
Coca-Cola reduz venda em escolas nos EUA  
 
Em resposta ao acirramento da campanha global contra a obesidade infantil, a Coca-
Cola Co. e suas engarrafadoras ampliaram as diretrizes voluntárias implantadas nos 
últimos anos em algumas escolas dos Estados Unidos, anunciando um novo plano que 
limitará ainda mais a distribuição de refrigerantes em 12 mil escolas de ensino pré-
escolar ao secundário de todo o país. 
 
A medida, segundo o jornal The Wall Street Journal, foi recebida de formas conflitantes 
por grupos de defesa de consumidores e dirigentes de instituições de ensino - alguns 
acham que as regras "são um bom começo", outros que não são rigorosas o suficiente. 
 
Diretrizes voluntárias 
 
O acordo entre a maior fabricante de refrigerantes do mundo e suas distribuidoras 
prevê que: 
 
. Nenhuma bebida gaseificada será vendida em pré-escolas no período de aulas. Os 
refrigerantes serão substituídos por sucos, bebidas à base de leite, bebidas esportivas 
e águas. 
 
. Em escolas intermediárias e secundárias, os refrigerantes continuarão sendo 
vendidos em máquinas automáticas, mas não nas lanchonetes.  
 
. Serão instalados timers nas máquinas automáticas, de forma que as próprias escolas 
possam definir as horas em que as bebidas serão disponibilizadas. 
 
. As bebidas gaseificadas e águas engarrafadas serão vendidas pelo mesmo preço nas 
escolas.  
 
. E as atividades promocionais em escolas se limitarão a "apoiar atividade física e 
realizações acadêmicas". 
 
Target estratégico 
 
Apesar de as escolas representarem apenas 1% das vendas da Coca-Cola Co. na 
América do Norte, os adolescentes, grandes consumidores de refrigerantes, começam 
a formar sua lealdade às marcas ainda na escola secundária - daí a importância da 
manutenção de um relacionamento com esse público-alvo, mesmo em bases limitadas.  
 
A rival PepsiCo Inc. e suas engarrafadoras também já adotaram voluntariamente 
algumas regras, entre elas a de não vender refrigerantes a pré-escolas e a de limitar o 
fornecimento de bebidas gaseificadas a 50% do mix de compras das escolas 
secundárias. Um porta-voz da Pepsi disse ao WSJ que "as próprias escolas 
estabelecem as regras nesses relacionamentos". 
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