
Conhecida mundialmente por seus programas de 
auxílio à comunidade nos países em que está presente, 
a Coca-Cola Femsa recebe novas turmas para o proje
to Coletivo Coca-Cola, que tem como principal objetivo 
capacitar jovens das classes C e D para o mercado de 
trabalho. A novidade este ano é a expansão do projeto, 
que terá novas unidades espalhadas entre os Estados 
de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e que 
terão capacidade para formar mais de 15 mil alunos. 
O programa, que já existe há quase dois anos, tem como 
foco aumentar a força de vendas em áreas pouco explo
radas pela marca, além de funcionar como centro de 
formação para oferecer qualificação profissional aos 
jovens em comunidades de baixa renda. A metodolo
gia envolve plataformas para geração de negócios e 
estímulo ao empreendedorismo por meio de aulas 
técnicas, exercícios desenvolvidos com jogo virtual e 

plano de negócios aplicados na prática, fazendo com 
que os participantes aprendam como gerir um estabe
lecimento comercial. "Essa ação reforça o pioneirismo 
da empresa em desenvolver novos modelos de negócios, 
principalmente por ser um programa que gera um desen
volvimento socioeconômico tanto para os jovens partici
pantes, como para toda a comunidade", comenta Rodrigo 
Campos, diretor de marketing da Coca-Cola Femsa Brasil. 
Os interessados em participar podem se inscrever nas 
ONGs das comunidades que servem de sede do programa. 
O Coletivo está em 30 comunidades, distribuídas em seis 
estados do Brasil. Para o curso de preparação para o mer
cado de varejo, a idade é entre 15 e 25 anos. Já para o 
curso de empreendedorismo, os participantes devem ter 
mais de 18 anos. As aulas ocorrem duas vezes por sema
na e têm duração de dois meses. Mais informações no 
site www.coletivococacola.com.br. 
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