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Resultados trimestrais  

Ambev 

2T20: volumes de cerveja no Brasil surpreendem positivamente, enquanto piora no 
mix e custos pressionam margens 

Frente ao desafio trazido pela pandemia de isolamento social e significativa redução da 
demanda em bares e restaurantes, a Ambev demonstrou grande eficiência em adaptar 
os processos de vendas e canais a esta nova realidade. Além do aumento das vendas 
delivery e sua forte vantagem competitiva na distribuição direta, os subsídios 
governamentais ao longo do 2T20 também limitaram maiores quedas em volume de 
vendas de cerveja no Brasil, que, apesar da redução, vieram bem acima de nossas 
estimativas. Por outro lado, exceto pelo Canada, que também nos surpreendeu 
positivamente, NAB, CAC e LAS apresentaram impacto significativo das restrições 
relacionadas à pandemia, puxando seus resultados para baixo. Assim, volumes totais 
caíram 9% a/a, levando a receita líquida para R$ 11,6 bilhões, queda de 4% a/a.   

No 2T20, o mix de canal e embalagens menos favorável, combinado ao efeito adverso 
da variação cambial nos custos e maior inflação na Argentina, contribuíram com a 
significativa redução de 29% a/a em EBITDA, que somou R$ 3,3 bilhões, levando 
margens a 28,8%, bastante inferior à margem média histórica da empresa em 42,5% 
nos últimos cinco anos.    

Apesar de apreciarmos as iniciativas da Ambev, bem-sucedidas ao nosso ver, para 
reduzir o impacto do isolamento social em seus resultados, ainda existe muita incerteza 
quanto à reabertura de canais de vendas e comportamento dos consumidores nesses 
estabelecimentos. Além disso, a deterioração nos indicadores macroeconômicos, com 
aumento na taxa de desemprego e redução da renda disponível, ainda deve manter o 
cenário mais desafiador à frente. Assim, mantemos nossa recomendação Neutra para 

ABEV3.   

Mix de canais e embalagens menos favoráveis, somado ao efeito negativo da 
variação cambial nos custos, pressionam margens em Cerveja Brasil. No 2T20, o 
isolamento social continuou impactando volume de vendas que, mitigado pelas 
inciativas da empresa acima mencionadas, apresentou queda de apenas 2% a/a. 
Apesar dos esforços da empresa para controlar despesas, que levou a redução de 
DG&A, o mix desfavorável e o câmbio elevado levou a divisão a reportar queda de 19% 
a/a no EBITDA, com margem de 31,2% vs. 37,5% no 2T19. Ao contrário do que 
imaginávamos, o segmento de não alcoólicos no Brasil se mostrou menos resiliente no 
trimestre, com queda expressiva de volumes, na ordem de 13% a/a. Além disso, o mix 

de canais, marcas e embalagens também teve impacto adverso em margem EBITDA, 
que caiu para 17,8% de 41,8% no mesmo período do ano passado.  

Canadá surpreende positivamente, enquanto as demais unidades internacionais 
enfrentam um ambiente mais desafiador. CAC foi a unidade que apresentou a maior 

queda em volume de vendas no trimestre, em -39% a/a. Parcialmente compensando 
essa redução, observamos iniciativas da empresa para ajuste de preços e redução de 
custos e despesas, que limitaram maiores perdas em margem EBITDA, ficando em 
39,9% ante 48,1% no 2T19. Na América Latina Sul (LAS), volumes também caíram 17% 

a/a, reflexo das restrições impostas pela COVID-19. Na região, a variação cambial, 
somada ao mix desfavorável e à inflação na Argentina, pressionaram margem EBTIDA 
que reduziu drasticamente para 14,8% de 39,3% na comparação anual. O Canadá, por 

sua vez, mostrou bastante resiliência, com aumento de vendas de marcas da Ambev na 
região, contribuindo para um aumento de volumes de vendas de 3% a/a. Assim, apesar 
de maiores custos, a redução das despesas somada à performance mais consistente 
em vendas fizeram com que a margem EBITDA da região ficasse flat a/a em 31,5%.  

Destaques           

R$ milhões 2T20 2T19 a/a 1T20 t/t 

Receita líquida 11.615 12.145 -4,4% 12.603 -7,8% 

Lucro bruto 5.814 7.184 -19,1% 6.959 -16,5% 

Margem bruta (%) 50,1% 59,2% -9,1 p.p. 55,2% -5,2 p.p. 

EBITDA ajustado 3.348 4.691 -28,6% 4.233 -20,9% 

Margem EBITDA (%) 28,8% 38,6% -9,8 p.p. 33,6% -4,8 p.p. 

Lucro líquido 1.328 2.617 -49,3% 1.107,3 19,9% 

Margem líquida (%) 11,4% 21,5% -10,1 p.p. 8,8% 2,6 p.p. 

Fonte: Ambev e BB Investimentos 

ABEV3 
Recomendação Neutra 

Preço-Alvo - 2020E (R$) 14,5 

Preço da ação em 29/07/2020 (R$)  15,15 

Potencial de Valorização (%) -4,3% 

 

Dados de Mercado     

 em 29/07/2020 

Valor de Mercado R$ milhões 238.356 

Variação 1 mês % 6,2% 

Variação UDM % -24,2% 

Variação 2020 % -18,9% 

Min. 52 sem. R$ 10,36 

Máx. 52 sem. R$ 20,19 

 
 

 
 

Valuation     

  2020e 

Valor da Firma  R$ milhões   216.671  

Dívida Líquida (Caixa) R$ milhões  (11.392)  

Valor para o Acionista  R$ milhões   228.063  

Número de Ações # milhões     15.730 

Perpetuidade (g) % 5,0 

Fonte: Bloomberg e BB Investimentos 
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Anunciado versus Estimado 

 

DRE       

R$ Milhões 2T20a 2T20e a/e 2T19a a/a 

Receita Líquida 11.615 10.898 7% 12.145 -4% 

Lucro Bruto 5.814 6.244 -6,9% 7.184 -19% 

Lucro Líquido  1.328 1.063 25% 2.521 -47% 

EBITDA ajustado 3.348 3.721 -10% 4.691 -29% 

 

Margens       

% 2T20a 2T20e a/e 2T19a a/a 

Margem Bruta 50,1% 57,3% -7,2 p.p. 59,1% -9,1 p.p. 

Margem EBITDA 28,8% 34,1% -5,3 p.p. 38,6% -9,8 p.p. 

Margem Líquida 11,4% 9,8% 1,7 p.p. 20,8% -9,3 p.p. 

 

Por Unidade       

Volume (‘000 hl) 2T20a 2T20e a/e 2T19a a/a 

Cerveja Brasil 17.952 12.889 39% 18.245 -2% 

NAB Brasil  5.152 5.550 -7,2% 5.914 -13% 

América Central e Caribe (CAC) 2.090 2.499 -16,4% 3.449 -39% 

América Latina Sul (LAS) 5.383 5.972 -9,9% 6.450 -17% 

Canadá 2.889 2.652 9,0% 2.807 3% 

Receita (R$ Milhões)      

Cerveja Brasil 5.129 3.670 40% 5.297 -3% 

NAB Brasil  726 910 -20,2% 979 -26% 

América Central e Caribe (CAC) 1.387 1.514 -8,3% 1.686 -18% 

América Latina Sul (LAS) 1.864 2.360 -21,0% 2.140 -13% 

Canadá 2.510 2.443 2,7% 2.043 23% 

EBITDA ajustado (R$ Milhões)      

Cerveja Brasil 1.599 1.113 44% 1.984 -19% 

NAB Brasil  129 345 -62,6% 409 -68% 

América Central e Caribe (CAC) 553 694 -20,3% 811 -32% 

América Latina Sul (LAS) 277 830 -66,7% 841 -67% 

Canadá 791 740 6,9% 646 22% 

Margem EBITDA (%)      

Cerveja Brasil 31,2% 30,3% 0,9 p.p. 37,5% -6,3 p.p. 

NAB Brasil  17,8% 37,9% -20,1 p.p. 41,8% -24, p.p. 

América Central e Caribe (CAC) 39,9% 45,8% -6, p.p. 48,1% -8,2 p.p. 

América Latina Sul (LAS) 14,8% 35,2% -20,3 p.p. 39,3% -24,5 p.p. 

Canadá 31,5% 30,3% 1,2 p.p. 31,6% -0,1 p.p. 

Fonte: Ambev e BB Investimentos 
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As informações e opiniões aqui contidas foram 

consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido tomadas todas 

as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-

BI não garante que tais dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas informações. Todas as 

opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores 

mobiliários (“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções 

da empresa, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal 

mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes formas de cálculo e/ou ajustes. 

 
Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve 

ser interpretado como material promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores 

mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos 

dos ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais 

estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI não garante 

o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. 

É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.  

 

Nos termos do art. 22 da ICVM 598, o BB-Banco de Investimento S.A declara que:  

 

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou 

com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o 

Conglomerado Banco do Brasil S.A (“Grupo”) pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) 

analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse 

dessa(s) empresa(s). 

 

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas 

poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir 

participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e 

intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 

 

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de participação acionária no capital da Cielo S.A, 

companhia brasileira listada na bolsa de valores e que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas 

cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A. 

 

Declarações dos Analistas 

 

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que: 

 

1 - As recomendações contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e 

foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 

 

2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços 

prestados para a(s) companhia(s) emissora(s) objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas. 

 

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório: 

 

Analistas 
Itens 

3 4 5                 6 

Luciana Carvalho - - - - 

 - - - - 

 

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores 

mobiliários de emissão da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) 

emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste 

relatório.  

 

6 - O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de valores 

mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

RATING 

 

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de 

recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor 

não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento. 
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