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SE ALGUÉM QUISER TER UMA VISÃO EMPRESARIAL
otimista sobre o futuro do Brasil, sem as típicas reclamações sobre o
peso dos juros e da carga tributária, pode falar com um americano.

Brian Smith, presidente da Coca-Cola no Brasil, é um poço de entusiasmo.
Desde 2002, a companhia quase dobrou seu faturamento no país. Foi um
ritmo de crescimento superior ao obtido na China e na índia. Fecha 2006
com uma receita acima de R$ 9 bilhões, depois de 11 trimestres seguidos
de crescimento de vendas. Esse sucesso se deve a uma estratégia concentra-
da no Nordeste e nas classes C, D e E. Tomando uma Coca Light em seu
escritório com exuberante vista para a Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro,
Smith deu esta entrevista, misturando às frases expressões em inglês.

ÉPOCA - Muitos executivos
estrangeiros reclamam das dificuldades
para investir no Brasil. Para a
Coca-Cola, o Brasil vale a pena?
Brian Smith - E como! É um dos nossos
melhores mercados e com uma das
maiores potencialidades. Vou dar dois
índices: o Brasil é o terceiro maior volu-
me em vendas da Coca-Cola no mundo,
atrás apenas dos Estados Unidos e do
México. Mas é apenas o 172 em consu-
mo per capita. Os brasileiros consomem,
proporcionalmente, menos da metade
do que os chilenos. No Brasil, tomam-se,
em média, 39 litros de Coca-Cola por
ano. No Chile, são 94; nos EUA, 107; no
México, 133 litros por ano.

ÉPOCA - E comparado com os outros
países do Bric (sigla, em inglês, para
Brasil, Rússia, índia e China, principais
países emergentes)?
Smith - Vamos fechar o ano à frente
deles. Todos esses países são prioritá-
rios para a Coca-Cola e todos têm suas
peculiaridades. Na China e na Rússia,
há problemas de informalidade...

ÉPOCA - E na índia, em agosto,
o Estado de Kerala proibiu a venda
de Coca-Cola...
Smith - O problema não foi só com
a gente. Também envolveu a Pepsi.
Mas está resolvido. Enfim, cada país
grande tem seus problemas.

ÉPOCA - Como a Coca está
crescendo aqui?
Smith - Num país como o Brasil é im-
portante ter sempre em vista as classes
C, D e E. Elas talvez não possam com-
prar Coca-Cola todo dia, mas podem
ter uma garrafa no almoço de domingo.
A nossa obrigação foi criar condições
para isso. O que fizemos? Voltamos
ao passado. Voltamos a uma política
de embalagens retornáveis, da antiga
troca de cascos, que permite a alguém
comprar um refrigerante por R$ 0,50.0
consumo das classes C, D e E é o motor
do nosso crescimento no Brasil.

ÉPOCA - Há diferenças regionais?
Smith - Sim, no Nordeste estamos cres-
cendo mais. A Norsa (distribuidora e

produtora da marca no Ceará, na Bahia,
no Piauí e no Rio Grande do Norte)
pulou de um faturamento de RS 573
milhões em 2003 para uma perspectiva
de R$ 960 milhões em 2006.

ÉPOCA - As tubaínas ainda são
concorrentes fortes?
Smith - Nem tanto. Por três motivos.
A fiscalização da Receita melhorou e
isso diminuiu muito a informalidade.
A segunda razão é que os fabricantes
de tubaína tiveram de subir seus preços
para acompanhar os reajustes da maté-
ria-prima das embalagens de PET e de
alumínio. E, por último, a nossa políti-
ca de embalagens retornáveis tornou o
nosso preço mais competitivo.

ÉPOCA - Como o senhor explica para
a matriz nos EUA que alguns de seus
concorrentes não pagam imposto?



Smith - It's a fact of life in Brazil (é um
fato da vida no Brasil). Mas é importante
deixar claro que o ambiente de negócios
no Brasil está melhorando. Talvez numa
velocidade menor do que gostariam os
empresários. Mas os juros estão caindo,
o risco Brasil caiu, a arrecadação cresceu,
as condições de atração de capital externo
melhoraram e o país talvez tenha condi-
ções de investir mais em infra-estrutura.

ÉPOCA - Mas o PIB cresce menos que
em outros países.
Smith - Não olhe para o PIB, olhe para a
renda das pessoas. Isso define a poten-
cialidade do mercado. Nas classes C, D e
E, a renda tem crescido acima do PIB.

ÉPOCA - A Coca-Cola é sinónimo
de globalização antes mesmo
de a palavra existir. Hoje é mais fácil
fazer negócios pelo mundo?
Smith - O ambiente de negócios ficou
mais difícil, mais complexo. Cinquen-
ta anos atrás era um só produto, uma
só garrafa. Hoje temos 150 variedades
de produtos e tamanhos.

ÉPOCA - Ser o símbolo máximo
do americanismo é uma desvantagem
nos tempos atuais?
Smith - Não. Acho que, se somos vistos
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como americanos, somos vistos como
a coisa boa dos EUA. Podem criticar
os EUA sob vários aspectos, mas a
Coca-Cola representa as coisas de que
as pessoas gostam nos EUA. A Coca é
vista como uma companhia global no
melhor sentido da palavra: trabalha com
franquias locais, gera emprego local, usa
água, açúcar e produtos locais. Ela é um
negócio que, sim, começou nos EUA.
Mas no Brasil é brasileiro também.

ÉPOCA - A companhia está preparada
para o momento em que a Coca não será
mais seu principal produto?
Smith - A nossa companhia depende
menos do produto Coca-Cola nas ven-
das, mas essa é a nossa marca totalmen-
te mundial, com um apelo especial. É
ela que assegura aos consumidores os
nossos valores. Esses valores não são só
relações públicas, são o que os consu-
midores buscam por trás das marcas.

ÉPOCA - A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) estuda impor
sérias restrições à propaganda dos
refrigerantes, que se tornaram vilões
para dez entre dez nutricionistas.
O que vocês pretendem fazer?
Smith - Nenhum produto é a causa iso-
lada da obesidade. Isso tem a ver com
uma série de fatores e uma decisão do
consumidor. Se eu gasto 2.400 calorias
por dia, mas consumo 10.000, vou ficar
obeso. Não é a Coca-Cola que faz isso, é
a pessoa que não está levando um estilo
de vida ativo e saudável. O que nós
podemos fazer é dar aos nossos consu-
midores todas as informações possíveis
sobre a composição dos nossos pro-
dutos para que eles tomem as decisões
mais convenientes a sua saúde.

ÉPOCA - Mas, ao mesmo tempo, vocês
acabaram de comprar por US$ 380
milhões a Sucos dei Valle, líder
brasileira no mercado de sucos.
Smith - No Brasil, o mercado de sucos
é explosivo. De 2001 a 2005, as vendas
de sucos prontos cresceram 207%, e as
de água 59%. Então, a nossa intenção
de estar nesses mercados é natural.
Queremos nossas impressões em todas
as áreas de bebidas não-alcoólicas.
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