
The Coca-Cola Company se compromete com US$30 milhões para projeto de água 
portável por toda África 

 

A crise hídrica em África ameaça a saúde da população e, desta forma, suas perspectivas de 
crescimento econômico, disse Muhtar Kent, presidente e diretor executivo da The Coca-Cola 
Company. 

The Coca-Cola Company anunciou no dia 16 de março (quarta-feira), que se comprometeu 
com US$30 milhões durante os próximos seis anos para fornecer acesso à água potável segura 
a comunidades por toda a África através de sua iniciativa Replenish Africa Initiative (RAIN, 
Iniciativa Reabastecer África). Implementada pela The Coca-Cola Africa Foundation, a RAIN vai 
fornecer água limpa e saneamento a pelo menos 2 milhões de africanos até 2015. 

A crise hídrica em África ameaça a saúde da população e, desta forma, suas perspectivas de 
crescimento econômico, disse Muhtar Kent, presidente e diretor executivo da The Coca-Cola 
Company. As comunidades precisam de pessoas fortes e saudáveis para prosperar, e a nossa 
empresa precisa que comunidades fortes e saudáveis cresçam e sejam sustentáveis. Ajudar as 
comunidades africanas a tentar resolver seus desafios hídricos é uma prioridade importante 
para a nossa empresa e para nossos parceiros engarrafadores e é uma área onde podemos ter 
um impacto positivo e duradouro. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de africanos não têm 
acesso à água potável, e milhões morrem a cada ano devido a doenças tratáveis transportadas 
pela água. Em qualquer tempo até metade da população da região sofre de doenças 
relacionadas com água potável insegura e parco saneamento. 

Entre 2004 e 2015, está estimado que o número de pessoas vivendo sem acesso à água 
potável segura na África Sub-Saara aumente em 47 milhões de pessoas. A estimativa é que a 
África não consiga cumprir a meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações 
Unidas de acesso à água potável limpa por 111 milhões de pessoas e a meta de saneamento 
por 289 milhões. 

Nenhuma organização sozinha pode resolver os desafios de desenvolvimento da África, mas 
em conjunto com a sociedade cívica, organizações não-governamentais e o governo podemos 
fazer uma diferença positiva nas vidas das pessoas que fazem parte das nossas comunidades, 
disse William Asiko, presidente da The Coca-Cola Africa Foundation.  

Atualmente a The Coca-Cola Africa Foundation possui projetos hídricos em 19 países africanos 
Angola, Egito, Etiópia, Gana, Costa do Marfim, Quênia, Mali, Malawi, Marrocos, Moçambique, 
Níger, Nigéria, Ruanda, Senegal, África do Sul, Tanzânia, Tunísia, Uganda e Zâmbia 
alcançando mais de 300.000 pessoas. 



Estes projetos hídricos são todos implementados em parceria com as comunidades locais em 
cada país. Também contribuem para a meta de intendência hídrica aspirada pela The Coca-
Cola Company de devolver para as comunidades e para a natureza uma quantidade de água 
equivalente à que usamos em todas as nossas bebidas e respectiva produção. A estratégia da 
empresa para alcançar esta meta é composta por três componentes: Reduzir - Melhorar a 
eficiência da água em 20% até 2012, comparado com 2004 como linha de base.Reciclar - 
Devolver toda a água que a empresa usa para os processos de produção ao ambiente em um 
nível que suporte a vida aquática e a agricultura até o final de 2010.Reabastecer - Expandir o 
suporte da empresa a bacias hidrográficas saudáveis e programas hídricos comunitários 
sustentáveis para equilibrar a água usada em suas bebidas acabadas. 

Ter acesso à água limpa ainda é um luxo, e não uma premissa, em grandes partes do 
continente, disse Asiko. A RAIN nos ajuda a cumprir nossas metas ambientais, e ao mesmo 
tempo também fornece benefícios de saúde que vão permitir que as nossas comunidades e 
nossa empresa cresçam e prosperem. 

Perfil: The Coca-Cola Company é a maior empresa de bebidas do mundo, oferecendo aos 
consumidores mais de 500 marcas de bebidas gasosas e não-gasosas. Além da Coca-Cola®, 
reconhecida como a marca mais valiosa do mundo, o portfólio da empresa inclui 12 marcas 
com valor de bilhões de dólares, incluindo Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, 
vitaminwater, POWERADE, Minute Maid e Georgia Coffee. Em nível global, somos a maior 
fornecedora de bebidas gasosas, sucos e bebidas à base de suco, além de chás e cafés prontos 
para beber. Por meio do maior sistema de distribuição de bebidas do mundo, consumidores de 
mais de 200 países saboreiam as bebidas da empresa a uma taxa de quase 1,6 bilhão de 
doses por dia. Com um compromisso permanente de construir comunidades sustentáveis, 
nossa empresa está concentrada em iniciativas voltadas para a proteção do meio ambiente, 
conservação de recursos e melhoria do desenvolvimento econômico das comunidades onde 
atuamos. 

The Coca-Cola Company possui uma presença estabelecida em África. Com suas primeiras 
operações na África do Sul em 1928, a empresa opera atualmente em todos os 56 países e 
territórios no continente, empregando mais de 60 mil funcionários no sistema Coca-Cola 
(nossa empresa e nossos parceiros engarrafadores). | Site: www.thecoca-colacompany.com. 

Perfil: The Coca-Cola Africa Foundation - Reconhecendo que a sustentabilidade da empresa 
depende da sustentabilidade das comunidades onde atua, a The Coca-Cola Company 
estabeleceu a The Coca-Cola Africa Foundation em 2001 para implementar as iniciativas 
comunitárias da empresa em África. Implementando mais de 130 programas em 32 países em 
África, os programas da fundação alcançaram mais de 1.000.000 pessoas desde o princípio. 

A meta da fundação é permitir que as comunidades sejam saudáveis e prósperas investindo 
nas seguintes áreas prioritárias essenciais: água, capacidade empresarial, educação e saúde. A 
visão da The Coca-Cola Africa Foundation é estabelecer uma forte base para o crescimento 
econômico e social do continente em longo prazo, contribuindo para o alcance pontual dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas.  

 

 

 

 



A The Coca-Cola Africa Foundation tem programas em alguns dos locais mais remotos da 
África, e tem estado envolvida em inúmeras iniciativas de alívio humanitário em todo o 
continente. Os programas da The Coca-Cola Africa Foundation também são projetados para 
permitir que os funcionários da Coca-Cola contribuam, quer financeiramente, através do nosso 
programa de correlação de funcionários, ou em espécie, oferecendo sua experiência e tempo 
para as atividades e programas da fundação. | Site: www.thecoca-colacompany.com 
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