
Investimento da Coca-Cola Femsa diminui na AL 
 
A Coca-Cola Femsa SAB, maior fabricante latino-americana de refrigerantes, encerrará 2008 
com investimentos de aproximadamente US$ 330 milhões, abaixo da meta informada no início 
do ano, de US$ 500 milhões. A mudança é um reflexo da desaceleração econômica. 
 
A empresa injetou US$ 250 milhões nos primeiros nove meses do ano na expansão e 
manutenção de fabricas e deve aplicar outros US$ 50 milhões a US$ 80 milhões no último 
trimestre, afirmou o diretor de finanças da Coca-Cola Femsa, Hector Trevino, em conferência 
telefônica com analistas. "Ficaremos abaixo da marca de US$ 500 milhões", disse Trevino. 
"Estamos pedindo a nossos operadores para revisa: as necessidades de gastos de captai para 
2009". 
 
A companhia terá caixa suficiente para pagar dívidas que vertem até julho, de US$ 400 milhos, 
afirmou o diretor de finanças. A Coca-Cola Femsa possui cerca de US$ 200 milhões neste 
momento e acumulará dinheiro de nas operações para ajudar a pagar as dívidas, disse 
Trevino. 
 
Também ontem nos Estados Unidos, as ações da Coca-Cola Enterprises Inc. recuaram para o 
menor patamar em mais de 12 ano, depois da maior distribuidor; mundial de refrigerantes ter 
reduzido sua previsão anual de lucro. O lucro por ação em 200! poderia cair para até US$ 
1,29, segundo comunicado da Coca-Cola Enterprises. A projeção anterior, no entanto, 
estimava queda para até US$ 1,45. 
 
No mercado americano, o aumento de preços não será suficiente para compensar a queda nas 
vendas dos refrigerantes de 20 onças (cerca de 570 ml), os mais rentáveis para a companhia. 
O resultado é mais um sinal de que a desaceleração do consumo afeta também as vendas de 
refrigerantes, uma categoria que, segundo Jason Pride, do grupo financeiro Haverford Trust 
Co., geralmente se sai melhor do que outras em tempos difíceis. 
 
"A economia dos EUA está enfrentando mais dificuldades", disse Pride, diretor de análise da 
Haverford, de Pensilvânia, em entrevista por telefone. "Isto (a retração na previsão de lucro da 
Coca-Cola) é mais uma evidência disso". A Haverford possui ações da engarrafadora. 
 
As ações da Coca-Cola Enterprises, cuja sede fica em Atlanta, recuaram 18,5% e fecharam 
negociadas a US$ 9,00 em Nova York, menor cotação desde fevereiro de 1996. No acumulado 
até quarta-feira, os papéis desvalorizaram 58%, em comparação à queda de 43% da 
concorrente Pepsi Bottling Group Inc., segunda maior distribuidora de refrigerantes mundial. 
 
A estimativa média dos 13 analistas consultados pela Bloomberg era de lucro por ação de US$ 
1,39 por ação. No mesmo período do ano passado, a empresa registrou lucro de US$ 1,46 por 
papel. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B6. 
 


