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Na Justiça, elas questionam plano da gigante de refrigerantes de entregar bebidas direto à Wal-
Mart. Em debate, um sistema de distribuição centenário 
 
OKLAHOMA CITY - As fotos em preto-e-branco penduradas no escritório de Robert Browne lembram 
momentos mais felizes desta antiga engarrafadora da Coca-Cola. 
 
Numa imagem de 1922, o avô dele aparece orgulhoso em frente a uma engarrafadora da Coca que 
acabara de comprar. Um retrato de 1978 mostra três gerações da família Browne comemorando um 
novo contrato com a Coca-Cola Co. junto com Donald Keough, que mais tarde veio a ser diretor e 
membro do conselho da Coca. 
 
No mês passado, entretanto, Browne processou a Coca. No processo, ele e outras 54 
engarrafadoras independentes também acusam uma gigante engarrafadora da Coca, a 
Coca-Cola Enterprises Inc. Ele tenta impedir o fim de uma tradição secular da emblemática fabri-
cante de refrigerantes, pela qual empresas independentes que colocam suas bebidas em garrafas e 
latas também as distribuem aos supermercados e as empilham nas prateleiras. 
 
O problema: a Wal-Mart Stores Inc. quer que um produto produzido pela Coca, a bebida esportiva 
Powerade, vá direto para seus armazéns. A Coca-Cola Enterprises, responsável por 77% do volume da 
Coca nos EUA, aceitou fazê-lo a partir de l- de abril. 
 
Engarrafadoras menores não seriam afetadas imediatamente. Mas elas temem que essa mudança 
seja só o começo de outra que pode ameaçar a sobrevivência delas. A preocupação é que a entrega 
direta nos depósitos agrade tanto a Wal-Mart que outras redes exijam o mesmo e isso se espalhe a 
outras bebidas e engarrafadoras. O estreito relacionamento que as pequenas engarrafadoras 
têm com supermercados, bares e outros varejistas, portanto, perderia importância e o mercado local 
sofreria com isso. Esses relacionamentos são a principal forma que as engarrafadoras têm para esti-
mular vendas em seus territórios. 

 
Acordos feitos desde 1899 dão às engarrafadoras de Coca-Cola direitos exclusivos de venda e 

distribuição em seus territórios, e elas cuidam até da apresentação do refrigerante nos corredores 
dos supermercados. A Coca também depende delas para administrar uma variedade crescente de 
novas bebidas e para executar campanhas de marketing. Por isso, seu crescimento sempre se apoiou 
numa relação sim-biótica com engarrafadoras locais. 
 
Mas a Coca também foi ficando impaciente com a independência delas, que a empresa gradualmente 
limitou. Havia mais de 1.000 engarrafadoras nos anos 30 nos EUA. Nas décadas de 
 
80 e 90, a Coca estimulou a consolidação do setor que acabou reduzindo o número delas a 76 no país. 
Agora, a Coca também assiste a uma queda persistente das vendas nos EUA do seu principal 
produto, a Coca-Cola, enquanto as pessoas consomem cada vez mais água engarrafada, cafés 
especiais e bebidas energéticas. 
 
O volume mundial de vendas da Coca aumentou 4% no ano passado, caindo do pico de crescimento 
de 9% ao ano, registrado em 1997. Nos EUA, o maior mercado mundial de refrigerantes, as vendas da 
Coca-Cola caíram 10% nos últimos cinco anos e a participação da Coca é a menor em nove anos na 
indústria de refrigerantes, um mercado de US$ 68 bilhões por ano. A cotação da ação dela, hoje em 
torno de US$ 40, está bem abaixo dos quase US$ 89 que alcançou em 1998. 
 
Enquanto a Coca tenta reverter essa queda e fortalecer as vendas de bebidas não-gaseificadas, 
alguns de seus executivos, assim como analistas, acham que a rede fragmentada de engarrafadoras 
é um esquema arcaico que deve mudar. Eles consideram os autores do processo empresas apegadas 
ao passado. 
 
A Coca está voltando a controlar, controlar, controlar", reclama Browne, presidente da Great Plains 
Coca-Cola Bottling Co. "A intenção deles é se livrar de nós, os pequenos." 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O chefe do setor norte-americano de negócios da Coca, Donald Knauss, diz que a empresa não pode 
ignorar falhas no seu modelo de negócios. "É uma questão de ter um sistema que funcione em 
harmonia", diz ele.  
 
Não podemos continuar a fazer discussões internas em que 20 engarrafadoras querem fazer isso 
desta maneira e outras 35, daquela maneira. Não acho que possamos crescer a menos que a gente 
se adapte às mudanças da clientela. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo / The Wall Street Journal Américas, 15 mar. 2006. 
Economia B8. 


