importante lembrar que além desses produtos, a AmBev 

também está presente na produção e comercialização de 

produtos da PepsiCo  (válido em alguns países, somente), como 

Pepsi ,  Gatorade  e H2OH!; Sukita  e Tônica .  

Destaque para Skol e Brahma ,  que estão na liderança de 

vendas em praticamente todos os estados brasileiros. A partir 

disso, a Figura 3 i lustra o market share  da AmBev. 

 
Figura 3 –  Market Share Serviço Móvel e Banda Larga Fixa .  

Fonte:  C ibel le Bouças (Valor Econômico,  2020) .  
Infográfico ret irado do material  “Concorrentes avançam sobre a AmBev” .  
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A AmBev tem uma participação de mercado consolidada e 

bem à frente de qualquer concorrente, mesmo que nos últimos 

anos o market share  tenha reduzido.  

Além do mais, escala e capilaridade são dois fundamentos 

explorados pela empresa, visto que atua com uma rede ampla de 

distribuidores espalhados por todas as regiões do país, até 

mesmo naquelas cidades de pequeno porte . 

A companhia acredita ter aproximadamente 1 milhão de 

pontos de vendas, o que garante demanda de fácil acesso. Pelo 

lado da oferta, contudo, não existem barreiras de entrada a novos 

concorrentes, uma vez que as tecnologias e técnicas abordadas 

nos processos produtivos são de fácil  replicação.  

Entre as projeções de crescimento para o mercado 

cervejeiro, vê-se o Brasil com potencial aumento de demanda, 

seja pela maturidade do setor, expansão demográfica ou maior 

consumo per capita ,  conforme ilustra a Figura 4.  

 
Figura 4 –  Matur idade do mercado brasi le iro .  

Fonte:  RI  AMBEV.  
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A AmBev está inserida no segmento de Listagem 

Tradicional ,  o nível de menor exigência conforme às boas 

práticas de Governança Corporativa, que requer somente o 

mínimo cobrado pela legislação.  

A empresa só negocia ações ordinárias com tag along de 

80% e em seu conselho de administração é identificado poucos 

membros independentes, ou seja, o  órgão que tem função 

máxima o monitoramento, em sua maior parte, é composto por 

indicações dos próprios controladores.  

Entre os controladores, com participação no capital social da 

AB InBev, destaca-se a presença do Grupo 3G (Lemann, Telles e 

Sicupira),  que são reconhecidos pela meritocracia  que adotam em 

sua gestão. Até em reflexo disso,  vê-se que a diretoria executiva é 

composta por profissionais de grande capacidade técnica.   

 

 

 

 

 

Figura 5 –  Estrutura acionária.  
Fonte:  RI  AMBEV.  

  GOVERNANÇA, CONTROLE E DIRETORIA  

AB InBev  
Ações em 
Tesouraria  

Ações em 
Circulação  

AmBev  

61,8% 0,00%  28,0%  

Fundação 
Zerrenner  

10,2%  
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Os principais fatores de risco são: 

Como visto, a AmBev perdeu participação de mercado nos 

últimos anos, enquanto as duas maiores concorrentes avançaram. 

Por inexistir barreiras de entrada significativas, outras empresas 

podem entrar no mercado e acirrar ainda mais  a disputa, 

incorrendo de maior Risco de Concorrência .   

E mesmo que a empresa tenha larga vantagem em relação 

aos demais, os gostos e preferências dos consumidores variam ao 

longo do tempo, exigindo capacidade da AmBev em antecipar às 

novas tendências do mercado para perpetuar-se na liderança.  

Além disso, a empresa sofre do Risco de Fornecedores  

externos para diversas matérias-primas, como por exemplo o 

lúpulo e material para embalagem. Muitos desses contratos são 

feitos de médio a longo prazo, para evitar flutuações no mercado, 

porém, a rescisão ou alteração de acordos relevantes podem 

impactar sua cadeia de suprimentos.  

Devido à sua relevância no mercado, o Risco de Negócios 

exige constante monitoramento pelas autoridades nos países em 

que a AmBev opera, principalmente Brasil  e Argentina, pela 

defesa de concorrência. Possíveis aquisições ou fusões, que fazem 

parte da história da companhia, podem não ser aprovad as por 

órgãos reguladores e fiscalizadores.  

  OS RISCOS DO NEGÓCIO  
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A AmBev já é uma empresa consolidada em um setor que 

também apresenta limitações de crescimento . Não fosse só,  a 

concorrência tem se acirrado cada vez mais, resultando em 

redução do market share em 8 pontos percentuais em relação a 

2013, quando a companhia reportou 67,9% de participação de 

mercado.  

Como vemos na Figura 6 , o volume produzido praticamente 

ficou estático durante alguns bons anos. Dois fatores podem 

explicar esse fato: reajuste dos preços dos produtos conforme a 

inflação e maior mix de produtos premium ,  l iderados pela 

Budweiser , Corona e  Stella Artois .  

 
Figura 6 –  Volume de bebidas produzido.  

Fonte:  RI  AMBEV.  

 

  RESULTADOS ANTERIORES...  
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Porém, mesmo sem as festividades em período de 

pandemia, a AmBev conseguiu ganhar força através de sua 

iniciativa em negociar via plataforma digital ,  chamada BEES, já 

usado por 70% dos clientes ativos no Brasil e expandindo 

internacionalmente.  

Por outro lado, a receita líquida aumentou mais que o EBIT 

e lucro líquido, evidenciando que as despesas incorridas nas 

operações se tornaram maiores. A Figura 7 retrata essa 

informação. 

 
Figura 7 –  Custos e despesas .  

Fonte:  RI  AMBEV.  

 O custo dos produtos vendidos (CPV) saltou de 32,4% para 

46,4% de 2011 até 2020, aumento de 14 pontos percentuais. Esse 

dado pode ser explicado pela oscilação cambial,  visto que muitos 

dos custos de matérias-primas são cotados em dólar. Além disso, 

a inflação galopante na Argentina corroeu parte significativa dos 

resultados operacionais da AmBev.  

 R$-

 R$10.000,00

 R$20.000,00

 R$30.000,00

 R$40.000,00

 R$50.000,00

 R$60.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2,0%

7,0%

12,0%

17,0%

22,0%

27,0%

32,0%

37,0%

42,0%

47,0%

R
$

 e
m

 m
il

h
õ

e
s

Receita Líquida CPV/RL

Despesas com Vendas/RL Despesas Gerais e Administrativas/RL



 

13  

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB .  

 Não fosse só, as despesas com vendas, aqui incluíd as tanto 

a parte logística quanto a parte comercial , t iveram aumento de 2 

pontos percentuais nesse intervalo, o que evidencia aumento de 

marketing  para conter avanço das concorrentes.  

 Dessa forma, os aumentos dos custos e despesas se 

refletiram em menores margens de operação e rentabilidade, 

conforme são ilustradas pela Figura 8. 

 
Figura 8 –  Margens de operação.

Fonte:  RI  AMBEV.  

 Em contrapartida, a AmBev reforçou sua estratégia 

sustentável,  adotando medidas que contribuem para menores 

impactos ambientais,  mas também para aumento de eficiência, 

como por exemplo, o uso de biomassa produzido dentro de suas 

instalações para geração de energia , menor gramatura e maior 

reciclagem de plásticos uti lizados na produção de bebidas.  

 A empresa também melhorou sua necessidade por capital 

de giro, isto é, a empresa recebe pelas vendas antes de pagar seus 

fornecedores, sendo essa uma maneira otimizada de 
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financiamento para as atividades de curto prazo. O r eflexo disso 

é visto na Figura 9, com a maior geração de caixa operacional.  

 Além do mais, o fluxo de caixa livre indica a capacidade de 

distribuição de dividendos aos acionistas. A política da AmBev é 

distribuir,  no mínimo 40% do lucro líquido, embora a m édia dos 

últimos 10 anos tenha sido superior a 75%. A Figura 10 ilustra a 

quantidade de proventos e payout  da companhia.  

 
Figura 9 –  F luxo de Caixa.  

Fonte:  RI  AMBEV.  

 
Figura 10 –  Remuneração aos acionistas .  

Fonte:  RI  AMBEV.  
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A AmBev mantém importante cronograma de 

sustentabilidade, com metas voltadas a praticamente todas as 

áreas de abrangência da empresa: acesso à água, clima e energia, 

embalagens sustentáveis, agricultura sustentável e 

empreendedorismo.  

Desde 2002, a companhia reduziu em 54% a necessidade por 

água, além de agora utilizar em 80% das garrafas PET embalagem 

100% reciclada.  

A meta é atingir até 2025 a integralidade na  capacitação e 

treinamento de produtores de matérias-primas, capacitação e 

suporte em gestão aos empreendedores, util ização de produtos 

com embalagens retornáveis ou de conteúdo reciclado , além de 

exploração e uso de fontes de energia elétrica renováveis. 

Importante destacar que além da sustentabilidade, a 

companhia também busca retornos financeiros desses 

investimentos, como menor consumo de água, energia e 

embalagem. 

Quanto aos resultados operacionais , chega-se à Figura 11,  

divulgando os resultados do 2T21 e do acumulado do mesmo ano. 

 

 

  ATUALMENTE...  
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Figura 11  –  Demonstração de Resultado de Exercíc io.  
Fonte:  RI  AMBEV.  

Apesar da pandemia, a companhia conseguiu crescer em 

volume produzido e em faturamento, reflexo d o bom 

desempenho em marcas premium  que cresceram acima da média 

da indústria cervejeira.  

Por outro lado, as margens de operação foram pressionadas 

pela mudança no mix de embalagem (devido a dinâmica de 

isolamento social)  e desvalorização cambial, que mesmo com 

políticas de hedge ,  impactam significativamente.  

A AmBev manteve sua excelente saúde financeira ao ter 

caixa líquido de quase R$11,5 bilhões, o que produz um Índice 

Dívida Líquida sobre EBITDA em -0,5x. Esse valor é ainda mais 

seguro em relação aos anos anteriores.  

Por outro lado, apesar do cancelamento das festividades, 

épocas em que o consumo de bebidas é maior (Réveillon  e 

Carnaval),  a AmBev teve crescimento acima de 15% no volume de 

vendas de cerveja entre janeiro e junho. 

A companhia tem ganhado força junto ao Zé Delivery, 

plataforma de entrega de bebidas que conecta a Am Bev a 

milhões de potenciais clientes. Aqui mais uma vez destacamos a 
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rede de distribuição e logística da companhia, já que nenhuma 

concorrente consegue ter acesso ao mercado igual a AmBev o faz.  

Além disso, a empresa trabalha com fidelidade, comodidade 

e conforto junto aos seus clientes, sendo essa uma alternativa 

importante para conter a perda de market share  nos últimos 

anos. 

 

 
 
 

 

 

Análise de Múltiplos 

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. 

Para que sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare 

empresas de mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas 

empresas estejam no mesmo ciclo de vida, isso é, se estão em 

expansão, maturidade ou decaimento de suas atividades.   

Para a comparação, foram selecionadas as empresas listadas 

na bolsa americana NYSE The Coca-Cola Company  (KO); PepsiCo 

(PEP) e negociando pela bolsa Euronext Amsterdam Heineken  

(HEIA), que ocupa a quarta colocação no mercado cervejeiro 

norte-americano.  

• P/L:  indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar 

pelo lucro da companhia;  de outra forma, quantos anos os 

acionistas estão dispostos a investir de maneira a recuperar seu 

aporte inicial .  

  POSSÍVEIS CENÁRIOS  
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●  P/VP: relaciona o valor de mercado da companhia com o seu 

patrimônio líquido. Assim, esse múltiplo é aplicado para saber 

quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo patrimônio da 

empresa. 

●  EV/EBIT: é a relação entre o valor de firma da empresa pela 

aproximação de seu lucro operacional descontadas depreciação e 

amortização. Portanto, é um múltiplo que avalia a operação e a 

posição de dívida líquida da empresa.  

Na Figura 10 nota-se que as ações da AmBev estão sendo 

negociadas levemente abaixo das outras empresas comparadas. 

Importante ressaltar que principalmente Coca-Cola  e PepsiCo  

possuem rentabilidade muito superior às cervejeiras, p or isso 

negociam com tamanho prêmio.  Porém, em comparação 

estritamente com a Heineken ,  a AmBev possui múltiplos menores 

e ROE ligeiramente maior.  

 
F igura 10 –  Comparação de múlt ip los .  

Fonte:  Status Invest  /  Guru Focus /  Elaboração Própr ia .  
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Pela Figura 11 , vemos que a AmBev negocia a múltiplos 

próximos à sua média histórica, exceto pelo ano de 2017. O P/VP, 

porém, mostrou tendência de queda, consequência da redução 

do ROE. 

 
Figura 11  –  Comportamento Histór ico dos Múlt iplos .  

Fonte:  Status Invest /Elaboração Própr ia .  
 

Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)  

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os 

próximos anos e o traz a valor presente descontando a uma taxa 

média ponderada, chamada de custo de capital ,  na sigla em 

inglês WACC  (Weighted Average Cost of Capital).  

Essa taxa representa o quanto a empresa gasta com custos 

de dívida e de remuneração ao acionista. De maneira geral,  é o 

custo de financiamento da empresa.  

Esse método tem como objetivo fazer uma estimativa 

reversa do mercado. Em outras palavras, o objetivo dessa análise 

consiste em avaliar, dado o preço das ações, qual seria o 

crescimento esperado pelo mercado em relação à companhia.  
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 O ano de 2021 caminha para ser mais um ano em que as 

margens da empresa são mais pressionadas do que o costume, 

por fatores cambiais, principalment e. Porém, a primeira 

consideração avalia como provável operar com margem EBIT  em 

patamar semelhante ao momento pré-pandemia. 

 Além disso, considerou-se cenário de manutenção de sua 

capacidade instalada, sem maiores investimentos e expansões 

das suas operações. Aliado a isso, nesse cenário considerou a 

manutenção da necessidade por capital de giro negativo.  

 Com isso, um possível cenário encontrado foi o de 

crescimento de 10% ao ano para os próximos 10 anos, só a partir 

disso a empresa entraria em seu estágio na perpetuidade, com 

crescimento em 4,0% ao ano. Esse é um crescimento acima do 

que a própria empresa entregou nos últimos anos.  

Nesse cenário esperado pelo mercado, chegamos a um 

preço de R$15,22, próximo ao preço de fechamento da ação no dia 

12/09/2021 de R$16,10. 

   

 

  

 

 A AmBev é uma das maiores empresas negociadas em Bolsa 

de Valores em termos de valor de mercado, e toda essa grandiosa 

operação é traduzida em liderança absoluta no mercado 

cervejeiro.  

  OPINIÃO DO ANALISTA  
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 O portfólio de produtos da companhia possui marcas 

popularizadas na cultura brasileira, vide Skol  e Brahma ,  além de 

outras marcas de segmentos premium  que vem crescendo além 

da média do mercado.  

 A companhia além de ter uma atuação forte em negócios 

sustentáveis, consegue manter uma necessidade por capital de 

giro negativa. Poucas empresas conseguem chegar nesse nível,  

que exige muita confiança do mercado.  

 Além do mais, a empresa tem uma saúde financeira intacta, 

forte geração de caixa operacional além de  boa lucratividade e 

rentabilidade. 

Por outro lado, sua hegemonia vem sendo cada vez mais 

desafiada pelos concorrentes. Nos últimos 10 anos, a AmBev 

perdeu pelo menos 8 pontos percentuais.  

Sua exposição ao mercado cambial também traz desafios 

quanto à compra de matérias-primas em valores bem acima de 

anos anteriores.  

Apesar de reconhecermos que existem muito mais pontos 

positivos do que negativos em relação a operação da AmBev, 

sabendo da sua excelente qualidade, não conseguimos identificar 

uma boa oportunidade.  

A empresa não é de crescimento, enquanto nos parece que 

o mercado a precifique assim. Da mesma forma, mesmo 

distribuindo alto payout ,  os dividendos não são chamativos, 

também pelo fator preço da ação. Assim, não temos 

recomendação de compra para as ações da AmBev (ABEV3) . 
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Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários 

autônomo Gabriel Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), nos termos do art. 3, inc. I, da Instrução CVM 

20/2021, com objetivo de orientar e auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto, 

o material não se constitui em oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário 

contido. O investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e 

estratégias financeiras. O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de 

investimento, sendo o investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao 

seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são 

adequadas para todos os investidores. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório 

declaram, nos termos da Instrução CVM nº 598/18, que as recomendações do relatório de análise 

refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma 

independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os analistas 

envolvidos não estão em situação que possam afetar a imparcialidade do relatório ou que possam 

configurar conflitos de interesse. A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o 

conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a 

terceiros, sem autorização prévia. 

 

Gabriel é Analista CNPI, certificado pela Associação dos 

Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais (APIMEC).  Graduado em Engenharia Química 

pela Universidade Federal de Viçosa –  UFV/MG.  

Siga: @gabriel.investimento 
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