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O consumo do brasileiro cresce de tal forma que a PepsiCo está reavaliando, para cima, o 
plano de investimento no país de US$ 400 milhões , iniciado em 2008 e que vai até 2013. A 
informação é de Olivier Weber, que está há dois anos no comando da divisão de alimentos da 
América do Sul da PepsiCo. 
 
A presidente mundial da PepsiCo, Indra Nooyi, quando esteve no Brasil em 2008 anunciou um 
investimento de US$ 300 milhões até 2012. Esse plano já cresceu para US$ 400 milhões até 
2013, mas esse valor, segundo Weber, precisa ser revisto. A capacidade de produção no país 
está distribuída em 14 fábricas, sendo uma de concentrado para refrigerante, que é 
engarrafado e distribuído pela AmBev. Outras sete fábricas produzem salgadinhos (das marcas 
da Elma Chips e da Lucky). Há unidades ainda para produzir água de coco (Kero-Coco), 
achocolatado (Toddynho), atum e sardinhas (Coqueiro) e biscoitos e aveia (Quaker). 
 
O Brasil é o maior mercado da divisão de alimentos da PepsiCo na América do Sul. Weber é 
discreto quando questionado sobre faturamento, mas informa que as vendas sob seu comando 
na região representam 5% do faturamento global da companhia. Se forem considerados os 
alimentos e as bebidas vendidos na América Latina, incluído o México portanto, as vendas 
respondem por cerca de 13% do faturamento global da multinacional.  
 
Apesar da crise em 2009, que jogou boa parte do mundo na recessão, o primeiro trimestre de 
2010 trouxe para a PepsiCo, a maior fabricante de salgadinhos do mundo e a segunda de 
refrigerantes, bons resultados: o lucro líquido cresceu 26% (para US$ 1,434 bilhão) e a receita 
líquida subiu 13% (para US$ 9,37 bilhões). 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr., 1 e 2 maio 2010, Empresas & Tecnologia, 
p. B6. 


