
Advogados, nos EUA, preparam ação contra
refrigerantes vendidos em máquinas nas escolas

Coca-Cola enfrenta
Pepsi e hábito de
consumo saudável
Christina Cheddar Berk
Dow Jones Newswires

Depois de um ano de sólidas
melhoras, a Coca-Cola ainda tem
muito trabalho pela frente. Vai en-
frentar americanos preocupados
com a saúde, problemas com en-
garrafadores e uma acirrada con-
corrência com a rival Pepsi.

Ajudada pelos US$ 400 milhões
adicionais que se comprometeu a
gastar em marketing e desenvolvi-
mento de produtos, a empresa de
Atlanta (EUA) passou o último ano
trabalhando duro para recuperar
o brilho de suas principais marcas
de refrigerante e expandir o alcan-
ce de sua linha de bebidas.

Nos últimos trimestres, a Co-
ca-Cola obteve fortes resultados
de mercados na América Latina,
África e Rússia, mas ainda traba-
lha para estabilizar outros, como
as Filipinas, índia e Alemanha.

Hoje à tarde, o presidente do
conselho de administração e exe-
cutivo-chefe da Coca-Cola, Neville
Isdell, se reunirá em Nova York
com analistas e investidores, ávi-
dos por saber se os esforços da em-
presa estão rendendo resultados.

A Coca-Cola vai enfrentar um
forte vento contra no próximo
ano. O principal deles é o câmbio,
que vinha sendo um impulso para
as vendas e poderá passar a ser um
fator negativo, à medida que o dó-
lar dos Estados Unidos se fortalece
frente à maioria das moedas mun-

diais. A tensão com suas engarrafa-
doras também parece estar au-
mentando, o que ameaça poten-
cialmente a capacidade da Coca-
Cola elevar o preço da forma con-
centrada das bebidas que produz.

A expectativa gira em torno de
que tipo de detalhes a Coca-Cola
fornecerá a seus investidores. A
empresa não divulga previsões es-
pecíficas de lucro. Em vez disso,
possui uma meta de longo prazo
de elevar seus lucros entre 6% e 8%,
excluindo os impactos cambiais.

"Não podemos culpar uma
equipe administrativa nova por
não querer prometer muito tão
cedo", diz o analista John Faucher,
do JPMorgan, em informe analíti-
co. "Dito isso, acreditamos que
agora é a hora para que a admi-
nistração acelere e comece a for-
necer um cenário melhor por trás
das cortinas." Segundo Faucher, a
falta de promessas e de detalhes
claros está limitando o valor da
empresa na bolsa de valores.

"Se eles tomarem conta da em-
presa, as ações tomarão conta de si
mesmas", diz Henry Asher, presi-
dente da gestora de fundos Nor-
thstar Group, de Nova York, que
possui ações da empresa entre
seus US$ 150 milhões de ativos sob
administração. Asher quer saber se
a Coca-Cola espera ver algum re-
torno sobre o investimento em
marketing que fez no último ano.

Asher está na expectativa para
descobrir se p aumento nos gastos

poderá traduzir-se em maior volu-
me de vendas das garrafas de Coca-
Cola, sua principal marca de refri-
gerante e não de produtos com
menor margem, como a água mi-
neral Dasani. Não será nada fácil.
As vendas de refrigerantes crescem
lentamente nos mercados desen-
volvidos. Nos EUA as vendas de be-
bidas com gás caíram 3,6% nos pri-
meiros nove meses do ano, segun-
do o boletim "Beverage Digest".

Paralelamente, um grupo de ad-
vogados experimentados, que fi-
zeram nome digladiando-se com a
indústria de tabaco, prepara-se pa-
ra ir à carga contra as empresas de
bebidas sem álcool. O grupo pode
entrar com ação contra a Coca-Co-
la, suas engarrafadoras e rivais, tal-
vez, já a partir do próximo mês. A
provável ação coletiva deverá ter
como foco as bebidas vendidas pa-
ra crianças em máquinas automá-
ticas nas escolas. Os advogados de-
verão argumentar que as fabrican-
tes de bebidas sem álcool usam ca-
feína, uma substância
moderadamente viciadora.

Mesmo antes de os tribunais
terem condição de julgar os mé-
ritos do caso, o processo deverá
atrapalhar a recuperação das
vendas, especialmente em meio a
um público consumidor que está
cada vez mais preocupado com a
saúde. Paralelamente, a Coca-Co-
la tenta recuperar o terreno per-
dido em áreas de forte cresci-
mento, como o de bebidas ener-

Neville Isdell, executivo-chefe da Coca-Cola, falará hoje à tarde, em Nova York, a analistas de bancos e investidores

géticas, como a FullThrottle.
A Coca-Cola deverá continuar

com seus esforços nessa área no
próximo ano, mas a empresa ain-
da tem muito terreno a recuperar.
A rival PepsiCo Inc. tem a liderança
no mercado de bebidas isotônicas,
com o Gatorade, e no de água mi-
neral, com a Aquafina. A Pepsi tem
uma forte base na categoria de café
pronto para beber, com a Starbu-
cks Corp., e possui uma ampla li-
nha de chás em garrafas.

Os analistas esperam que a Co-
ca-Cola lance várias bebidas, tan-
to com gás como sem gás, em
2006. A empresa já confirmou
seus planos para lançar várias be-
bidas energéticas no mercado, co-
mo o Full Throttle Fury, Tab Ener-
gy, PowerAde Advance e a Black
Cherry Vanilla Coke. Há rumores
sobre outros produtos em anda-
mento, como o Ube, um suco vita-
minado, o Vanilla Being, uma be-
bida a base de soja, e a Coca-Cola
Blak, uma cola com sabor de café.

A Coca-Cola também precisa
equilibrar o relacionamento com

suas engarrafadoras. Analistas
acreditam que a empresa tentará
elevar o preço que cobra das en-
garrafadoras pelas suas bebidas
em forma concentrada, o principal
ingrediente dos refrigerantes e
maior fonte de receita da Coca-Co-
la. Mas, as engarrafadoras, prova-
velmente, resistirão a qualquer
grande mudança porque enfren-
tam pressões de custos significati-
vas no engarrafamento.

Já há problemas. A Coca-Cola
Femsa, maior engarrafadora da
Coca-Cola na América Latina e
segunda da empresa no mundo,
ameaçou cortar investimentos
em marketing para compensar
um aumento no preço do con-
centrado, previsto para 2007. O
aumento, o primeiro no México
em 13 anos, custaria à Femsa
US$ 20 mühões em 2007 e US$
60 milhões/ano até 2009.

É possível que a querela pública
seja uma tática de negociação, mas
certamente outras engarrafadoras
ao redor do mundo estarão acom-
panhando de perto a discussão.

O analista Bill Pecoriello, do
Morgan Stanley, avalia que a Coca-
Cola precisa aumentar o preço de
seu concentrado para cumprir
suas metas de crescimento no lu-
cro operacional. Estima que seria
necessário um aumento de 150
pontos-base para alcançar a meta
da Coca-Cola de elevar a receita
por caixa em 2%. Por outro lado, a
Coca-Cola Enterprises Inc. (CCE),
maior engarrafadora da empresa,
procura um novo executivo-chefe,
após uma série de resultados de-
cepcionantes. "A Coca-Cola Enter-
prises é a única grande engarrafa-
dora que não está lucrando o custo
de capital e nem está próxima de
conseguir isso no futuro próximo",
diz Marc Greenberg, do Deutsche
Bank. Greenberg não acredita em
uma "solução rápida no futuro
imediato". (Ver matéria abaixo)

O JPMorgan prevê que a Coca-
Cola elevará o preço dos concen-
trados, mais ou menos em unha
com os aumentos nos preços no
varejo em todo o mundo. O au-
mento ficaria entre 2% e 3% ao ano.
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Maior engarrafadora opera à sombra da dona da marca
AndrewWard
financial Times

A empresa é uma das maiores
dos Estados Unidos, com receita de
l )S$ 18,2 bilhões no ano passado—
mais do que Delta Air Lines, Nike
ou Anheuser-Busch. Carece, no en-
tanto, de uma identidade própria e
raramente ganha espaço nas man-
chetes. Trata-se da Coca-Cola En-
terprises (CCE), maior engarrafa-
dora mundial de bebidas sem ál-
cool, que opera nas sombras de sua
sócia e maior acionista, a Coca-Co-
la, dona da marca. Na semana pas-
sada, entretanto, por pelo menos
um dia, a CCE alçou-se ao palco
central, quando anunciou a re-
núncia de seu executivo-chefe,
John Alm, por "acordo mútuo".

A saída veio na esteira de meses

de resultados decepcionantes e de-
sempenho errático e dificuldades
para lidar com as mudanças no
mercado de bebidas sem álcool.

A CCE é responsável por engar-
rafar e distribuir os produtos da
Coca-Cola em grande parte da
América do Norte e da Europa Oci-
dental, incluindo Reino Unido e
França, abarcando cerca de 20% do
volume global da empresa. As tur-
bulências na CCE mostram que,
apesar das melhoras no desempe-
nho da Coca-Cola neste ano, gran-
des partes do conglomerado con-
tinuam a deparar-se com sérios de-
safios. A Coca-Cola apresentou for-
te expansão em mercados
emergentes, como China, Rússia e
América Latina nos últimos meses.
Mas os resultados foram mais fra-
cos nos países onde a CCE opera.

Em setembro, a engarrafadora
reduziu sua previsão de cresci-
mento no volume anual para uma
taxa de até 1%, abaixo da previsão
de aumento de até 5% para a Co-
ca-Cola em todo o mundo. A CCE
vem sendo atingida pela queda
na demanda por bebidas com
açúcar na América do Norte e Eu-
ropa Ocidental, em meio ao cres-
cimento da preferência de consu-
midores por bebidas considera-
das mais nutritivas. A Coca-Cola
expandiu sua linha de produtos
mais saudáveis, sem gás, como as
isotônicas PowerAde, os sucos Mi-
nute Maid e a água mineral Dasa-
ni. Ainda assim, 85% do volume
da CCE refere-se a refrigerantes.

A maior variedade expõe a CCE a
uma maior concorrência e a mar-
gens de lucro menores, uma vez

que a Coca-Cola não é tão domi-
nante no mercado de bebidas sem
gás. Os críticos destacam, porém,
que todas as engarrafadoras da
Coca-Cola na América do Norte e
Europa também enfrentam pro-
blemas, mas não apresentam de-
sempenho tão fraco como a CCE.

O presidente do conselho de ad-
ministração da CCE, Lowry Kline,
atuará como executivo-chefe inte-
rino após a saída oficial de Alm, em
l - de janeiro, até que um sucessor
seja nomeado. Entre os possíveis
nomes para ocupar o cargo estão
Terry Marks e Shaun íggins, direto-
res das regiões da América do Nor-
te e Europa, respectivamente. O
analista Carlos Laboy, da Bear
Stearns, avaliou que os investido-
res seriam favoráveis a uma indica-
ção de alguém de fora da empresa.

A CCE, que tem 36% do capital
em mãos da Coca-Cola, possui
uma complicada relação com seu
maior acionista. A Coca-Cola ob-
tém sua receita vendendo as bebi-
das em forma concentrada para
as engarrafadoras, como a CCE.
Estas transformam o concentrado
em produtos acabados e os ven-
dem às distribuidoras.

O modelo proporciona vários
interesses comuns entre a Coca-
Cola e suas engarrafadoras, mas
também causa desavenças sobre
questões como marketing, inova-
ção e, principalmente, preços. Ca-
da centavo adicional que a Coca-
Cola cobra dos concentrados é
um centavo cortado do lucro das
engarrafadoras. Essa tensão veio à
tona em outubro, quando a Coca-
Cola Femsa, maior engarrafadora

da empresa na América Latina, re-
clamou publicamente sobre um
aumento de preços.

Laboy alerta que ao espremer as
margens de lucro das engarrafa-
doras, a Coca-Cola desencoraja os
investimentos dessas empresas
parceiras. Embora as receitas da
Coca-Cola tenham sido de US$ 22
bilhões no ano passado, apenas
um pouco maiores do que as da
CCE, seu lucro líquido foi oito ve-
zes maior, de US$ 4,8 bilhões, ante
os US$ 596 milhões da CCE.

O executivo-chefe da Coca-Cola,
Neville Isdell vem procurando me-
lhorar as relações com essas em-
presas desde que assumiu o cargo
no ano passado. A instabilidade na
CCE e a disputa de preços com a
Coca-Cola Femsa, no entanto, reve-
laram que as tensões continuam.



Sem alarde, multinacional
volta ao Afeganistão
Rachel Morarjee
Financial Times, de Cabul

Após uma ausência de mais
de 15 anos, a Coca-Cola voltará
ao Afeganistão nesta semana,
quando vai inaugurar uma fá-
brica engarrafadora de US$ 25
milhões, um investimento priva-
do que será um marco no país
assolado por guerras.

A reluzente fábrica, nas aforas
de Cabul, ergue-se contrastando
com a estrada sem asfalto e os bar-
racos mal-acabados que a cercam.

Como a situação de segurança
no país ainda é precária, os dire-
tores da fábrica preferiram não
despertar muito alvoroço. Não
há nenhuma marca da Coca-Co-
la visível na fábrica. Mas uma
frota de caminhões vermelhos,
ostentando o logotipo vermelho
e branco da Coca-Cola, está esta-
cionada do lado de fora, pronta
para distribuir caixas de garra-
fas pela cidade. A produção co-
meça nesta semana e as garrafas
de Coca-Cola, Sprite e Fanta pro-
duzidas no país estarão nas ruas
de Cabul neste mês.

"Estamos muito otimistas sobre

o Afeganistão. Esperamos um cres-
cimento imenso por causa do pre-
ço (menor)", afirmou Ali-us-Sajjad
Khan, diretor operacional da Ha-
bib Gulzar Non-Alcoholic Bevera-
ges Firm, a franquia da Coca-Cola.
"Empregaremos 600 pessoas em
tempo integral no pico do verão,
mas a fábrica poderá gerar outros
8 mil empregos em empresas asso-
ciadas que fazem papelão, tampas
e outros materiais."

Todo o investimento foi levan-
tado pela empresa afegã, que é
respaldada pelo grupo Habib
Gulzar International, de Dubai. E
a Coca-Cola entrou com a expe-
riência técnica e o treinamento.

Uma lata de Coca-Cola, im-
portada do Paquistão, atual-
mente custa 18 afeganis (US$
0,40), enquanto que uma garra-
fa produzida localmente pode-
ria ter um preço de apenas 6 afe-
ganis, se os consumidores reci-
clarem a garrafa de vidro.

"O refrescante retorno da Co-
ca-Cola ao Afeganistão", destaca
a propaganda que será usada
para relançar a marca dos Esta-
dos Unidos no país. A Coca-Cola
era uma bebida popular no Afe-

ganistão, antes da guerra come-
çar na década de 70.

A empresa espera que a fábrica
de 5,5 mil metros quadrados —
com capacidade para produzir 20
mil caixas de Coca-Cola por dia—
possa atender todas as principais
cidades do Afeganistão até mea-
dos do próximo ano. A projeção é
de obter vendas de mais de 4 mi-
lhões de caixas por ano.

O tamanho da fábrica, no en-
tanto, ressalta as dificuldades de
se investir no Afeganistão, após
25 anos de guerra. Além de gera-
dores próprios, a fábrica terá de
manter um tanque de 50 mil li-
tros de diesel importado do Pa-
quistão, já que há dificuldade
para se obter combustível de
qualidade localmente. A empre- ,
sã também teve de construir
uma instalação separada para
produzir o dióxido de carbono a
ser usado nas bebidas, já que
não há produção local.

"A infra-estrutura vem sendo
um grande problema. Mas quan-
do as pessoas chegam e vêem to-
dos estes novos equipamentos,
perguntam se estão realmente
no Afeganistão", observou Khan.
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