
“MELHOR LOGÍSTICA PARA AS 
CIDADES” 

FOOTPRINT 

PARA 

CRESCER 



a história da Ambev e da própria 
cerveja estão super conectadas 



1999 
Brahma e 

Antarctica se 

fundem, criando 

a Ambev 

2000 
A Wals é 

criada  

em Belo 

Horizonte 

2004 
A Ambev se 

junta à belga 

Interbrew para 

formar a InBev 

2008 
A InBev se une a 

Anheuser-Busch 

e juntas criam a 

ABInBev 

2015 
A Wals e a 

Colorado se 

juntam à nós 

2016 
A AB InBev 

se une à 

SAB Miller 

2020 

nossa história 

9000 AC 500 
A cerveja é 

produzida em 

monastérios 

1200 
Nossa história começa na 

Anadia de Leffe, com a 

criação da cerveja que 

leva o mesmo nome 

1445 
A cerveja 

Hoegaarden 

é criada 

1853 
Nasce, em 

Petrópolis, a 

Cervejaria 

Bohemia 

1876 
A Budweiser 

é lançada 

1885 
Nasce, em 

São Paulo, 

a cerveja 

Antarctica 1890 

1888 
A tradicional 

Brahma e sua 

versão chopp 

são criadas no 

Rio de Janeiro 

1926 
É lançada a cerveja 

Stella Artois, inspirada 

na estrela do Natal 

A cerveja é criada 

mais de 700 anos 
de tradição 
cervejeira 

1967 
A Skol chega 

no Brasil pela 

Cervejaria 

Caracu  

Case de sucesso de 

lançamento de 

inovação durante 

pandemia 



hoje somos uma empresa 
realmente global! 

presente em mais de 100 países 
(operações completas) 



estamos em constante 
transformação! 

nossa história começa 
no universo cervejeiro 



aliás, temos outras cervejas que valorizam a 
cultura local e com produção local… 

Nossa (PE) Legítima (CE) Berrió (PI) 

…e vem mais por aí!  

estamos sempre procurando 

como fortalecer a economia 

local e fazer parcerias com 

os produtores 
Esmera (GO) 



empresa de 
bebidas do mundo 

AB-Inbev em números 

43,6 

uma das 5 maiores 
empresas de bens de 
consumo do mundo 

com receita de 

bilhões de dólares 

+500 

marcas de cerveja 
para todas as 
ocasiões e gostos 

mais de 

marcas de cerveja 

87 

não - alcoólicas 
em expansão 

portfólio com 

marcas NAB 

MAIOR 



Ambev Brasil 

30 MIL 
mais de 

funcionários 

para cada emprego 

direto de uma cervejaria, 

OUTROS 50 SÃO 

GERADOS na cadeia 

produtiva da cerveja 

R$22 BI 
Gera mais de  

em impostos 
anualmente 

Brasil 



vendas 

supply 

corporativo 

Estamos espalhados 
por todo Brasil! 



O mundo do time campeão que leva os nossos produtos até você 

Comercial 

 

• 2122 pontos de venda 
ativos no Zé e com 
pedidos na semana 
 

• Emporio da Cerveja 
interligado a 16 centros 
de distriuição 
 

• 7 KHL de cerveja e 2 
KHL de NAB vendidos 
mensalmente 
 

95 centros de distribuição 
 

149 revendas 

7 unidades de Auto Serviço 
 



Canais de venda 

B2B DTC 
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Construindo mais agilidade e flexibilidade 
cold delivery, same day delivery etc 

Motivadores 
 

A quantidade de clients cresce a cada ano e isso 
será exponencia com o DTC 
And will increase even more 

Restrição de trânsito se tornando um problema 
time windows to deliver, size of the truck, parking lot 

Logística verde é um objetivo da empresa 

Clientes e consumidores demandando mais serviços 
e conveniência 
Same day delivery, daily delivery, time window 

Malha integrada é a chave 

FATOS TESE 

NÓS DEVERÍAMOS CONSTRUIR UMA 
MALHA LOGÍSTICA MAIS ROBUSTA 

Mais próxima da demanda 
T3: multi tier distribution 

Com modais diferentes e menores 
bike, motorcycles, van, crowdsourcing 

Conectando o B2C e DTC 

 and ther business while executing the last mile 
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Cenário de BH 
 

Sobre a área de Atendimento: 

+ de 3k clientes por dia 

~200 caminhões se movimentando na cidade 

~ 300k km rodados por mês 

Dores visão operacional: 

Trânsito 

Ineficiência no uso do veículo 

Desgaste mais rápido do equipamento 

Vamos focar no caso do CDD SANTA LUZIA 
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Cenário de BH – CD Santa Luzia 
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Porque não usamos veículos menores para sofrer menos? 
 

NOSSOS PRODUTOS 1 ENGRADADO DE CERVEJA TEM: 

Peso: 27 Kg 

Volume: 50L 

Logística Reversa 

1 CLIENTE AMBEV COMPRA (EM MÉDIA): 

15 caixas de cerveja 

405 Kg de produto 

~2 vezes na semana 
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Porque não usamos veículos menores para sofrer menos? 
 

Capacidade: 12T Capacidade: 1.5T Capacidade: 0.3T 

CAMINHÃO VAN TRICICLO 

Distância: 22km Distância: 22km Distância: 22km 

Máx Clientes: 24 Máx Clientes: 3 Máx Clientes: 1 

 Aproximando cada cliente para 500Kg 

Precisaria de muito mais veículos se pegássemos veículos  

Menores rodando muito mais km 
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Análise do comportamento de venda 
 

Quantidade de 

pedidos 

Tamanho do 

pedido Menores Maiores 

Média: 405Kg 

Pedidos com potencial para veículos menores 

Mas o que fazer com a 

distância? 
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Proposta de solução: Micro armazéns (UDCs) 
 

+ 
• Nódulos de transporte para modais menores 

• Local Seguro e privado para crossdocking e armazenagem pequena 

• Próximo do consumidor 

• Condizente com as regulamentações de trânsito das cidades 

• Menos impactado por congestionamentos intensos, eventos 

inesperados e picos de demanda 

 

• Abastecimento notturno 

 

• Locais para aluguel e zoneamento das cidades como risco 

 

• Habilita compartilhamento de espaço para vários canais e 

embarcadores 
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Proposta de solução: Micro armazéns (UDCs) 
 

CDD Santa Luzia 

- Estoque grande (7d) 

- Atende pedidos grandes 

- Modais: Caminhão 

- Mais distante do centro 

Abastecimento  

noturno 

Atendimento 

diurno 

Clientes Grandes 

UDCs 
Atendimento 

diurno 

- Estoque pequeno (1d) 

- Atende pedidos pequenos 

- Modais: bike, moto, carro... 

- Próximo da demanda 

Clientes Pequenos 
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Proposta de solução: Belo Horizonte – CD Santa Luzia 

CDD 

Solução: 

CDD Santa Luzia  Clientes Grandes 

3 UDCs  Clientes pequenos + Zé Delivery 

Resultados Esperados: 

Redução de 35 caminhões por 30 vans 

50% menos carbono p/ clientes do projeto 

Redução de 40% km rodado p/ clientes do projeto 

Opção de atender via bicicleta 

1ª Operação: UDC Glória 01/12 



21 21 

Resultados SP 



Integração como a chave para maximizar o impacto da UDC 

** SP Capital **  

External 

? 

Todos os canais de venda, entregam nos mesmos locais 

PORQUE NÃO COMPARTILHAR AS UDCS PARA 

QUALQUER EMPRESA E AUMENTAR SEU IMPACTO? 
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Fechamento  
 

Suportar um crescimento de clientes com modais 
mais inteligentes 

Redução de caminhões nas estradas das cidades, 
amenizando impacto no trânsito e estacionamentos 

Redução do impacto de carbono 

Maior proximidade com o cliente, podendo oferecer 
entregas mais rápidas 

Viabilizar um footprint que possa integrar não só a 
cadeia logística Ambev, mas também de outras 
empresas 

Pontos Positivos Aprendizados da expansão 

Zoneamento nas cidades precisa ser 

pensado para viabilizar essa operação 
Ex. São Paulo 

Desenvolvimento do mercado nacional de 

veículos elétricos (triciclos e vans) 
Ainda maturando 

Quanto maior a conexão entre distribuidores 

locais, maior o impacto positivo na região 
Compartilhar o ecossistema é a chave 
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VÍDEO 


