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A Coca-Cola Brasil informou que neste ano vai investir R$ 2 bilhões em infraestrutura e 
marketing, o que representa um aumento de 14% em relação ao ano passado, cujo valor foi 
de R$ 1,750 bilhão. Nos próximos anos, o volume será de R$ 11 bilhões. 
 
Em 2009, a empresa registrou um crescimento de 4% em volume de vendas e faturamento de 
R$ 17 bilhões, alcançando um total de 9,6 bilhões de litros de bebidas não-alcoólicas. Já para 
este ano, a Coca-Cola Brasil espera ter um crescimento que seja em “velocidade de cruzeiro”, 
como disse Marco Simões, vice-presidente de comunicação e sustentabilidade da Coca-Cola 
Brasil.  
 
Em termos globais, as vendas cresceram 3% no ano e 5% no quarto trimestre de 2009. O 
crescimento na América Latina foi de 6% no ano e 7% no quarto trimestre. 
  
De acordo com Henrique Braun, vice-presidente de operação no Brasil, o desempenho se deve 
não somente à saúde econômica do País, mas também, ao aumento do poder aquisitivo da 
classe C. 
 
“O Brasil tem um perfil de País desenvolvido e, por isso, tivemos um aumento no número de 
lançamentos de produtos e novas categorias. E isso tem um enorme potencial de crescimento. 
O Brasil é o lugar para estar e é o lugar para se investir”, afirmou Braun. 
 
No ano passado a empresa inaugurou três fábricas e instalou quatro linhas de produção, 
totalizando 37 fábricas de refrigerantes, uma de concentrado, três de chás e duas de suco. 
Além disso, a Coca-Cola Brasil tem 1 milhão de pontos-de-venda.  
 
CLASSE C 
 
A empresa lançou, em 2009, oito novos produtos – Kuat Eko, Gladiator, Sprite 2.zero, Fanta 
Zero, Matte Leão Orgânico, Del Valle Frut, Del Valle Kapo e Del Valle Mais – além de novos 
sabores da Acquarius Fresh. O aumento do portfólio está ligado à estratégia da marca de 
atingir seu principal público-alvo: a classe C. 
 
Segundo Simões, este consumidor demanda novos produtos e embalagens diversificadas. 
“Apanhamos na década de 90 e fizemos muita pesquisa para entender esse consumidor. E 
percebemos que eles querem novos produtos e em mais tipos de embalagens”, explicou. 
 
O executivo falou que no final da década de 90, a Coca-Cola tinha três tipos de embalagens de 
refrigerante. Hoje, são mais de 20. “Percebemos que é a mãe quem toma a decisão de compra 
nas famílias da classe C. Então, estamos fazendo uma comunicação integrada dirigida a ela, 
com promoções e com foco local [nas periferias]”, falou Simões. O preço  fator de compra 
decisivo para esses consumidores  não é deixado de lado pela Coca-Cola. 
 
No segundo semestre do ano passado, a empresa voltou ao mercado paulista com a garrafa 
PET retornável ao preço de R$ 0,99. “Como a embalagem volta várias vezes, seu preço abaixa 
e o produto continua com alta qualidade”, declarou Braun. 
 
Porém, apesar dessas estratégias adotadas para falar com a classe C, no terceiro trimestre do 
ano passado, a Coca-Cola Brasil apresentou o mais baixo desempenho do ano: 3% de 
crescimento no volume de vendas. 
 
Simões disse que isso foi reflexo da crise econômica. “Quando as pessoas sentem medo do 
desemprego, diminuem o consumo”, justificou. 
  

 
 
 



Taça da Copa faz tour 
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Entre os dias 6 e 9 de fevereiro, a Coca-Cola promoveu o Tour da Taça da Copa do Mundo Fifa 
(Fédération Internacionale de Football Association) no Rio de Janeiro e em São Paulo. Durante 
o evento, cerca de 30 mil brasileiros viram de perto o troféu que será entregue, na África do 
Sul, ao vencedor da competição. 
  
A turnê global segue agora para o Chile e passará por outros 25 países antes de chegar à sede 
da próxima Copa, dia 4 de maio. 
 
Na abertura, o Rei Pelé esteve presente para inaugurar o evento e aproveitou para fazer o pré 
lançamento do livro “Pelé 70”, fotobiografia comemorativa dos seus 70 anos.  
 
Em São Paulo, a Coca-Cola Brasil realizou uma homenagem aos 40 anos do tricampeonato 
mundial e reuniu os ex-jogadores da seleção Carlos Alberto Torres, Rivelino, Clodoaldo, Félix, 
Edu, entre autoridades ligadas ao esporte e aos governos municipal, estadual e federal.  
 
Além de ver a taça, o público também pôde levar uma foto de recordação, participar de jogos, 
ver exposição sobre a história da Copa do Mundo em uma sala que tinha aroma de Coca-Cola, 
brincar com o mascote da competição e assistir a um filme em 3D com os melhores momentos 
da Copa. 
 
O tour do troféu teve início em Zurique (Suíça), sede da Fifa, em 21 de setembro do ano 
passado, e seguirá pelo mundo até chegar na África do Sul. Ao todo, a taça percorrerá 83 
países em 225 dias. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 22 fev. 2010, p. 16.  


