
JEFFERSON EDUARDO CARVALHO DO NASCIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A FUSÃO BRAHMA-ANTARCTICA: ALTERAÇÕES NO MERCADO 
NACIONAL DE CERVEJAS COM O ADVENTO DA AMBEV – 1999 a 
2003 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SALVADOR 
 2004 

 



 
JEFFERSON EDUARDO CARVALHO DO NASCIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A FUSÃO BRAHMA-ANTARCTICA: ALTERAÇÕES NO MERCADO NACIONAL 
DE CERVEJAS COM O ADVENTO DA AMBEV – 1999 A 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versão definitiva da monografia apresentada no curso 
de graduação de Ciências Econômicas da 
Universidade Federal da Bahia como requisito parcial 
à obtenção do grau de bacharel em Ciências 
Econômicas 

 
 
 
     Orientador: Prof. M. Sc. Arismar Cerqueira Sodré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALVADOR 
2004 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha catalográfica elaborada por Vânia Magalhães – CRB5-960 
 
 
 
 Nascimento, Jefferson Eduardo Carvalho do 
N244       A fusão Brahma-Antarctica: alterações no mercado nacional de cervejas com o 

advento da AMBEV – 1999 a 2003./ Jefferson Eduardo Carvalho do Nascimento.- 
Salvador: J. E. C. do Nascimento, 2004. 

       48 p. il. tab., quad.  
       Monografia (Graduação) – UFBA, 2004. 
       Orientador: Prof. Arismar Sodré 
            

      1. Cerveja – Indústria  2. Cerveja – Comércio  
 
         
          CDD- 338.3 
_________________________________________________________________________        
 

 
 



JEFFERSON EDUARDO CARVALHO DO NASCIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
A FUSÃO BRAHMA-ANTÁRCTICA: ALTERAÇÕES NO MERCADO NACIONAL 
DE CERVEJAS COM O ADVENTO DA AMBEV – 1999 A 2003 
 
 
 
 
Aprovada em junho de 2004. 
 
 
 
 
 
Orientador: ______________________________________________ 
  Prof. M. Sc. Arismar Cerqueira Sodré  
  Faculdade de Ciências Econômicas da UFBa 
 
 
 
  _____________________________________________ 
  Prof. Paulo Raimundo Brito 
  Faculdade de Ciências Econômicas da UFBa 
 
 
 
  ______________________________________________ 
  Prof. Guilherme Furtado Lopes 
  Faculdade de Ciências Econômicas da UFBa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais, Edilson e Jussara e irmãos, Paulo e Thiago, cujo carinho e apoio são 

fundamentais não só para a realização deste trabalho, mas para tudo que faço na vida. 

À minha esposa, Márcia, cujo incentivo para finalização da monografia foi 

importantíssimo. 

Ao meu filho, Matheus, nova razão de viver. 

Enfim, a todos que direta ou indiretamente colaboraram para a conclusão deste trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

RESUMO 
 
 
 
 

Este trabalho monográfico tem a intenção de analisar o mercado nacional de cervejas com o 

advento da AMBEV, em sua fase inicial: uma análise da indústria, a fusão como estratégia 

competitiva e a contestabilidade do mercado. Inicialmente são levantados os antecedentes 

históricos da cerveja: como surgiu, como é apreciada no mundo inteiro e como veio ao 

Brasil: as primeiras cervejas no país, além das inovações tecnológicas que beneficiaram sua 

produção e a tornaram possível em qualquer lugar do mundo, sob quaisquer condições. A 

composição do mercado nacional de cervejas e a tendência do mercado frente à fusão. 

Quais as razões que levaram duas rivais históricas a se unirem sob uma mesma bandeira 

corporativa, e sob quais condições se deu esta mega-fusão de duas empresas nacionais. O 

processo da fusão: o anúncio como jogada de marketing para obter o apoio popular, o 

parecer da SEAE, desastroso para as intenções do grupo, o parecer da SDE, não muito 

favorável, e a vitória final, com o parecer definitivo do CADE, que tentou minimizar o 

poder de monopólio do grupo e abrir oportunidade na indústria de cerveja para novos 

concorrentes. Um estudo sob a perspectiva de Michael Porter e sua análise sobre as cinco 

forças competitivas do mercado, o que definem a contestabilidade de um mercado com 

caracteríticas de monopólio: poder de negociação dos fornecedores, poder de negociação 

dos compradores, ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos, rivalidade 

entre as empresas existentes. Como saíram beneficiadas as cervejarias diretamente 

envolvidas na fusão; Brahma e Antarctica, a reação dos concorrentes, o que se espera para 

os consumidores.  

 

 

Palavras-chave: Cerveja – indústria. Cerveja – comércio. 



 
 
 
 
 

SUMÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO         06 
 
2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS      09 
2.1 O SURGIMENTO DA CERVEJA       09 
2.2 A HISTÓRIA DA CERVEJA NO BRASIL      13 
 
3 ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS: A FUSÃO COMO CAMINHO  

PARA O CRESCIMENTO        17 
  

4  O PROCESSO DE FUSÃO       22 
 
 
5 CONTESTABILIDADE DO MERCADO     32 
5.1  PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS COMPRADORES    32 
5.2  PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES    33 
5.3  AMEAÇA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS     35 
5.4  A RIVALIDADE ENTRE OS CONCORRENTES     36 
5.5  AMEAÇA DE NOVOS ENTRANTES      36 
5.5.1  A Schincariol         39 
 
 
6  CONCLUSÕES         41 
   

  REFERÊNCIAS         45 



1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem por objetivo, com uma breve análise do contexto do mercado 

nacional de cervejas no período compreendido entre o anúncio da fusão (Julho de 1999) e o 

final de 2003, apurar a contestabilidade do mercado nacional de cervejas, com a situação de 

aparente monopólio que cria a AMBEV com a fusão, ante os aspectos levantados por  

Porter (1986) quanto à sua análise de indústrias e da concorrência.  

 

Os números que compõem a nova Companhia criada com a fusão, expostos no capítulo 3, 

em si, já justificam um estudo desta magnitude. Além disso, é um mercado que movimenta 

R$16 bilhões anualmente no Brasil entre produção e comercialização de cerveja. ( 

CORREA, 2000) 

 

O mercado nacional de cervejas, era, no período imediatamente antecedente à fusão, 

estável, mas eram observadas reduções na participação das maiores marcas de cervejas, e 

apenas a marca líder do mercado, Skol (pertencente ao grupo da Brahma), e a pequena 

Schincariol – já dando sinais de força e estrutura – abocanhavam fatias maiores no mercado 

ano a ano. 

 

A Antarctica, além de perder a liderança e boa parte da fatia do mercado, vinha perdendo 

credibilidade no mercado financeiro, com boatos cada vez mais fortes e consistentes dando 

conta dos maus resultados nos últimos anos. A Antarctica chegou a pressionar investidores, 

para que renovassem parte de empréstimo contraído em 1999, emitindo notas promissórias 

e rolando a dívida, prometendo que aumentaria a remuneração para quem ficasse com os 

papéis por mais 180 dias, alegando como motivo a demora da aprovação da AMBEV. 

 



No contexto geral, o país vivia período de estabilidade, com política econômica voltada 

principalmente para o controle da inflação, com política de controle do câmbio e 

manutenção do Plano Real, e crescimento lento da economia, desaquecida pela falta de 

investimentos produtivos. 

 

O quadro referencial teórico é baseado em Michael Porter, com sua análise de indústrias e 

concorrência, sua teoria sobre as cinco forças competitivas de uma indústria, o que define 

basicamente a contestabilidade do mercado em situação de monopólio. Além disso, 

fazemos também uma rápida análise quanto à estratégia competitiva de crescimento através 

da fusão, utilizando-se de outros teóricos, como Robert Lynch. 

 

O método de abordagem é dedutivo, baseada nas teorias principalmente dos autores-chave 

do quadro referencial teórico, citados no parágrafo anterior. A técnica utilizada é toda 

empírica, utilizando fontes secundárias de informações. 

 

O segundo capítulo é uma pequena referência à história da criação desta bebida tão 

apreciada no mundo todo, além, é claro, da introdução do costume da sua apreciação no 

Brasil. O desenvolvimento tecnológico na sua produção, tornando possível a fabricação 

desta bebida em qualquer lugar do mundo, sob quaisquer condições. 

 

O terceiro capítulo desenvolve o quadro referencial teórico. Uma análise teórica das 

vantagens econômicas e mercadológicas que podem ser adquiridas num processo desta 

magnitude. As duas principais rivais de determinada indústria unindo forças. Inicialmente é 

exposto um breve histórico do surgimento de uma das maiores estratégias empresariais do 

mundo atual: a fusão. Expõe em seguida um pouco da configuração da empresa que veio a 

surgir com a fusão das maiores rivais no mercado nacional da cerveja.  



 

O quarto capítulo tem início no dia 1º de Julho de 1999: o anúncio da fusão. Os problemas 

com opositores e os pareceres das Secretarias competentes: as prioridades de cada um 

deles, na defesa da concorrência e do consumidor, apontando em direções distintas, embora 

com resoluções muito parecidas. O surgimento de uma nova multinacional brasileira. 

 

O quinto capítulo continua a desenvolver o quadro teórico, dando ênfase à contestabilidade 

do mercado. Termina por delinear uma análise do mercado segundo a percepção de 

Michael Porter quanto à análise estrutural de indústrias, com especial atenção às cinco 

forças competitivas e às estratégias de contestabilidade de um mercado em que, se não 

existe um monopólio puro, ao menos se demonstra um poder de monopólio. E de que forma 

pôde a AMBEV manipular estas forças competitivas a seu favor com seu surgimento. 

 

A nova face do mercado nacional de cervejas, o resultado da estratégia assumida neste caso 

em particular e o seu sucesso. As mudanças significativas na concorrência desta indústria. 

A fusão trouxe benefícios para as empresas diretamente envolvidas no processo, mas 

também trouxe uma dinâmica para o mercado, com a possibilidade de entrada de novo 

concorrente ao mercado, beneficiando até mesmo os consumidores, com a possibilidade de 

novas opções no mercado e preços reduzidos de algumas marcas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Este capítulo visa a descrição do histórico da criação desta bebida, apreciada com satisfação 

pelo mundo todo, e uma rápida abordagem do desenvolvimento da sua produção, que desde 

o seu surgimento utiliza basicamente os mesmos ingredientes.  

 

A sua inserção no Brasil, trazida por monarcas portugueses e a forma como o seu uso se 

estabeleceu como essencial no cotidiano brasileiro. 

 

2.1 A CRIAÇÃO DA CERVEJA 

 

As diversas fontes de informação pesquisadas sobre a criação e início da produção de 

cerveja remontam para 6000 anos atrás, data aproximada da mais antiga referência de sua 

fabricação: o Monumento Azul. Um baixo relevo feito em pedra, que mostra como os 

sumérios produziam cerveja para oferecer à sua deusa "Nina". Encontrado no Oriente 

Médio, hoje ele está em exposição no Museu do Louvre, em Paris. 

 

Importantes fontes de informação, das quais se tem aprendido muito sobre as maneiras e 

costumes de nossos ancestrais, são pinturas feitas por artistas há muitos e muitos anos atrás. 

Para dar um exemplo, foram descobertas criptas reais antigas no Egito, com paredes 

pintadas que mostram aspectos do dia-a-dia na vida da comunidade como era há mais de 

3000 anos. Em uma das outras criptas a parede pintada mostra etapa por etapa como a 



cerveja era produzida naqueles tempos, através de pinturas feitas aproximadamente há 6000 

anos por artistas.  

 

Através dessa história aprende-se que os sumérios já tinham uma notável indústria 

cervejeira. Estes cervejeiros preparavam a cerveja a partir de um cereal que foi finalmente 

relatado como cevada. Eles foram o primeiro povo, que se tem conhecimento, que 

controlou plantios em largas escalas. A bebida alcoólica que eles preparavam, guardadas as 

devidas proporções, é basicamente a mesma cerveja que produzimos hoje. 

 

Pelos contatos que os sumérios tinham com seus vizinhos, eles acabaram difundindo seus 

conhecimentos, primeiro para os assírios e os babilônios, e através destes, aos egípcios, 

israelenses e outros. 

 

A cervejaria mais antiga que se conhece foi descoberta recentemente por arqueólogos no 

Egito. Ela data de 5400 anos a. C. e produzia vários tipos de cerveja. Como por exemplo, a 

"cerveja dos notáveis" e a "cerveja de Tebas". 

 

A cerveja produzida naquela época era bem diferente da de hoje em dia. Era escura, forte e 

muitas vezes substituía a água, sujeita a todos os tipos de contaminação, causando diversas 

doenças à população.  

 

Mas a base do produto, a cevada fermentada, era a mesma. Ela já fazia parte do cardápio da 

humanidade desde o começo das primeiras civilizações mesopotâmicas.  

 



Nessa mesma época, a cerveja era utilizada como moeda para pagar os trabalhadores e 

também como produto de beleza para as egípcias, que acreditavam em seus poderes de 

rejuvenescimento.  

Na Idade Média, a cerveja passou a ser produzida nos mosteiros e foram os monges 

católicos que deram a ela o aroma e o sabor que conhecemos hoje. Outras grandes 

contribuições dadas por eles foram as receitas escritas. Alfabetizados, eles escreviam as 

receitas dos três tipos de cerveja que produziam: "suave", para os viajantes; "forte", para 

consumo próprio; e "especial”, para os visitantes ilustres. Tais escritos acabaram garantindo 

o aperfeiçoamento constante da indústria cervejeira. 

 

E foram os conventos de Sr. Gallen (Suíça), Weihenstephan e Sr. Emmeran (Alemanha) 

que deram início à produção de cerveja nesse período. Os Beredelinos, de Weihenstephan, 

foram os primeiros a receber, oficialmente, em 1040, a autorização profissional para a 

fabricação e venda de cerveja. Isso fez de Weihenstephan a cervejaria mais antiga do 

mundo em funcionamento, sendo conhecida hoje, principalmente, como Centro de Ensino 

da Tecnologia de Cervejaria da Universidade Técnica de Munique. 

 

A partir delas, pode-se preservar a qualidade da cerveja e aperfeiçoar cada vez mais as 

técnicas de fabricação.  

 

 A primeira regulamentação do processo de fabricação de cerveja ocorreu na Baviera em 

1516, pelo Duque Guilherme IV. Foi ele que decretou a Lei da Pureza, a mais antiga e 

conhecida do mundo. Essa lei determina que os ingredientes que podem ser usados na 

fabricação de cerveja são: cevada, lúpulo e água. A levedura de cerveja ainda não era 

conhecida na época e, somente mais tarde, foi incluída na lei.  

 



Louis Pasteur1 foi responsável por uma revolução na indústria da cerveja. Seus estudos 

publicados em 1876, sobre fermentação de microorganismos, resultaram na pasteurização, 

uma técnica bastante utilizada na fabricação da cerveja, pois permite o transporte à grande 

distância e maior durabilidade do produto. 

 

Em Pilsen, uma cidadezinha da República Tcheca, os cervejeiros deram outra contribuição 

fundamental com a descoberta da baixa fermentação, em 1839. Até então, só se conhecia o 

processo de alta fermentação. Como a levedura flutuava à temperatura ambiente, os tchecos 

perceberam que, ao baixarem a temperatura para -10ºC, ela descia para o fundo, dando um 

sabor diferente e bem mais suave à cerveja. Depois dela, a cerveja passou a ter uma cor 

clara, um sabor mais suave e uma maior duração para o consumo. A novidade trouxe uma 

importante mudança no hábito de tomar cerveja: as canecas de cerâmica foram substituídas 

por copos de vidro transparentes que permitiam ver o belo líquido dourado com sua 

espuma.  

 

Em 1883 aconteceu um importante avanço tecnológico. Emil Hansen2 descobriu que o 

isolamento da célula de baixa fermentação permitia a constância do sabor e da qualidade da 

cerveja. 

 

Outra descoberta tecnológica importantíssima para a indústria da cerveja foi a teoria da 

geração de frio artificial, com máquinas frigoríficas a base de amônia, por Carl Von Linde. 

Isso possibilitou que a produção da cerveja fosse feita em qualquer época do ano, pois 

antigamente só era possível controlar as temperaturas de fermentação e maturação no 
                                                           
1 Louis Pasteur (1822-1895), ilustre pesquisador francês, Doutor em Química e Física pela Escola de Paris, 
fez importantes descobertas sobre a fermentação e criou o processo que hoje leva seu nome, a Pasteurização.   
 
2 Emil Christian Hansen, conseguiu isolar uma célula de fermento em 1883, em seguida, no mesmo ano 
descobriu outras sepas de levedura com características diferentes, com isto pôde se apurar a cultura pura de 
levedura e esta descoberta foi muito importante para garantir a constância do sabor promovendo a boa 
qualidade. 



inverno.  

A partir do século XIX, os cientistas tiveram um importante papel no melhoramento da 

qualidade da cerveja. Os cervejeiros passaram a ter, cada vez mais, a assistência de técnicos 

para melhorar seus equipamentos. Daí, o aperfeiçoamento das cervejarias não parou mais. 

 

Mais recentemente a cerveja tornou-se popular no oeste europeu, onde os ingleses, os 

alemães, os holandeses e os belgas vivem hoje. 

 

Em muitas outras partes do mundo, em especial nas regiões em que a cevada era 

desconhecida, o consumo da cerveja deu-se algum tempo depois, por que ela tinha que ser 

importada. 

 

Desde o final do sec. XIX, cientistas têm imprimido um crescimento importante no 

desenvolvimento da qualidade de cerveja. Este desenvolvimento tem sido contínuo. Isso 

significa que podemos esperar mais progressos além de hoje. 

 

Um resultado muito claro desses esforços combinados é que agora é possível fabricar 

cerveja com uma constante alta qualidade, praticamente em qualquer lugar do mundo. 

 

2.2 A HISTÓRIA DA CERVEJA NO BRASIL 

 

Ao contrário de alguns países americanos, foi só no século XIX que a cerveja começou a 

ser consumida no Brasil. Antes disso, os comerciantes portugueses não tiveram nenhum 

                                                                                                                                                                                 
 



interesse na comercialização dessa bebida, afinal, ela poderia ameaçar o consumo do vinho 

que o Brasil Colônia importava de Portugal. 

 

Segundo documentos históricos, a cerveja foi trazida ao Brasil pela coroa portuguesa em 

1808, quando D. João VI promoveu a mudança estratégica da Família Real de Portugal para 

a Colônia. Consta que o rei, apreciador inveterado de cerveja, não podia ficar no exílio sem 

consumir a bebida.  

A partir daí, rapidamente, o hábito de beber cerveja se espalhou entre os brasileiros. Mas a 

fabricação em território nacional esbarrou nos contratos de primazia inglesa para o 

fornecimento de cerveja ao Brasil. Durante longas décadas, marcas estrangeiras dominaram 

o mercado, como resultado do rigor da dependência consumista estabelecido pela política 

de importação. E por não haver produção no país, até o Segundo Reinado, a propaganda em 

jornais se referia apenas à venda de cerveja (importada). 

 

Com a vinda da Família Real para o Brasil, novos costumes foram se formando na 

sociedade colonial. Já nessa época, boa parte da colônia inglesa tinha o hábito de tomar a 

cerveja Porter, importada da própria Inglaterra.  

 

Por falta de técnica e experiência, as primeiras cervejas fabricadas aqui no país eram 

produtos rústicos cuja fermentação fazia com que grande quantidade de gás carbônico (de 

dentro das garrafas) pressionasse as rolhas, que estouravam. 

 

Por isso, para evitar esse prejuízo, os cervejeiros amarravam as rolhas com barbante no 

gargalo das garrafas (assim como no champagne). E foi daí que surgiu a expressão "cerveja 

barbante". 



 

Mas, apesar disto, só nos últimos 40 ou 50 anos a cerveja ficou realmente popular no 

Brasil. A empolgação dos consumidores pela bebida não foi acompanhada pelos 

comerciantes, que insistiam no vinho português, produto já estabelecido, sem dificuldades 

de armazenamento e comercialização. 

 

Hoje, nosso país está entre os maiores produtores de cerveja no mundo, apesar do consumo 

per capita ser relativamente baixo quando comparado com certos países europeus, e até 

mesmo outros países subdesenvolvidos, como por exemplo a Venezuela. Observamos na 

tabela abaixo que o Brasil ocupava, em 1999, ano em que se consolidou a fusão, a quarta 

colocação no ranking mundial de produtores: 

Tabela 1 – Produção mundial de cerveja – em milhões de hectolitros 
 

País Produção (1999) 

Estados Unidos 233,9 

China 208,8 

Alemanha 106,9 

Brasil 79,8 

Japão 71,4  

Reino Unido 58,9 

México 48,6 

Rússia 39,8  

Espanha 27,1 

África do Sul 25,6 

Fonte: Heineken 

Apesar de os Estados Unidos terem destaque na produção anual, com 233,9 milhões de 

hectolitros, sequer figuram entre os dez primeiros colocados no ranking mundial de 

consumo per capita. No entanto, a velocidade do crescimento da produção da China é o 

mais surpreendente, que alcançou 19% de média no período 1990-1994. (BNDES, 1996) 



 

Observamos na tabela abaixo a média de consumo anual por habitantes. Diferentemente da 

produção, aqui há evidências do grande consumo europeu, local onde surgiu a cerveja 

como conhecemos hoje. 

 

 

Tabela 2 - Consumo per capita no mundo – média anual 
 

País Consumo per capita (1999) 

República Tcheca 162,5 l 

Irlanda 158,3l 

Alemanha 131,0 l 

Áustria 123,0 l 

Dinamarca 108,3 l  

Bélgica 99,4 l 

Reino Unido 99,2 l  

Luxemburgo 99,1 l  

Austrália 92,2 l 

Eslovênia 87,6 l 

Holanda 86,0 l 

Estados Unidos 85,0 l 

Nova Zelândia 84,2 l 

Venezuela 82,0 l 

Canadá 68,0 l 

Brasil* 48,7 l 

Argentina 34,0 l 

Fonte: Heineken 

* Baseado na população acima de 18 anos 



Há um destaque significativo para a Republica Tcheca e a Irlanda, que possuem média per 

capita acima de 150 litros. O Brasil, comparado aos outros países, possui um modesto 

consumo de cervejas, com uma média de 48,7 litros por habitante, o que faz crer que ainda 

há possibilidades de investimentos no setor, com surgimento de novas marcas e novos 

produtos. 

 

 

3 ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS: A FUSÃO COMO CAMINHO PARA O 

CRESCIMENTO 

 

O movimento de fusões e aquisições pôde ser observado como estratégia competitiva mais 

claramente nos Estados Unidos, a partir de 1890, com a aprovação da Lei Antitruste 

Sherman.(ORMEROD, 1996)  

 

Nas décadas de 1870 e 1880, os avanços tecnológicos alavancaram fantasticamente a 

produção de manufaturados. A qualidade foi aperfeiçoada, e houve queda drástica nos 

custos de produção. Estes fatores da oferta pressionaram os preços para baixo, e os 

fabricantes, tanto nos Estados Unidos como na Europa, reagiram formando associações 

comerciais em diversos ramos da indústria. Longe de serem associações cooperativas de 

objetivos benevolentes, estas associações tinham como principal objetivo o controle e 

organização dos mercados, para a manutenção dos preços em patamares elevados, 

aumentando significativamente os lucros. (ORMEROD, 1996) 

 

Em resposta a esse movimento o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei Antitruste 

Sherman, que tornou ilegais tais associações. Esse foi um ato pioneiro nos Estados Unidos, 



e na Europa, somente algumas décadas depois surgiram congêneres desta lei. (ORMEROD, 

1996) 

 

A indústria reagiu novamente. Desta feita, formalizaram as alianças, por meio de fusões e 

compras. Assim, as companhias, em vez de trabalhar com um grande número de outras 

pequenas e médias empresas concorrentes, na tentativa de controlar o mercado por meio de 

acordos e associações, o que hoje conhecemos pelo nome de cartel – ou truste, a depender 

da amplitude, passaram a controlar os mercados através do controle acionário das possíveis 

rivais. O movimento de fusões e aquisições na virada do século XIX-XX alcançou uma 

escala extraordinária nos Estados Unidos, formando grandes impérios comerciais, 

companhias gigantescas, formalizando o domínio mundial econômico deste. As grandes 

companhias formadas alcançaram retornos crescentes, tornados possíveis pela produção em 

escala, proveniente das fusões. (ORMEROD, 1996) 

 

A fusão pode ser observada segundo enfoques dados por diversos autores. O processo de 

fusão em si, pode ser observado em Lynch (1991), que aborda com muita clareza a fusão 

como estratégia competitiva. Segundo Lynch (19991) os motivos que terminam por definir 

a fusão como melhor caminho para empresas rivais, como eram a Brahma e a Antarctica, 

variam muito de acordo com a realidade de cada uma; desde a situação interna até a 

situação na indústria onde concorre. Vejamos alguns dos motivos que levam a uma 

fusão/aquisição:   

 

a) Qualquer empresa inserida no mercado mundial, afirma, precisa enfrentar perpetuamente 

a questão de que, se não estiver crescendo, estará extinguindo-se. O crescimento através de 

aquisições e fusões é uma alternativa. Mas, continua, esta opção requer alto grau de 

liquidez e lucros excelentes. Particularmente se o caso for de vendas em declínio, um 

mercado pouco atrativo, o excesso de alavancagem da dívida proveniente da operação pode 

levar ao colapso financeiro.  



 

b) Fusões e aquisições também podem ser uma alternativa viável quando uma ou mais das 

empresas envolvidas necessita de melhores localizações para distribuir seu produto ou 

serviço, instalações maiores para a produção, recursos ou fontes de suprimentos adicionais, 

ou maiores oportunidades de expansão. Segundo Lynch (1991), fusões são quase sempre 

aquisições, e a condição decisiva quase sempre é a necessidade de uma empresa controlar 

completamente os recursos da outra. 

 

c) Se uma empresa tem os recursos financeiros para adquirir outra companhia e efetuar um 

movimento estratégico ousado na direção da liderança do mercado, a alternativa da 

aquisição pode valer a pena. 

 

d) Outros motivos que levam as firmas a definirem a fusão como estratégia, são a redução 

dos custos de produção, obtenção de ganhos de escala, ganhos com sinergia – a fusão nesse 

sentido pode ser vertical ou horizontal – e, muito importante, redução da concorrência. Na 

fusão horizontal, que é a fusão de duas ou mais empresas do mesmo ramo e mesma 

indústria, são levados em conta também os gastos com propaganda e marketing, pois duas 

empresas que antes brigavam por qualquer fatia do mercado, agora se unem, formando um 

‘bolo’ maior na participação e, além de tudo, desfazendo-se da necessidade de concorrer 

uma com a outra num processo exaustivo e custoso.  

 

Não foi sem motivos, portanto, que a Kaiser se contrapôs à fusão. Enquanto as duas 

maiores digladiassem, sempre sobraria espaço para a menor, que correndo por fora 

conseguiu se estabelecer no mercado, ainda que com participação inferior às maiores 

concorrentes da indústria. 

 



Em geral, fusões de qualquer grau têm como objetivos os ganhos de escala, distribuição e 

velocidade e flexibilidade de tomada de decisões. Sem dúvida, são conseqüências naturais 

de uma fusão, ou aquisição. No caso especial das cervejarias nacionais, isso é uma 

realidade inexorável. A soma das capacidades de produção de cada uma das fábricas de 

cerveja das companhias envolvidas na fusão é de uma diferença descomunal para o restante 

da indústria no Brasil, como podemos depreender da estrutura da AMBEV, logo abaixo 

citada. 

 

O mercado nacional de cervejas é um mercado atraente, que movimenta R$16 bilhões 

anualmente, entre produção e comercialização. Em um mercado deste porte, uma fusão não 

poderia passar despercebida, muito menos se as duas empresa a se fundirem são as maiores 

do país no ramo. Com a fusão, a AMBEV concentrou em uma empresa só, algo em torno 

de 72% do mercado nacional de cervejas. Podemos ver claramente a configuração da nova 

empresa, conforme abaixo; 

 

a) A AMBEV passou a possuir em sua rede de distribuidores, 770 unidades; 

b) O quadro de funcionários é de 1700 pessoas; 

c) A união das companhias fez surgir uma mega produtora de bebidas, possuidora de 

50 fábricas;  

d) Número de marcas: 37 de cerveja, 40 de refrigerantes, 07 de água, 04 de chás, 07 de 

sucos, 08 de isotônicos e 06 de malte;  

e) O faturamento consolidado dos dois grupos em 1998 foi de 8,4 bilhões de dólares; 

f) A produção total anual foi de 8,9 bilhões de litros;  



g) A participação no mercado nacional de bebidas é de 39%, e no ramo de cervejas 

alcança a marca de 71,7% do total nacional.3 

 

A nova empresa tem números impressionantes, em se tratando de Brasil. Não há como 

negar que o mercado nacional foi importante na tomada de decisão final no sentido da 

fusão, muito embora o mote da campanha publicitária de lançamento da Companhia tenha 

sido “a criação de uma multinacional totalmente brasileira”. Há vantagens muito atrativas 

para isto, sem ter que contar o controle do mercado nacional. A reestruturação e a economia 

de R$450 milhões anuais produzidos pela sinergia entre Brahma e Antarctica, por exemplo. 

(LIRO, 2000)   

 

Sem falar na possibilidade de inserção do Guaraná Antarctica no mercado mundial, que 

num acordo com a Pepsi Co, poderá ser distribuído para mais de 175 países e tem como 

objetivo abocanhar apenas 1% do mercado mundial, o que equivale a U$700 milhões. 

(CORREA, 2000) 

 

Por fim, a fusão Brahma-Antarctica criou a companhia que vem a ser a quinta maior 

produtora mundial de bebidas, e quarta maior cervejaria do mundo, com produção anual de 

6,4 bilhões de litros, ficando atrás apenas da americana Anheuser-Bush, fabricante da 

Budweiser (14,07 bilhões), da holandesa Heineken (8,19 bilhões) e da americana Miller 

(7,33 bilhões). (CHIAVENATO, 2000) 

 

 

 

                                                           
3 Dados da Reportagem de capa, Exame, 14 de julho de 1999. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 O PROCESSO DE FUSÃO 

 

No dia 1º de Julho de 1999, é anunciado o surgimento daquela que seria a maior empresa 

nacional, a primeira multinacional brasileira capaz de competir em igualdade de condições 

com outras corporações globais. Seria motivo de orgulho para todos os brasileiros, uma 

empresa de capital totalmente nacional, com força para competir com as grandes do mundo 

inteiro. Nem todos os brasileiros sentiram-se dessa forma. A Kaiser, principal rival da 

Companhia a ser criada a partir daí, contestou, alegando situação de monopólio, e o caso, 

que seria de qualquer forma avaliado, tomou proporções de guerra, com direito a acusações, 



espionagem e muito lobby. A Schincariol anunciou de imediato que não temia a fusão, e 

que estava preparada para enfrentá-la.  

  

O primeiro parecer, em novembro de 1999, foi da Secretaria de Acompanhamento 

Econômico (SEAE), do Ministério da Fazenda, que indicava como condição para criação 

da AMBEV a venda da marca Skol e seis das unidades industriais. Este parecer foi uma 

derrota parcial da AMBEV no seu objetivo, pois a tornaria menor do que era a Brahma 

sozinha antes da fusão. 

 

Para esta análise, a SEAE estudou minuciosamente o caso, com base em informações 

prestadas pelas requerentes (Brahma e Antarctica), pela opositora (Kaiser), e pesquisas 

diversas elaboradas por estudiosos da indústria de bebidas do mundo todo.  

 

O SEAE possui um Guia para análise econômica dos atos de concentração, e segundo o 

mesmo devem ser realizados teste de “Monopolista Hipotético”, que visa analisar as 

reações do mercado a variações significativas de preços para o monopolista e para os 

consumidores dos tidos mercados relevantes. 

 

A definição de um mercado relevante é o processo de identificação do conjunto de agentes 

econômicos (consumidores e produtores) que efetivamente limitam as decisões referentes a 

preços e quantidades da empresa concentrada. Dentro dos limites de um mercado, a reação 

dos consumidores e produtores a mudanças nos preços relativos - o grau de substituição 

entre os produtos ou fontes de produtores - é maior do que fora destes limites. 

 



Assim, um mercado pode ser definido como a área em que a concorrência entre as 

empresas é mais acirrada. A possibilidade de substituir produtos, entretanto, não termina 

nos limites do mercado. A economia como um todo é uma cadeia de possibilidades de 

substituição. A substitutibilidade e, portanto, a competição econômica é uma questão de 

grau. 

 

Para o caso específico da indústria nacional de cervejas, a SEAE dividiu o mercado 

nacional em cinco mercados relevantes, a saber: 

a) Mercado 1: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; 

b) Mercado 2: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Distrito 

Federal e Goiás; 

c) Mercado 3: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; 

d) Mercado 4: Ceará, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e 

 Alagoas; 

e) Mercado 5: Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. 

 

 

 

Definidos os mercados considerados relevantes segundo o Parecer do SEAE, constatou-se o 

market share das empresas envolvidas no processo de fusão, conforme as tabelas que se 

seguem: 

 

Tabela 3 - Participação no Mercado 1 Antes e Depois da Operação 

                                                                         ( em volume) 



 

 
                 Empresa 

   Participação de Mercado 
                    % 

Antes                       Depois 

AMBEV -                                   65,1 

Antártica 23,8                              - 

Skol 22,2                              - 

Kaiser 21,4                              21,4 

Brahma 19,1                              - 

Outros 7,7                                7,7   

Schincariol 5,8                                5,8 

  

Total 100,0                            100,0 

Elaboração SEAE. 

              Dados Nielsen. 

1 – Média da série de share de volume de abril/maio de 1996 a abril/maio de 1999 

dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

 

Em 1999, as então concorrentes Brahma e Antarctica detinham a primeira e a segunda 

colocação no ranking de cervejas vendidas na Região Sul do país, com as marcas 

Antarctica e Skol, respectivamente. Nesta região a cerveja Brahma tinha desempenho 

inferior à Kaiser. Conforme estudo do SEAE, nesta região a AMBEV teria menor 

concentração de mercado, no caso de aprovação sem restrições da fusão, embora esta 

concentração seja muito superior a 50% do mercado regional. 

Tabela 4 - Participação no Mercado 2 Antes e Depois da Operação 

                                                                         ( em volume) 
 



  
                  Empresa 

    Participação de Mercado 
                    % 

Antes                       Depois 

AMBEV -                                   73,8 

Skol 28,3                               - 

Brahma 23,8                               - 

Antártica 21,7                               - 

Kaiser 14,3                              14,3 

Outros 11,9                              11,9 

  

Total  100,0                            100,0 

Dados de share estadual fornecidos pela Kaiser/Nielsen ajustados a partir de dados de 

consumo do Sindcerv para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, 

São Paulo, Distrito Federal e Goiás. 

Elaboração: SEAE 

Base: 1998 

 

 

Nesta região, Sudeste, mais estado de Goiás e Distrito Federal, a concentração é mais 

significativa, com liderança das três marcas mais importantes do grupo envolvido na fusão, 

alcançando mais de 70% de market share no mercado 2. Nesta região não há grande 

ameaça para a liderança das marcas da AMBEV. 

 

 

 

 

Tabela 5 - Participação no Mercado 3 Antes e Depois da Operação 

                                                                         ( em volume) 
 



 
              Empresa 

   Participação de Mercado 
                    % 

Antes                       Depois 

AMBEV -                                   75,7 

Antártica 19,6                               - 

Skol 37,0                               - 

Kaiser 13,3                              13,3 

Brahma 19,1                                - 

Outros 11,0                               11,0 

  

Total  100,0                            100,0 

Dados de share estadual fornecidos pela Kaiser/Nielsen ajustados a partir de dados de 

consumo do Sindcerv para os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Elaboração: SEAE 

Base: 1998 

 

Neste mercado, o mercado 3, composto pelos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul, a concentração é ainda maior, e a AMBEV passa de 75% do mercado regional de 

cerveja, o que dá ampla vantagem na concorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 - Participação no Mercado 4 Antes e Depois da Operação 

                                                                         ( em volume) 
 



 
                Empresa 

   Participação de Mercado 
                    % 

Antes                       Depois 

AMBEV -                                   81,8 

Antártica 42,1                               - 

Brahma 30,7                               - 

Kaiser 10,3                              10,3 

Skol 9,0                                  - 

Schincariol 6,7                                 6,7 

Outros 1,20                               1,20 

  

Total  100,0                              100,0 

Dados Nielsen 

Elaboração SEAE. 

1 – média da série de share de volume de abril/maio de 1996 a abril/maio de 1999 DOS 

estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Bahia. 

 

 

Nesta região, a concentração de mercado alcança espantosos 81,8%, nos estados da Região 

Nordeste, excluídos Piauí e Maranhão. Curiosamente, a Skol, marca mais vendida 

nacionalmente nestes períodos, não possui participação significativa, com apenas 9 pontos 

percentuais, atrás da rival Kaiser, que detém cerca de 10% do mercado. 

 

 

 

 

Tabela  7 - Participação no Mercado 5 Antes e Depois da Operação 

                                                                         ( em volume) 
 



 

 
                Empresa 

   Participação de Mercado 
                    % 

Antes                       Depois 

AMBEV -                                   91,8 

Antártica 73,4                                - 

Kaiser 8,2                                8,2  

Brahma 18,4                                - 

  

  

Total  100,0                              100,0 

Dados: Requerentes (capacidade produtiva), Kaiser (abastecimento do mercado com seus  

produtos) e Sindcerv (consumo estadual). 

Elaboração SEAE. 

 Base: share dos estados da Região Norte e estados do Piauí e Maranhão, 1998 

 

Percebe-se das tabelas que a menor concentração de mercado da AMBEV após a operação 

seria de 65,1%, alcançando incríveis 91,8% de concentração no mercado 5, formado pelos 

estados da região Norte e Piauí e Maranhão. Após criteriosa análise da concentração de 

mercado e das possibilidades do uso do poder de mercado por parte da companhia que 

concentra elevados percentuais de participação, a SEAE emitiu Parecer desfavorável à 

realização da fusão na forma em que foi apresentada, apresentando sugestões para a sua 

implantação. As conclusões do Parecer foram as seguintes: 

 

a) a participação de mercado das requerentes é suficientemente alta para viabilizar o 

exercício do poder de mercado, em especial, na forma de aumentos de preços; 

b) as importações não são e nem poderão vir a ser em um prazo de tempo razoável 

uma opção efetiva para os consumidores; 

c) a entrada de novas empresas não é suficiente para inviabilizar aumentos de preços; 



d) as demais marcas existentes não são alternativas efetivas para os consumidores das 

marcas que estariam sob controle das requerentes; 

e) as eficiências alegadas pelas requerentes não parecem compensar as perdas para os 

consumidores e para a eficiência econômica, derivadas de um provável aumento de 

preços de cervejas. 

 

Ante as conclusões acima, as sugestões apresentadas foram as seguintes: a alienação da 

integralidade dos ativos tangíveis e intangíveis referentes à marca Skol (marca, plantas 

distribuidores), além da alienação de 2 outras plantas da Brahma ou Antarctica, a escolher, 

sendo necessariamente uma em Cuiabá e outra em Manaus. 

 

Caso o CADE acatasse o Parecer do SEAE, a operação de fusão seria desastrosa para as 

pretensões da AMBEV, pois a alienação de qualquer uma das três maiores marcas da 

AMBEV (Brahma, Antarctica e Skol) inviabilizaria em definitivo o processo de fusão. 

Além de que, efetivamente, a alienação da marca Skol e portfólio tornaria a AMBEV 

menor do que a Brahma antes da fusão. 

 

O segundo parecer, dado em janeiro de 2000, também não agradou aos co-presidentes da 

AMBEV, Marcel Telles e Victório De Marchi. A Secretaria de Direito Econômico (SDE), 

do Ministério da Justiça recomendara a venda de uma das três marcas mais importantes da 

AMBEV: Brahma, Antarctica ou Skol deveriam mudar de donos, com seis unidades de 

produção também trocando de mãos. 

A situação não era favorável para a nova companhia. Ambos pareceres foram baseados na 

defesa do consumidor e na preservação da livre concorrência. Além disso, para o parecer 

final, em última instância no CADE (Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência), 

pesava contra a aprovação da fusão o livro-texto do CADE, que afirma que nenhuma 

empresa deve possuir sob seu controle mais que 50% do mercado no setor que opera. A 



esperança residia no fato de que o próprio CADE tinha um histórico de aprovações 

contrariando esta regra geral, desde que não houvesse barreiras à entrada de novos 

concorrentes. 

 

A decisão do CADE avaliou, dentre outros aspectos, a relação custo/benefício da operação, 

ponderando como custos, a eliminação de concorrentes, a redução setorial de produção e 

emprego, e a restrição de escolha do consumidor, aparecendo como benefício o elevado 

grau de eficiência econômica no setor, cuja expectativa de ganhos variava de 177 

milhões/ano (Cons. Ruy Santa Cruz) a 504 milhões/ano (Trevisan). Desta forma, o CADE 

entendeu como havendo possibilidades de a fusão ser amplamente positiva para a indústria 

de cervejas em geral, aplicando medidas compensatórias para cada item relacionado como 

custo. 

 

Para a questão da eliminação de um concorrente, era necessária a viabilização de um novo 

concorrente e acesso à distribuição para o mercado. Para a redução da produção e do 

emprego, a AMBEV deveria oferecer as unidades ao mercado antes de fechá-la, e quanto 

aos profissionais, deveria oferecer programas de retreinamento e recolocação. Por fim, para 

evitar as restrições do consumidor, o CADE proibiu a obrigação da exclusividade no ponto 

de venda. Acreditava-se, assim, que a fusão traria benefícios, e os consumidores teriam 

produtos melhores e mais baratos. 

 

Por fim, contra todas as expectativas (não da Brahma e Antarctica), o CADE aprovou a 

fusão na madrugada do dia 30 de março de 2000, com restrições mais brandas do que as 

indicadas pela SEAE e SDE, impondo apenas a venda do seguinte pacote: a marca Bavaria 

e cinco unidades de produção, uma em cada região do país: Ribeirão Preto (SP), Getúlio 

Vargas (RS), Camaçari (BA), Cuiabá (MT), e Manaus (AM). Além disso, a AMBEV teria 

de compartilhar a sua rede de distribuição com o comprador do pacote por um período de 4 



anos, prorrogáveis por mais dois, a depender de nova decisão do CADE, além da 

implantação das medidas compensatórias acima identificadas. 

 

A Kaiser sentiu-se derrotada, pois além de não ter logrado êxito na luta contra a fusão, não 

pudera sequer comprar a marca Bavaria, cuja venda foi permitida apenas para empresas que 

possuíam menos de 5% do mercado nacional de cervejas, estando portanto de fora dos 

compradores potenciais por deter no período da fusão algo em torno de 15% de 

participação, contra 8% da Schincariol, que também não pôde sequer cogitar a 

possibilidade de comprar o “pacote Bavaria”. Esta medida tomada pelo CADE tinha na 

verdade a intenção de estimular a entrada de um grupo estrangeiro, que trouxesse maior 

dinâmica ao mercado nacional de cervejas. 

 

Neste caso, portanto, a solução veio de fora. A cervejaria canadense Molson, líder no 

mercado em seu país, comprou a Bavaria e o seu portfólio, em outubro de 2000. Permanece 

até os dias atuais no mercado brasileiro sob a marca da Bavaria. Em março de 2002, deu 

um salto com objetivo de abocanhar maior fatia no mercado brasileiro, comprando a 

Kaiser, em uma grande operação de engenharia financeira, tornando-se detentora de 80% 

da cervejaria e repassando automaticamente 20% para a holandesa Heineken, que desde 

1983 dava suporte e assistência técnica à Kaiser, que produz e comercializa no Brasil a 

cerveja holandesa. 

 

 

 

 

 



 

5 CONTESTABILIDADE DO MERCADO 

 

Este capítulo visa analisar a estrutura da indústria de cerveja no Brasil, e a contestabilidade 

do mercado frente ao poder de monopólio da AMBEV, de acordo com os conceitos de  

Porter (1986) e, à luz destes conceitos, verificar a possibilidade de contestação do mercado 

e do poder da AMBEV no mercado nacional de cervejas. Entende-se por contestabilidade 

do mercado a possibilidade de enfrentamento, de concorrência, ante as inúmeras 

dificuldades criadas pela firma dominante. 

 

Aqui, cabe analisar a estrutura do mercado conforme conceitos de Porter (1986): existem, 

em uma indústria, cinco forças competitivas relevantes. São elas: ameaça de novos 

entrantes, poder de negociação dos compradores, ameaça de produtos substitutos, poder de 

negociação dos fornecedores e, é claro, rivalidade entre as empresas existentes. Trazendo 

esta análise para a indústria de cervejas, podemos observar de que forma manipulou estas 

forças a seu favor a AMBEV, ao ser criada, e as possibilidades de contestação do mercado. 

 

5.1 PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS COMPRADORES 

 

Vale ressaltar que “compradores” aqui são não os consumidores, mas sim os depósitos de 

bebida, bares, restaurantes e afins – os pontos de venda, classificados como pontos de 

venda do mercado frio – para consumo imediato, e pontos de venda do mercado quente – 

supermercados, mercearias, etc. 

 



Neste caso, os compradores pressionam a indústria através da barganha, seja por preço, seja 

por qualidade do produto e dos serviços a eles prestados, jogando sempre os concorrentes 

uns contra os outros.  No caso dos compradores em questão, o poder de barganha quanto às 

variáveis citadas é pequeno, se levado em conta o volume de compra de cada um deles em 

relação ao volume de vendas das cervejarias, independentemente da fusão. O poder de 

barganha dos compradores reside então justamente em ter condições de negociar livremente 

com todos os concorrentes da indústria. Como o escoamento da produção dos fabricantes 

de cerveja é feito geralmente por distribuidores locais, estes disputam entre si a preferência 

de cada um dos pontos de venda através de serviços como empréstimo de freezers, doação 

de conjuntos de mesas e cadeiras, promoções específicas para determinados eventos, etc.  

 

No caso específico desta força competitiva, não houveram alterações significativas, uma 

vez que no final da cadeia produtiva, a comercialização aos pontos de venda, a 

concorrência entre as marcas pertencentes à AMBEV continua existindo. Além disso, uma 

das restrições impostas à AMBEV quando da aprovação da fusão junto ao CADE foi 

justamente a proibição da obrigação de exclusividade dos pontos de venda. Esta 

determinação impossibilita que a AMBEV monopolize os pontos de venda, permitindo que 

os compradores negociem livremente com a AMBEV e com outros fornecedores. 

 

5.2 PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES 

 

Os fornecedores exercem pressão sobre os integrantes de uma indústria através da elevação 

dos preços, ou redução na qualidade, ou mesmo quantidade, dos bens e serviços fornecidos. 

As condições em que os fornecedores são poderosos se refletem claramente nas situações 

em que o comprador se torna poderoso.  

 



Segundo Porter (1986), as condições em que um grupo fornecedor é poderoso acontece 

quando se aplicam as seguintes condições: grupo fornecedor dominado por poucas 

companhias e mais concentrado do que a indústria para a qual vende; não está obrigado a 

lutar com outros produtos substitutos na venda para a indústria; a indústria não é um cliente 

importante para o grupo fornecedor; o produto dos fornecedores é um insumo importante 

para o negócio dos compradores; os produtos do grupo de fornecedores são diferenciados 

ou o grupo desenvolveu custos de mudança (troca de um fornecedor para outro); o grupo de 

fornecedores é uma ameaça concreta de integração para frente. 

 

No caso em questão, a indústria de cervejas, colocando-se a AMBEV como compradora, 

ela se fortaleceu nesta condição, aumentando significativamente seu poder de barganha, o 

que reduz, consequentemente, o poder de negociação dos fornecedores. Além disso, não se 

pode considerar irrelevante um mercado que movimenta somente no Brasil R$16 bilhões.  

 

O poder de negociação dos compradores e dos fornecedores alterou de forma positiva para 

a AMBEV. Pequenos acréscimos no preço da cerveja não serão facilmente sentidos pelos 

consumidores e gerarão aumentos consideráveis no lucro da empresa. Já quanto aos 

fornecedores, a AMBEV aumentou o seu poder de barganha. Uma empresa que concentra 

mais de 70% do mercado nacional de cervejas certamente terá condições e preços mais 

adequados à quantidade de insumos de que necessita. 

 

No entanto, para os possíveis entrantes do mercado, os insumos utilizados na fabricação da 

cerveja – malte, maltose, cevada – e os utilizados na comercialização – rótulos, latas, 

garrafas - , bem como a tecnologia utilizada na produção, são considerados de fácil acesso, 

não se constituindo portanto em impedimento aos concorrentes.  

 

 



 

5.3 AMEAÇA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS 

 

Segundo Porter (1986), todas as empresas em determinada indústria estão competindo com 

indústrias que fabricam produtos substitutos. Quanto mais atrativa a alternativa oferecida 

pelos substitutos, maior se torna a pressão sobre os lucros da indústria.  

 

Com relação à substitutibilidade entre cervejas e outras bebidas alcoólicas, estudos citados 

no parecer da SEAE concluem que a elasticidade-cruzada da demanda entre cerveja e 

outras bebidas alcoólicas é baixa, significando que as outras bebidas alcoólicas não são 

substitutos próximos para a cerveja. 

 

No que tange ao grau de substituição entre cervejas e bebidas não-alcoólicas, constata-se 

que a elasticidade-cruzada da demanda entre cerveja e outras bebidas não-alcoólicas é 

baixa, o que mostra que as bebidas não-alcoólicas não são boas substitutas para a cerveja. 

 

A força competitiva da pressão dos produtos substitutos, no caso da indústria nacional de 

cervejas, é insignificante, haja vista que a cerveja é um produto de preferência nacional e 

por isso tem sua reserva de mercado assegurada. Algo só mudaria caso a indústria iniciasse 

uma prática de preços abusivos, extremante exorbitantes. 

 

Portanto, quanto a esta força competitiva em especial, não há o que se discutir, posto que a 

cerveja não possui substitutos próximos nem mesmo entre as outras bebidas alcóolicas. 

 



 

5.4  A RIVALIDADE ENTRE AS CONCORRENTES 

 

É inegável que esta força competitiva reduziu consideravelmente, sendo anulada a 

rivalidade entre as empresa. Concentrando o mercado em suas mãos, a AMBEV 

praticamente criou uma situação de monopólio, o que faz com que as suas rivais sejam 

seguidoras: a AMBEV dita os preços, e as rivais o seguem. A menos que as empresas rivais 

tenham capacidade de aumentar consideravelmente a sua produção e melhorem 

significativamente a logística de distribuição, não haverá como se livrar desta situação. É o 

que tenta a Schincariol. Com uma revolucionária mudança, conseguiu ultimamente tomar o 

lugar da Kaiser e desbancar a Antarctica, marca que faz parte do portfólio da AMBEV, no 

terceiro lugar de vendas em todo o Brasil. No entanto, o poder de retaliação da AMBEV 

rapidamente se percebeu, com o lançamento de uma campanha publicitária nacional que 

garante descontos nas cervejas da Companhia em pontos de venda participantes da 

campanha. 

Importante destacar quanto a esta força competitiva, a rivalidade entre as concorrentes, que 

a fusão trouxe benefícios com a redução de custos de “guerra publicitária”.  

 

5.5 AMEAÇA DE NOVOS ENTRANTES 

 

A ameaça de entrada de novos concorrentes traz sempre muita dinâmica à indústria, 

principalmente porque esse movimento é sempre acompanhado de altos investimentos. No 

entanto, a ameaça de entrada depende das barreiras de entrada existentes, e do poder de 

retaliação que possuem os concorrentes, defendendo sua posição no mercado. Quanto 

maiores forem as barreiras à entrada, menor será a ameaça. 

 



É incontestável o poder de retaliação de uma empresa que possui mais de 70%  de market 

share da indústria de cerveja, várias fábricas em todo o Brasil, e conta com mais de 700 

distribuidores espalhados pelo território brasileiro. A capacidade de produzir em larga 

escala e o acesso aos canais distribuidores permite que a AMBEV opere com margem 

reduzida o suficiente para garantir o mercado frente a uma operação de lançamento de novo 

concorrente no mercado que utilize a diferenciação pelo preço. Além disso, não é 

irrelevante a proteção do mercado nacional diante da iminente queda das barreiras 

alfandegárias com o advento da ALCA, o mercado comum das Américas, amplamente 

discutido atualmente, tido como irremediável. Vai ser muito mais difícil e caro - para 

qualquer empresa internacional - disputar com uma empresa que tem 71,7% das vendas de 

cervejas no mercado brasileiro, conforme pudemos ver na configuração da nova 

companhia, citada no capítulo 3. 

 

Além disso, as importações nunca importunaram significativamente o mercado nacional de 

cervejas, por uma série de fatores: alíquota elevada do imposto de importação (23% em 

1999 - fatalmente reduzirá com o advento da ALCA), alto custo do transporte do produto, 

e, principalmente, a preferência do consumidor. Portanto, ainda que haja uma redução das 

barreiras tarifárias, o que prevê a criação da ALCA, de modo geral, ainda existirão as 

barreiras culturais. 

 

No entanto, as resoluções do CADE, que vimos mais detalhadamente no capítulo 4, tiveram 

o objetivo de atenuar as barreiras à entrada, estimulando a criação de uma nova força na 

indústria. É barreira à entrada também a fixação da marca. Quanto a esta barreira 

especificamente há colocações no parecer da SEAE, que a julgam transponível.  

 

Há um custo elevado em publicidade, da parte das cervejarias líderes. A fixação da marca é 

um requisito para a entrada no segmento de consumidores com níveis mais altos de renda, 

que diferenciam o sabor da cerveja ou apenas se fidelizaram por determinada marca. No 



entanto, estes são uma minoria no mercado nacional, conforme se depreende de análise do 

SEAE: 

(...) Embora não se disponha de informações sobre a elasticidade-cruzada 
existente entre as cervejas premium e as comuns, é razoável presumir-se 
que existe alta substitutibilidade entre elas, considerando, principalmente, 
as semelhanças de sabor e aspecto e a relativamente baixa fidelidade a 
marcas do consumidor médio brasileiro (há até quem diga, por exemplo, 
que a melhor marca de cerveja é a cerveja mais gelada). (PARECER...,  p. 
13) 

 

Portanto, ainda que as margens no segmento dos consumidores de menor nível de renda (ou 

menor diferenciação do produto) sejam menores, a fixação da marca não é considerada 

peça chave na entrada da indústria nacional de cerveja, e o mercado não deixa de ser 

atraente.   

 

O CADE, tentando minimizar a situação criada com o advento da AMBEV, impôs à 

criação da AMBEV restrições que afetaram significativamente esta força competitiva. A 

entrada de novos concorrentes está restrita a uma série de fatores que constituem-se 

basicamente de barreiras à entrada. Uma delas é a diferenciação do produto, que está ligada 

ao sentimento de lealdade desenvolvido pela empresa em seus consumidores. Com a venda 

da marca Bavaria (que inclui mais cinco unidades de produção) pela Companhia de 

Bebidas das Américas, a empresa que adquiriu o pacote, a cervejaria canadense Molson, 

minimizou o problema de diferenciação do produto, pois decerto a marca Bavaria possui 

consumidores que podem ser classificados como leais. Além disso, como já dito 

anteriormente, em camadas de menor poder aquisitivo, a principal diferenciação do produto 

é o preço. E neste quesito a Bavaria tem sido bastante competitiva. 

 

Outra barreira de entrada é a política governamental, que geralmente limita ou impede a 

entrada em indústrias. Mas nesse caso a restrição veio em sentido contrário, incentivando a 

entrada de nova concorrente na indústria de cervejas, quando condicionou a venda do 



pacote a uma única empresa, e que esta não possuísse mais que 5% do mercado nacional de 

cervejas. Acontece que nenhuma fabricante de cervejas do país que possua menos que 5% 

de participação no mercado terá caixa suficiente para a aquisição do pacote.  

 

Outra barreira à entrada na indústria também será reduzida com a venda do pacote: acesso 

aos canais de distribuição. A AMBEV é obrigada, também pelas restrições, a promover a 

distribuição da concorrente que vier a comprar o pacote por pelo menos cinco anos, o que 

assegura à entrante a distribuição do seu produto com considerável redução de custos.  

 

O custo de distribuição na indústria nacional de cervejas é fator determinante para a ameaça 

de futuros concorrentes. A distribuição no mercado nacional pode ser feita de duas formas 

distintas: a montagem de um sistema próprio de distribuição – modelo adotado pela Kaiser, 

e a terceirização dos serviços de distribuição, modelo utilizado pela AMBEV. Neste 

quesito, o contrato, via de regra, é de exclusividade. 

 

O sistema próprio de distribuição encontra dificuldade em razão da extensão do território 

brasileiro. Atingir os milhões de pequenos pontos de venda é a maior tarefa para uma 

empresa entrante. Este talvez seja o maior obstáculo a se transpor, e o CADE direcionou 

uma das suas restrições à fusão nesse sentido, tentando minimizar esta dificuldade, quando 

obriga a AMBEV a dividir com a Molson os seus canais de distribuição, como vimos 

anteriormente. 

 

5.5.1  A Schincariol 

 



Em se tratando das barreiras à entrada de novos concorrentes na indústria de cervejas, 

impõe-se destacar o caso da Schincariol, que é um caso de sucesso cada vez mais latente, e 

que vem ganhando espaço cada vez mais. 

 

A história comercial da Schincariol é bastante ilustrativa das possibilidades de 

posicionamento e reposicionamento das marcas na indústria de cerveja. Nos últimos dez 

anos a empresa aumentou sua participação na indústria de cerveja com a estratégia de 

posicionamento no mercado low-end4. Nesse período, a marca Schincariol passou de 0,2% 

para 7,5% da indústria de cerveja. Consolidada sua participação nesse segmento, teve 

início, em 1999, uma estratégia de reposicionamento da marca com expressivo esforço em 

publicidade, em particular na mídia televisiva, e nos horários “nobres” da emissora de 

maior audiência.  

 

Por último, também no aspecto da distribuição, a história comercial recente da Schincariol 

traz informações interessantes. Em um prazo de 10 anos (1989-1999), a empresa aumentou 

sua participação de mercado com base em uma única planta no interior de São Paulo e com 

um reduzido investimento em marca. Essa experiência parece sugerir, portanto, que as 

questões relativas à distribuição, embora se constituam em obstáculo à entrada, não são 

suficientes para tornar impossível o surgimento de novo concorrente na indústria. 

 

Apesar do argumento da American Beverage Company, de que quando históricos 

concorrentes unem-se em uma única companhia, o objetivo imediato, segundo informações 

obtidas no Press-release da Companhia de Bebidas das Américas (2001), “é a consolidação 

de uma organização com o inevitável objetivo de ultrapassar as fronteiras do país e difundir 

em todo o mundo marcas brasileiras”, o assunto aqui abordado é o mercado nacional, por 

ser de maior relevância para o país e para os consumidores locais, por afetá-lo mais 

                                                           
4 Mercado de consumidores com baixo poder aquisitivo, onde o preço é a variável mais importante. 



diretamente do que qualquer estratégia de expansão que porventura tenha a Companhia de 

Bebidas das Américas. 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Concluímos que a AMBEV foi fruto de uma estratégia que visava principalmente a redução 

de custos, além de tornar possível as aquisições internacionais que garantiram a colocação 

de produtos do seu portfólio no mercado internacional. 

 

Como foi dito anteriormente, uma empresa inserida no mercado mundial necessita estar em 

constante crescimento. Com a fusão a AMBEV atingiu diversos mercados estrangeiros, 

dado o alto grau de liquidez que possibilitou importantes aquisições internacionais, 

garantindo participações importantes nos mercados da América latina, principalmente. 

 

Se fusão também é alternativa para otimização da distribuição, a possibilidade de as marcas 

da Companhia compartilharem centros de distribuição é fundamental para a redução dos 

custos de logística. 

 



A fusão também é tida como movimento estratégico em direção à liderança do mercado. 

Este é um aspecto indiscutível da fusão Brahma-Antarctica. Além disso, os ganhos de 

escala e sinergia também foram atrativos para esta fusão. E a redução da concorrência é 

extremamente significativa, já que a Brahma e a Antarctica puderam reduzir o volume de 

despesas com propaganda e marketing. 

 

Vistos os aspectos positivos da realização da fusão Brahma-Antárctica, citamos as cinco 

forças competitivas, que definem a contestabilidade do mercado. À luz dos conceitos de 

análise de mercado e estratégias competitivas de Michael Porter, podemos perceber que a 

AMBEV pôde tornar uma delas favorável a uma atuação no mercado nacional de cervejas: 

a rivalidade entre as concorrentes.  

 

No entanto, as restrições impostas pelo CADE, muito embora brandas se comparadas às 

sugeridas pelas SEAE e SDE, foram capazes de criar no mercado nacional de cervejas o 

ambiente necessário para a contestabilidade – levando-se em conta as cinco forças 

competitivas de Michael Porter, evitando assim que a AMBEV exerça o poder de mercado, 

que basicamente se constitui de aumentar o preço ao seu bel-prazer, prejudicando 

sobremaneira o consumidor. A venda do pacote Bavaria para uma cervejaria pequena (que 

detivesse menos que 5% do market share nacional) trouxe todas as possibilidades de que 

um grupo estrangeiro se estabelecesse no mercado nacional, com o objetivo de conquistar 

parcela considerável do mercado. Assim, a canadense Molson, que adquiriu o pacote, pôde 

se estabelecer no mercado com a aquisição de cinco plantas para dar continuidade à 

fabricação da Bavaria. Além disso, a compra da Kaiser também foi um importante passo na 

disputa por fatias maiores do mercado. A Kaiser possuía maior fatia no mercado do que a 

Bavaria, com 15% em 1999. Além disso, fabrica e distribui no Brasil a Heineken, cerveja 

holandesa tida como campeã mundial em exportação e internacionalização da marca. 

Estudos do SEAE concluíram que a exportação não é uma alternativa para a concorrência, 

como vimos no capítulo 5. Assim, a concorrência externa só seria possível com o 



estabelecimento do produtor estrangeiro em solo nacional. A venda do pacote Bavaria com 

as cinco plantas, foi a solução para essa deficiência da concorrência nesta indústria. Aliado 

à isso a possibilidade de alcance nacional, utilizando-se das 5 plantas do pacote, espalhadas 

uma em cada região do país, com possibilidade de utilizar-se da rede de distribuição da 

AMBEV. Desta forma, outra grande barreira à entrada de novos concorrentes estava sendo 

demolida: o acesso às redes de distribuição e logística. As restrições definidas alteraram 

significativamente uma importante força competitiva: a ameaça de novos entrantes. 

 

Em verdade, observa-se que as medidas adotadas pelo CADE foram na medida certa, 

evitando que a fusão fosse aprovada sem restrições, o que provocaria perdas sem 

compensações. Do contrário também não seria interessante a venda de uma das três marcas 

mais fortes da Companhia, posto que não resolveria o problema da concentração em todos 

os 5 mercados tidos como relevantes na avaliação do SEAE, além de inviabilizar a 

operação, com perda de eficiência. A sua reprovação por completo apontava numa perda 

mínima de 177 milhões/ano de eficiência econômica, além de provável perda de um 

concorrente a médio prazo, posto que a situação da Antarctica era financeiramente 

preocupante. 

 

Isto posto, conclui-se com este trabalho que a fusão das duas maiores empresas do mercado 

nacional de cervejas foi um bom negócio para elas, com os ganhos de escala, melhor 

aproveitamento dos canais de distribuição, redução significativa de custos, ganhos de 

sinergia, etc. 

 

No entanto, a indústria de cervejas está longe de ser um mercado dominado pelo poder de 

monopólio da AMBEV. Como já colocado, o parecer do CADE criou a possibilidade de 

entrada de novo concorrente em condições de disputar market share em todas as regiões do 

país, e derrubou grandes barreiras à entrada deste. O acesso aos canais de distribuição, além 

da proibição da exclusividade nos pontos de venda, eram grandes obstáculos, embora não 



fossem intransponíveis, como vem mostrando ao longo do tempo a Schincariol, que ganhou 

terreno no mercado de cervejas. 

 

Portanto, a fusão trouxe uma nova dinâmica ao mercado nacional de cervejas, que é um 

mercado contestável. Houveram benefícios diretos para a nova Companhia, mas também 

benefícios indiretos para os consumidores. A oferta de concorrentes com preços bastante 

reduzidos, como tem acontecido com a Bavaria e Kaiser. 

 

O processo de fusão, em si, alterou significativamente duas forças competitivas do mercado 

nacional de cervejas, uma a favor da AMBEV – a redução na rivalidade entre as empresas 

existentes, e outra a favor da indústria, beneficiando a concorrência – a ampliação da 

ameaça de novos entrantes.  
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