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Aumento médio no segundo semestre deve ficar entre 3% e 4%, o que dá um reajuste anual 
de até 2%  
 
Estamos vendendo momentos de prazer em um momento delicado"A Coca-Cola defendeu sua 
estratégia de preços nos Estados Unidos, diante de acionistas que questionavam se estaria 
agindo como "sabotadora" no mercado de refrigerantes ao manter baixos os valores em seu 
mercado doméstico.  
 
O CEO da Coca-Cola, Muhtar Kent, foi perguntado, em encontro com investidores organizado 
ontem pela Sanford Bernstein, por que a maior fabricante de refrigerantes do mundo, em 
receita, não elevava os preços de forma mais agressiva na América do Norte, como resposta 
ao aumento nos custos de produção. 
 
"Quanto à estratégia de 'sabotador', não acho que entremos nesses critérios", disse Kent. 
"Sinalizamos diretamente que haverá mais [aumentos de preços] e, mundialmente, provamos 
ao longo de períodos de inflação que somos capazes de administrar nossas operações graças a 
nossos canais e embalagens múltiplas. Todas as vezes que houve períodos de inflação, saímos 
dele mais fortes." 
 
Analistas na reunião disseram que "100%" das questões apresentadas por acionistas da Coca-
Cola referiam-se à estratégia de preços nos Estados Unidos. 
 
Kent disse ser provável que a Coca-Cola eleve os preços em média de 3% a 4% durante o 
segundo semestre em relação ao mesmo período de 2010, o que resultaria em aumento médio 
no ano de 2% a 3%. Anteriormente, a empresa considerava provável aumento anual de 1% a 
2%. 
 
"Estamos vendendo momentos de prazer em um momento delicado", disse Kent, explicando 
que os consumidores dos EUA continuam debilitados e que se sente grato por não precisar 
vender imóveis ou geladeiras. "Esses preços funcionam bem para nós." 
 
Assim como muitas empresas que vendem produtos embalados, a Coca-Cola vem oferecendo 
volumes menores como forma de estabilizar os preços. 
 
A rival PepsiCo, que além de bebidas vende alimentos, calcula inflação de 8% a 9,5% em seus 
custos e informou que não repassará isso integralmente aos consumidores. 
 
No primeiro trimestre deste ano, a receita da Coca-Cola subiu 40%, para US$ 10,5 bilhões, 
com seus preços relativamente baixos ajudando a manter as vendas, em volume, altas. 
 
Kent afirmou continuar em busca de aquisições pontuais, mas descartou insinuações de que a 
Coca-Cola apresentaria oferta pela Red Bull ou pela Monster, duas empresas de bebidas 
energéticas que vêm sendo mencionadas como possíveis alvos. Reconheceu, no entanto, que 
há valor nesse segmento. 
 
O executivo também disse que a Coca-Cola tinha um "plano de trabalho" para aperfeiçoar os 
laços com engarrafadoras locais, de forma a tornar sua cadeia de abastecimento mais ágil. Em 
2010, a empresa comprou sua maior engarrafadora na América do Norte por US$ 12,3 bilhões, 
seguindo caminho similar ao da PepsiCo. 
 
"Haverá um caminho muito melhor para nossa produção e sistema de logística", afirmou Kent. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 jun. 2011, Mercado, p. B6. 


