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Quarto mercado mundial da
Coca-Cola, o Brasil vai receber
neste ano o maior investimento
da história da multinacional
americana no país. Com a pre-
visão de desembolsar R$ 2,5 bi-
lhões neste ano — e um total de
R$ 11 bilhões até 2014 —, a
maior fabricante de bebidas do
mundo espera elevar o mercado
nacional para a terceira posição
no ranking global da compa-
nhia, hoje ocupada pelo México.

As perspectivas brasileiras
estão respaldadas pela perfor-
mance em 2010, quando fatu-
rou R$ 17,7 bilhões, resultado
11% acima do ano anterior e
que consolida uma sequência
de seis anos de crescimento
ininterrupto das operações
brasileiras. O resultado brasi-
leiro superou, em termos per-
centuais, o desempenho mun-
dial e da América Latina

Presidente da Coca-Cola do
Brasil, Xiemar Zarazúa lembra
que, se confirmada a meta de
crescimento, apenas os Esta-
dos Unidos, matriz da empre-
sa, e a China, país mais popu-
loso do mundo, ficarão à fren-
te do Brasil. Além de ampliar
algumas das 46 fábricas no
país já neste ano, revela o exe-
cutivo, a companhia pretende
inaugurar novas unidades in-
dustriais em estados cujos no-
mes prefere manter em sigilo.
Atualmente, o sistema Coca-
Cola, que inclui 16 grupos en-
garrafadores, além da Coca-
Cola Brasil, gera 53 mil em-
pregos diretos e aproximada-
mente 500 mil indiretos.

O investimento previsto só
para 2011 representa quase a
metade dos R$ 6 bilhões de-
sembolsados pela empresa,
nos últimos seis anos, em ter-
ritório brasileiro. Já em 2010,
quando investiu até então o
maior volume da história da
companhia no país (R$ 2,2 bi-
lhões), a multinacional já de-
monstrava o otimismo com as
perspectivas para a região. “O
Brasil está muito bem. Não há
discurso internacional que a
gente não inclua o Brasil”,
afirmou ontem Zarazúa, du-
rante entrevista para divulgar

os resultados mundiais e brasi-
leiros da Coca-Cola. “O valor
previsto para o país é o maior
da história da indústria de be-
bidas no Brasil.”

Discurso verde e Copa do Mundo
Em 2010, quando capitalizou
boa parte dos louros comerciais
da Copa do Mundo da África do
Sul — como uma das patroci-
nadoras oficiais do evento —, a
empresa também promoveu
diversas ações na área ambien-
tal. Além de inaugurar em Ma-
ceió (AL) a primeira fábrica to-
talmente verde da companhia
na América Latina, a Conviver
Bebidas e Alimento, lançou a
primeira embalagem sustentá-
vel da empresa, a PlantBottle,
uma garrafa PET produzida
com 30% de base vegetal.

Sua produção, esclarece Si-
mões, utiliza etanol de cana-
de-açúcar em substituição à
parte do petróleo usado no pro-
cesso de fabricação. O vice-
presidente assegura que tal pro-
cesso é capaz de reduzir em até
20% o total de emissões de C02
durante a etapa de produção.

A diretora de Marketing, Lu-
ciana Feres, afirma que o volu-
me inédito de investimentos nos
próximos anos leva em conside-
ração o fato de o Brasil sediar a
Copa do Mundo, em 2014, e os
Jogos Olímpicos de 2016 — dois
eventos que asseguram grande
visibilidade à marca de bebidas.
A executiva esclarece, no en-
tanto, que tamanho desembolso
se deve principalmente ao bom
desempenho das vendas de re-
frigerantes no país. ■

AGRONEGÓCIOS 1

Café do Centro cresce 20% com expansão
para o Sul e quer acelerar com o Nordeste
O Café do Centro, torrefadora especializada em cafés gourmet
do grupo Branco Peres, aumentou suas vendas em 20% no ano
passado, para R$ 30 milhões. Focada no fornecimento de bares,
restaurantes e hotéis, a companhia espera crescer 30% sobre a receita
de 2010 ao longo deste ano, com a expansão para o Nordeste, o Paraná
e o interior paulista. No ano passado, a região Sul puxou o crescimento.

AGRONEGÓCIOS 2

Syngenta decide fundir áreas de agrotóxicos
e sementes no mundo após filial brasileira
A multinacional Syngenta anunciou ontem que vai unificar suas divisões
de agrotóxicos e sementes no mundo todo até o fim de 2012, após
o exemplo de sucesso na integração das unidades no Brasil. À época, o
presidente da filial brasileira, Laércio Giampani, disse ao BRASIL ECONÔMICO

que a ideia surgiu no país e foi levada para aprovação na matriz suíça.
A receita da Syngenta cresceu 6% no ano passado, para US$ 11,6 bilhões.

Marcela Beltrão

Coca-Cola faz seu maior aporte no
país neste ano, de R$ 2,5 bilhões
Mercado brasileiro deve ultrapassar o México e alcançar o terceiro lugar em importância para a companhia

Ismar Ingber

Xiemar Zarazúa, presidente
da Coca-Cola: “Não há
discurso internacional que
a gente não inclua o Brasil”

■ EM 2010

10,6bi

A Coca-Cola vendeu, em
litros, no país um total de

■ RECEITA

7%

No quarto trimestre, a
expansão registrada foi de

Segundo Adalberto Viviane,
da consultoria Concept,
especializada no mercado de
bebidas, os bons resultados da
Coca-Cola devem-se à penetração
entre os consumidores. “É um
produto consumido por todas
as classes. Sua diferença de preço
para outros refrigerantes não
faz diferença”, diz. Em relação
à estratégia, Viviani aponta para
uma diversificação de produtos
em seu portfólio nos próximos
anos. “Os investimentos visam
a Copa do Mundo e o mercado
brasileiro será um terreno
fértil até lá para a indústria
de bebidas.” Fabio Suzuki

Diferencial está na
abrangência da marca

jaime
Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 26.


	P_01.pdf
	P_02.pdf
	P_03.pdf
	P_04.pdf
	P_05.pdf
	P_06.pdf
	P_07.pdf
	P_08.pdf
	P_09.pdf
	P_10.pdf
	P_11.pdf
	P_12.pdf
	P_13.pdf
	P_14.pdf
	P_15.pdf
	P_16.pdf
	P_17.pdf
	P_18.pdf
	P_19.pdf
	P_20.pdf
	P_21.pdf
	P_22.pdf
	P_23.pdf
	P_24.pdf
	P_25.pdf
	P_26.pdf
	P_27.pdf
	P_28.pdf
	P_29.pdf
	P_30.pdf
	P_31.pdf
	P_32.pdf
	P_33.pdf
	P_34.pdf
	P_35.pdf
	P_36.pdf
	P_37.pdf
	P_38.pdf
	P_39_TROCA.pdf
	P_40.pdf



