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Com aparência simples, gestos moderados e óculos que não tira nem para as fotos, José Octavio 
Reyes parece um professor ou um cientista. Mas na verdade, ele é o executivo encarregado de 
impulsionar as vendas da marca mais famosa do mundo em uma região abalada por crises 
econômicas e políticas. Em seu escritório com vista para os Bosques de Chapultepec, na Cidade 
do México, o presidente da Coca-Cola para a América Latina quebrou o silêncio e o hábito de não 
dar entrevistas para receber a repórter Laura Suárez Samper, de AméricaEconomia. "A América 
Latina é muito importante, representa um quarto das vendas mundias da companhia", diz Reyes. 
"Mas também é importante pela história: foi o primeiro lugar fora dos Estados Unidos onde se 
vendeu Coca-Cola, há mais de 100 anos. A Coca-Cola é uma parte muito importante da vida 
latino-americana e por isso as possibilidades de crescimento continuam muito altas."  
 
Até onde a marca pode seguir crescendo?  
 
Ainda não chegamos nem perto de nosso teto em nenhum país. Há muitos mercados nos quais 
ainda podemos elevar significativamente o consumo, como na Colômbia. Até mesmo no México, 
onde estamos mais consolidados, isso pode ocorrer.  
 
As pessoas podem beber ainda mais Coca-Cola do que já bebem?  
 
Claro. O crescimento mais importante está no segmento de refrigerantes e particularmente na 
marca Coca-Cola. O desafio é continuar satisfazendo o consumidor com novas embalagens, 
vendendo em lugares diferentes, em condições distintas. Em geral, temos um quarto, na melhor 
das hipóteses, do mercado de bebidas não-alcoólicas nos países da América Latina.  
 
Em 2002 o volume de vendas na região cresceu apenas 2% e se espera um número similar para 
este ano. Por que acontece essa baixa?  
 
O ano passado foi particularmente ruim para quase todas as economias da região, e nesse 
sentido, 2% são muito positivos. À medida que a situação melhora, as coisas mudam. No primeiro 
trimestre deste ano, o crescimento foi de 5% no volume de vendas.  
 
Nos EUA, Coca-Cola e Pepsi sempre competiram em publicidade e marketing, nunca por preço. 
Essa estratégia mudou com o crescimento das tubaínas no Brasil e em toda a América Latina?  
 
Nós não reagimos contra a concorrência, e sim buscamos responder às necessidades específicas 
dos consumidores. Oferecemos uma solução que inclui marca, embalagem, canal de venda e 
também preço. Mas não somos uma empresa que venda um produto por apelo de preço.  
 
Mas no México vocês lançaram uma garrafa de 2,5 litros ao preço de 2 litros...  
 
Essa embalagem foi projetada para satisfazer uma necessidade específica. Boa parte do consumo 
de refrigerantes no México acontece durante as refeições, quando uma família típica mexicana 
consome 2,8 litros e a garrafa de 2 litros ficava pequena. O que fizemos foi uma oferta de 
lançamento, que foi um importante impulso em nosso crescimento no México no primeiro 
trimestre.  
 
As tubaínas são uma ameaça para a Coca-Cola?  
 
Não creio que sejam uma ameaça, certamente são concorrência. Toda concorrência é bem-vinda 
sempre e quando cumpra, como nós, as leis de cada país. E trataremos de fazer o maior esforço 
para derrotá-la. Para nós não é nenhum segredo atingir qualquer nível de consumidor em 
qualquer país.  
 
América Economía - 14/8/2003 


