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POR GEOFFREY A. FOWLER
THE WALL STREET JOURNAL

HONG KONG — A Heineken
quer levar a experiência
Starbucks Coffee para a cerveja. 

Um novo bar no aeroporto
internacional de Hong Kong
vende tanto a marca quanto a
cerveja da Heineken BV. Os ban-
cos no balcão refletem o néon
verde, combinando com as cami-
setas à venda com o logo da
Heineken. Telas de TV mostram
anúncios da Heineken e eventos
esportivos patrocinados pela
empresa. Embora o bar venda
outras cervejas, bem como vinho
e bebidas destiladas, só oferece
chope das marcas da Heineken. 

Anunciantes de bebidas
alcoólicas há muito tempo
pagam aos bares para exibir
anúncios, oferecer bebidas com
atendentes uniformizados ou
patrocinar festas extravagan-
tes. A Heineken, uma das maio-
res cervejarias do mundo, quer
levar a promoção da marca um
pouco além, criando uma rede
internacional de bares
Heineken. 

“Com a Starbucks, as pes-
soas estão buscando uma marca
familiar. É isso que estamos
tentando criar para a cerveja”,
diz Erik van de Ven, gerente da
Heineken para vendas em duty

free e locais de viagem. 
A idéia de uma cervejaria

colocar sua marca em bares
não é nova. O Reino Unido teve
durante muito tempo uma tradi-
ção de bares de cervejarias, até
que o governo, numa tentativa
de romper o controle que elas
exerciam sobre o mercado,
determinou que vendessem
grande porções de suas redes
de pubs em 1989. A Heineken
está adotando uma abordagem
diferente — ela não vai ser dona
dos bares, mas sim projetar
estabelecimentos geridos por
operadoras de lojas de alimen-
tos e bebidas em aeroportos
com as quais terá contrato. 

O primeiro Bar Heineken,
operado pela Select Service
Partner, uma empresa da firma
de investimento em participa-
ções EQT Partners, de
Estocolmo, abriu aqui este mês.
A Heineken diz que outros serão
abertos em breve em aeroportos
de grandes cidades ao redor do
mundo.

Nos últimos anos, uma série
de fabricantes de bens de con-
sumo vem tentando criar uma
“experiência de marca” em
lojas no varejo para exercer
mais controle sobre como seus
produtos são apresentados aos
compradores.

Para esquentar a marca, um
chope gelado no aeroporto
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O bar Heineken recém-aberto no aeroporto de Hong Kong.

POR BETSY MCKAY
THE WALL STREET JOURNAL

Na esperança de restaurar
um pouco da reputação que tor-
nou seu principal produto um
ícone mundial, a Coca Cola Co.
embarcou numa cruzada pela
água pura no mundo em desen-
volvimento.

No Quênia, onde mais da
metade dos habitantes da zona
rural não tem acesso a siste-
mas de purificação de água, a
gigante das bebidas americana
comprou filtros e caixas d’água
e forneceu aulas de higiene em
45 escolas numa província
pobre da região oeste. As crian-
ças aprendem como usar uma
solução à base de cloro para
evitar doenças transmitidas por
açudes lamacentos e contami-
nados ou poços remotos — e são
ensinadas a repassar o conheci-
mento a seus pais.

Em Mali, a Coca está aju-
dando a aumentar a rede de
água municipal para além da
capital Bamako. Na Índia, onde
a empresa já foi acusada de
roubar água de comunidades
pobres para seu uso, ela está
construindo estruturas para
armazenar água da chuva, de
modo a ajudar a aliviar a crôni-
ca falta de água. As engarrafa-
doras da Coca também estão
adotando medidas para aumen-
tar a economia de água.

Mais de 1,2 bilhão de pessoas
não têm acesso a água potável e
2,6 bilhões — cerca de 40% da
população mundial — não têm
saneamento apropriado, o que
resulta em doenças transmitidas
pela água que contaminam e
matam cerca de 2 milhões de
pessoas por ano, segundo a
Organização das Nações Unidas.
E o crescimento da população
mundial e da produção industrial
aumentam a competição pelo
suprimento de água potável.

A Coca tem cerca de 70 pro-
jetos de água potável em 40 paí-
ses, iniciativa que, espera, irá
impulsionar as economias locais
e aumentar sua base de consu-
midores. Mas os esforços tam-
bém são parte de uma estraté-
gia mais ampla do presidente E.

Neville Isdell, de construir para
a Coca a imagem de benfeitora
local e diplomata mundial.
“Você tem de ser uma parte
integral e funcional na percep-
ção e na realidade de cada
comunidade em que opera”,
disse ele ao Wall Street Journal.

A empresa também espera
sarar a dor de cabeça nas rela-
ções públicas causada por sua
própria sede de água, o maior
ingrediente na maioria de suas
mais de 400 marcas de bebidas.
A Coca e suas engarrafadoras
usam mais de 276,3 bilhões de
litros de água por ano, o que
atrai críticas ferrenhas, ainda
que seu consumo tenha caído
9,4% desde 2002, apesar do cres-
cimento de 10% na produção.

A Índia é o país em que as
críticas à Coca são mais seve-
ras, pois, em meio a uma seca
em 2004, autoridades forçaram
a empresa a fechar uma engar-
rafadora depois que comunida-
des acusaram a fábrica de dre-
nar lençóis freáticos essenciais.
A Coca nega as acusações e diz
que um estudo do governo
indiano concluiu que sua fábri-
ca não usava quantidades exa-
geradas de água.

O fechamento deu algumas
lições de humildade à Coca, diz
Isdell, que assumiu o comando
da empresa depois do início da
crise. “Ficou muito claro que
não havíamos nos conectado
com as comunidades do jeito
que deveríamos”, disse. Mas ele

afirma que essa foi apenas uma
das razões para a empresa fazer
da “administração da água”
uma prioridade estratégica.

“O sucesso de nosso negócio
depende da disponibilidade de
recursos aqüíferos locais”,
disse Isdell. “Nossa experiência
(em Kerala, Índia) ensinou que
devemos nos unir às comunida-
des locais mais cedo e com mais
freqüência.”

Num balancete recente, a
Coca listou a falta de água potá-
vel como um risco estratégico.
Sem ela, “nosso sistema pode
sofrer custos crescentes ou con-
tenções da capacidade produti-
va”, disse a empresa. Até agora,
ela e suas engarrafadoras gasta-
ram US$ 13,4 milhões em medi-
das relacionadas à água. Outros
US$ 35 milhões estão orçados
para 2007, com projetos comuni-
tários, investimento em trata-
mento e outras medidas.

A Coca não é a única empre-
sa que vem trabalhando na
melhoria do suprimento de
água. A PepsiCo Inc., que tam-
bém enfrenta críticas sobre seu
uso da água na Índia, armaze-
na chuva em lagos artificiais,
barragens e nos telhados de
suas engarrafadoras no país. A
Starbucks Corp. financia proje-
tos de fornecimento de água
potável a comunidades pobres.
A Procter & Gamble, que vende
um pó de tratamento de água,
também financia projetos de
água potável.

Por que a Coca-Cola quer
saciar a sede mundial de água

Uma bomba d’água é inaugurada em Mbeme, no Quênia.

POR MEI FONG

THE WALL STREET JOURNAL

PEQUIM — A China é um
país repleto de monumentos à
sua glória passada: a Grande
Muralha, os Guerreiros de
Terracota, a Cidade Proibida.

Agora, os governantes da
China moderna estão usando as
Olimpíadas para remodelar
Pequim e cimentar seu próprio
legado. 

O custo das Olimpíadas de
Pequim e da infra-estrutura a
ela associada, de quase US$ 40
bilhões, não só vai superar o
das cidades que sediaram
Olimpíadas anteriores como,
segundo estimativa de alguns
economistas chineses, repre-
senta até 43% dos gastos totais
de todos os Jogos Olímpicos
desde Montreal em 1976.

Quase tudo, parece, será
maior em Pequim. O Verde
Olímpico, o parque olímpico de
Pequim planejado para várias
competições, tem seis
vezes o tamanho do de
Atenas. O Centro
Aquático Nacional — um
projeto inovador que
parece um cubo coberto
em plástico bolha — tem
duas vezes o tamanho de
um em Sydney, na
Austrália. Pequim está
até ampliando seu aero-
porto, fazendo-o tão gran-
de que poderá receber,
em tráfego anual, 60
milhões de pessoas a par-
tir de 2015 — mais ou menos a
população da França. 

Os Jogos de Pequim “vão
provavelmente ser os jogos
mais grandiosos de todos os
tempos”, diz Brian Newman,
diretor-presidente da
Autoridade do Parque Olímpico
de Sydney. 

Mas o tamanho e a grandio-
sidade das Olimpíadas de
Pequim também estão suscitan-
do dúvidas em relação a como a
cidade vai administrar suas

instalações esportivas
depois dos jogos, uma
questão que persegue
todas as cidades-sede,
mas nunca antes na esca-
la de Pequim. 

As instalações olímpicas
são projetadas para ter
enormes espaços em
torno de estádios para
que uma multidão de
400.000 pessoas circule,
diz Newman. “Mas você
nunca mais vai ver esse
número de pessoas
naquela área depois
disso. Então o que fazer
com esses enormes
espaços?”, pergunta.

Do jeito que está, o
Parque Olímpico de

Sydney, que tem cerca de um
quarto do tamanho do de
Pequim, ainda está no verme-
lho depois dos Jogos de 2000,
embora deva pagar-se até 2015.
Mesmo assim, ele é considera-
do por muitos profissionais de
gestão esportiva como um uso
exemplar de instalações pós-
Olimpíadas porque está fre-
qüentemente sendo usado e
abrigou grandes eventos espor-
tivos, como a Copa do Mundo de
Rúgbi de 2003.

Londres, a cidade que sedia-
rá os Jogos de 2012, não está
esperando para planejar seu
legado pós-Olimpíadas. Alguns
espaços de lá serão projetados
de modo que possam ser facil-
mente desmanchados e trans-
portados para outras partes do
país, diz Peter Mann, presiden-
te-executivo da PMP, uma con-
sultoria de gestão esportiva
envolvida no processo de plane-
jamento. “Se não há um argu-
mento sustentável (para o espa-
ço esportivo), ele não existirá”
depois das Olimpíadas, diz ele.

Ao contrário de Sydney,
Pequim não tem uma organiza-
ção específica para cuidar das
instalações olímpicas depois dos
jogos. Em vez disso, a adminis-
tração será distribuída entre as
estatais que arcaram com o
gigantesco custo da construção
para as Olimpíadas, provocando
temores de que isso possa levar
a uma concorrência acirrada
entre os espaços na disputa para
atrair grandes eventos. 

“Elas vão concorrer umas

com as outras para sediar os
mesmos eventos de moda e
shows de rock”, lamenta
Gilbert Van Kerckhove, um
belga que trabalha como asses-
sor de questões olímpicas para
a prefeitura de Pequim.

Kang Wei, diretor-presiden-
te da Beijing State Owned Asset
Management Co., empresa que
administra cinco dos estádios,

admite que a adminis-
tração distribuída “é o
maior problema”.

O governo está ciente
dos perigos da “concor-
rência acirrada” que
isso pode provocar, diz
ele, mas, “no atual está-
gio, o objetivo e a mis-
são do governo é promo-
ver com sucesso as
Olimpíadas”.

Por sua vez, a BSAM
— um braço de investi-

mentos da prefeitura de
Pequim — tem planos ambicio-
sos, mesmo que ainda indefini-
dos, de fazer um uso viável de
seus estádios. Entre os planos
para o Cubo de Água estão um
encolhimento das instalações
desportivas e a oferta de mais
atividades de lazer, como um
spa, três quadras cobertas de
tênis e preços diferentes para
diferentes grupos de clientes. 

Pequim está contando com
uma população em rápida
expansão — estima-se que ela
crescerá 25% até 2010, para 20
milhões — para preencher seus
enormes estádios. Os planeja-
dores da cidade também estão
incluindo um museu, vários
hotéis e um shopping center
subterrâneo para o Verde
Olímpico, para garantir que a
área continue movimentada
depois dos Jogos. 

Entretanto, o hábito chinês
de negligenciar a manutenção
pode aumentar a ressaca pós-
Olimpíadas da cidade, dizem
pessoas do ramo.

O que fazer com os elefantes olímpicos?
Pequim estuda meios de utilizar infra-estrutura de US$ 40 bilhões depois dos jogos

O Estádio Nacional
(acima) e o Cubo de
Água (ao lado).
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