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Círculos de cooperação e circuitos espaciais de produção 

Partindo da noção de espaço geográfico elaborada por Milton Santos (1991, 1996) como um 

conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações, buscamos reconhecer 

situações2 capazes de revelar diversos usos do território brasileiro a partir de empresas 

produtoras de refrigerantes 

A idéia de uso do território (M. Santos, 1994) nos permite constatar as inúmeras 

possibilidades, segundo os diversos atores (pessoas, instituições, empresas), de existência 

(e resistência) no meio geográfico em diferentes momentos históricos. Em outras palavras, 

permite verificar as variadas capacidades com as quais pessoas, instituições, empresas 

realizam suas atividades, aproveitando possibilidades e contornando entraves oferecidos 

pelo espaço geográfico que, por sua vez, está sempre se modificando. 

Para reconhecer possíveis usos do território brasileiro, os círculos de cooperação e circuitos 

espaciais de produção (M. Santos, 1988), reconhecidos de maneira indissociável, nos foram 

instrumentos fundamentais juntamente a outros conceitos, tais como verticalidades e 

horizontalidades; tecnoesfera e psicoesfera; divisão territorial do trabalho. Os circuitos 

espaciais de produção são as diversas etapas pelas quais passam os produtos, desde o 

início do processo produtivo até o consumo final. Contudo, essas etapas podem se 

encontrar dissociadas geograficamente, sobretudo frente ao meio geográfico atual, marcado 

por conteúdos cada vez mais expressivos de técnica, ciência e informação. 

A unificação das etapas dissociadas geograficamente torna-se necessária: são os círculos 

de cooperação responsáveis pela organização delas, a partir de fluxos não materiais, como 

                                            
1 Trabalho baseado em Dissertação de Mestrado defendida pelo Programa de Pós-graduação em 

Geografia Humana, Departamento de Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo. E-mail: flaviagrimm@hotmail.com 

2 Para María Laura Silveira (1999, p.22), a cada nova situação detectamos uma nova geografia. “A 
situação decorreria de um conjunto de forças, isto é, de um conjunto de eventos geograficizados, 
porque tornados materialidade e norma. Muda, paralelamente, o valor dos lugares porque muda a 
situação, criando uma nova geografia. Assim, ao longo do tempo, os eventos constróem situações 
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informações, decisões, ordens, capitais etc. Daí o entrecruzamento de circuitos espaciais de 

produção e de círculos de cooperação. 

Quanto aos aspectos operacionais, círculos de cooperação podem surgir quando uma 

grande empresa desinteressada pela distribuição de seu produto em determinada área 

(dificuldade de acesso, a inviabilidade em custo-benefício) delega essa tarefa a uma outra 

empresa. Já no que tange os aspectos políticos, o papel das normas, da regulação (pública 

e privada), das finanças, de associações ou fusões pode definir e redefinir os círculos de 

cooperação, podendo até, por conseguinte, alterar circuitos espaciais de produção já 

existentes (o número de fábricas, sua localização, a quantidade de funcionários, entre 

outros). 

Empresas locais, empresas globais 

Dentre os temas que o "real nos impõe", esse trabalho tem como objeto de pesquisa um 

determinado tipo de empresa, que são as produtoras de refrigerantes. Essa atividade, em 

especial, nos interessa por ser capaz, nos dias atuais, de abrigar empresas locais e 

empresas globais. Entendemos por empresas globais aquelas que possuem o domínio da 

circulação, não só dos produtos, como das finanças, dos investimentos, da propaganda. Por 

isso, elas são capazes de moldar e até mesmo criar um consumo ou uma vocação de 

consumo que possa garantir o aproveitamento máximo da sua produção. Esse consumo 

(material ou imaterial, segundo a empresa) é possível numa abrangência local, nacional e 

inclusive internacional. Seu centro de decisão pode estar distante – em outra cidade, outro 

Estado da federação ou até em outro país. As empresas locais, por sua vez, são menores 

(quanto ao tamanho do estabelecimento, à quantidade de mão-de-obra envolvida e ao 

capital investido, entre outros fatores) e sua abrangência territorial do consumo é local, 

podendo estar restrita, em alguns casos, a alguns bairros de uma cidade. Sua produção é 

dependente de um consumo cuja feição não moldam de maneira tão intensa como as 

grandes empresas. Suas relações com o lugar são, pois, mais intensas. Essas empresas 

dependem das características locais e é no lugar onde estão instaladas que se encontra o 

seu centro de decisão. 

Dessa forma, podemos verificar, ao longo do tempo, variadas formas de coexistência entre 

empresas e os conteúdos do espaço geográfico e, também, a cada momento histórico 

determinado, a coexistência entre empresas que apresentam diferentes possibilidades de 

uso do território brasileiro. Daí falarmos em coexistências, no plural, que desde o final do 

século XIX apresentaram diferentes arranjos, segundo as características dos sucessivos 

                                                                                                                                        
geográficas que podem ser demarcadas em períodos e analisadas na sua coerência”. 
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meios geográficos ocorridos no Brasil . 

Meios técnicos e produção de refrigerantes 

A produção de refrigerantes no país inicia-se em fins do século XIX e, ao longo dessas 

décadas, passa por sucessivas inovações técnicas, tanto no que tange aos seus aspectos 

materiais (sabores, embalagens), quanto aos seus aspectos imateriais (formas de 

organização, de produção, de distribuição). 

Num primeiro momento - que vai desde a implantação das primeiras firmas em diferentes 

pontos do país até meados da década de 1940 - a contigüidade territorial definia as relações 

de produção e circulação existentes. Foram criadas na virada do século XIX para o XX a 

Fratelli Vita, em Salvador; a Hugo Cini, em Curitiba; a Bebidas Celina, no Rio Grande do Sul; 

e nesse mesmo Estado, no município de Ijuí, a Fábrica de Cerveja e Gazosa Knudsen. 

Criado e até hoje fabricado no Maranhão há o guaraná Jesus. 

Revelando o papel do meio urbano, sobretudo das cidades com maior contingente 

populacional, duas cervejarias iniciaram a produção de refrigerantes na década de 1910 em 

São Paulo e no Rio de Janeiro, que são a Antarctica e a Brahma respectivamente. 

Empresas que já apresentavam um considerável saber-fazer, tanto para a produção como 

para a comercialização de bebidas. 

Nesse momento, em que a produção e o consumo de refrigerantes se restringia 

praticamente às cidades, sobretudo àquelas que abrigavam fábricas, foram fundadas 

empresas em diferentes municípios brasileiros. Daí falarmos em contigüidades e 

horizontalidades. 

A partir de meados da década de 1930, várias empresas foram estabelecidas no interior do 

Estado de São Paulo, unidade da federação marcada por uma significativa ocorrência do 

meio técnico-científico. São exemplos: a Bebidas Ferráspari, de Jundiaí; a Primo 

Schincariol, de Itu; além de outras empresas fundadas por membros dessa família nas 

cidades de Capivari, Tietê, Botucatu (a atual Cervejaria Belco) e em Assis (a atual 

Cristalina). Ainda a Refrigerantes Arco Íris, de São José do Rio Preto; a King, de Bauru; e a 

Momesso, que produz e distribui refrigerantes na região de Sorocaba. 

Apesar de uma maior densidade técnica que se manifestava no Estado de São Paulo, as 

empresas criadas nas primeiras décadas do século XX apresentavam ainda relações 

estreitas com o território, o que caracterizava a contigüidade de seus circuitos espaciais de 

 6627



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

produção, evidenciando o papel dos fatores de localização3. 

Sendo um produto cujo consumo não é de primeira necessidade e, portanto, sensível às 

nuances das economias domésticas, seu preço final não pode ser alto. Elevados custos de 

transporte, portanto, não favorecem a comercialização do produto final a longas distâncias 

do locus da produção. A proximidade dos mercados consumidores torna-se, assim, outro 

importante fator de localização para esse tipo de atividade, sobretudo em momentos que o 

meio geográfico não é muito favorável à circulação (de pessoas, mercadorias etc.), como no 

caso do território brasileiro durante as primeiras décadas do século XX, restringindo, na 

maioria dos casos, os circuitos espaciais de produção. 

Integração do território, meio técnico-científico informacional e a difusão dos refrigerantes 

É a partir da década de 1940, com os primórdios da integração do território brasileiro e da 

formação da Região Concentrada (M. Santos, Ana Clara Torres Ribeiro, 1979) que a 

instalação da Coca-Cola no país vem instaurar outras formas e escalas de produção e 

mercado4. 

                                            
3 A importância dos fatores de localização para a indústria foi enfatizada por diversos geógrafos. Tais 

fatores variam segundo o tipo de atividade. Pierre George (s/d, p.112-132) refere-se aos geógrafos 
que realizaram análises sobre esses fatores no início do século XX como “poetas de uma economia 
triunfante projetada na superfície do globo”. Atento também ao funcionamento dos fatores de 
localização, Jean Labasse (1987, pp. 219-220) afirma que “os comentários relativos à distribuição 
das indústrias permitem comprovar a existência de uma série de fatores de desigual importância, 
que vão desde a proximidade imediata de matérias-primas vegetais (indústrias agrícolas) ou 
minerais (metalurgia, química) até o clima, passando pela localização das fontes de energia, a 
repartição dos centros de mão-de-obra, as facilidades de comunicação, a solidariedade técnica das 
fábricas, a atração dos mercados. Tudo isto está comprovado, mas em proporções variáveis, 
segundo o grau de evolução dos países. Pois as pressões que parecem mais brutais se revelam, 
graças à técnica, como as mais aptas a ser superadas”. Outro autor que enfatizou a questão da 
técnica junto aos fatores de localização foi Pierre Gourou (1984, pp. 285-286): “Os fatores de 
localização se enumeram sem dificuldade: matérias-primas, facilidade de transporte, tradições 
industriais (todas as questões relativas à localização se colocam, então, a respeito da origem das 
tradições industriais), abundância de mão-de-obra, presença de uma mão-de-obra qualificada e 
existência de uma classe muito ativa de empresários. Há tantos fatores de localização possíveis que 
sempre se encontrará um para justificar a presença de determinadas indústrias aqui em lugar de 
ali”. Todavia, o próprio autor questiona o peso de tais fatores pois “a facilidade e a rapidez dos 
deslocamentos dos homens, das técnicas e das coisas tornam escassas de força tais considerações. 
[...] As cidades e as indústrias são puras criações dos homens, é preciso recordar-se. Não é 
surpreendente constatar que as razões de sua localização e de sua importância variam com o 
progresso das técnicas”. Além desses fatores apresentados, Raymond Guglielmo (1968) chama a 
atenção para outros dois: a necessidade de grandes áreas para determinadas atividades e de acesso 
fácil à água em grande quantidade. Para a produção de refrigerantes, a presença de água em 
abundância e de boa qualidade torna-se um importante fator de localização industrial. 

4 A empresa inicia seus trabalhos primeiramente no Recife, com uma pequena produção realizada 
numa fábrica local de água mineral, e que era voltada aos "pracinhas" norte-americados instalados 
na Base de Parnamirim, criada pela Força Aérea Americana em Natal (RN). Em 1942 sua primeira 
fábrica começa a funcionar na cidade do Rio de Janeiro, então capital do país. A partir de então, 
novos maquinários, novas embalagens e também novas formas de organização, como o sistema de 
franquias, entre tantos outros elementos, começam a rearranjar os circuitos espaciais de produção e 
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A chegada da marca Coca-Cola no país e a posterior instalação de diversas unidades 

produtivas, a partir da década de 1940, representaram a geografização de um evento que 

viria rearranjar os circuitos espaciais de produção e os círculos de cooperação até então 

existentes, alterando uma situação na qual raramente as dimensões espaciais5 das diversas 

empresas se sobrepunham. A empresa norte-americana inaugurou em território brasileiro 

novas formas de organização, até então inexistentes nessa atividade, como o sistema de 

franquias, e novas formas e escalas de produção e de mercado, graças a novos 

equipamentos e variados recursos de publicidade (anúncios, campanhas etc.). Sua 

instalação foi acompanhada por normatizações e imposições, daí falarmos em verticalidades 

(M. SANTOS; 1996). 

A partir de então, tornou-se inevitável a coexistência de empresas localizadas em vários 

pontos do país e que apresentavam diferentes sistemas técnicos. Esse fenômeno verificou-

se, num primeiro momento, em grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, 

Salvador e Belo Horizonte, e, posteriormente, em cidades de considerável expressão 

regional, tais como Niterói, no Rio de Janeiro, Juiz de Fora, em Minas Gerais, e São José do 

Rio Preto, Bauru e Campinas, em São Paulo. 

Paralelamente a essa coexistência que começava a se delinear em alguns pontos do país, 

novas empresas foram criadas nas diferentes Regiões Brasileiras. É o caso da J. Cruz, em 

Manaus; da Garoto, em Ananindeua (atual Região Metropolitana de Belém); da São 

Geraldo, em Juazeiro do Norte (CE); da Coroa, em Domingos Martins (ES); da Golé, em 

Uberaba (MG); da Santa Cruz, em Santa Cruz das Palmeiras (SP), entre outras. Empresas 

que ainda mostravam contigüidades em relação ao meio geográfico. 

No entanto, é apenas a partir da década de 1970, com a configuração do meio técnico-

                                                                                                                                        
os círculos de cooperação existentes. 

5 Para Milton Santos (1998, p. 12), “o uso do território não é o mesmo para as diversas firmas. Os 
mesmos sistemas de engenharia são utilizados diferentemente e seletivamente. Na medida em que 
a força de mercado não é a mesma, a dimensão espacial de cada firma não é idêntica, variando com 
a capacidade de cada qual para produzir e, em seguida, transformar as massas produzidas em 
fluxos. Cada firma usa o território segundo a sua força. Essa concorrência caracteriza o uso do 
território e sua relação com o mercado. Criam-se, desse modo, circuitos produtivos e círculos de 
cooperação, que regulam o processo produtivo e asseguram a realização do capital“. Dessa forma, 
segundo a dimensão espacial de cada empresa existem diferentes lógicas territoriais, e cada 
empresa tem sua própria lógica, que a difere das demais, inclusive segundo as condições impostas 
pelo próprio meio geográfico. Enfatizando a ampliação das escalas espaciais de produção e 
distribuição das mercadorias, Antonio Carlos Robert Moraes e Wanderley Messias da Costa (1999; 
pp. 129-130) afirmam que “no capitalismo, em particular, a produção de mercadorias está 
intimamente associada a uma intensificação da circulação, pois é nesta que aquela se realiza. 
Amplia-se a importância da espacialidade na definição do valor. Esse modo de produção ultrapassa a 
inércia da distância absoluta, jogando com a velocidade dos fluxos e a escala da produção. O 
‘encurtamento’ das distâncias está ligado, por seu turno, à ampliação das escalas espaciais de 
produção e distribuição das mercadorias. Relativiza-se a distância, na multiplicação infinita das 
trocas em termos espaciais.” 
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científico-informacional, mesmo que num primeiro momento restrito a pontos e manchas do 

território brasileiro, que se inicia um novo período para a sociedade, para o próprio território 

e, conseqüentemente, para as empresas produtoras de refrigerantes. 

Frente às novas características do meio geográfico, marcado por uma maior fluidez, tanto de 

pessoas e produtos, como de informações, grandes empresas (como a Coca-Cola, a 

Brahma e a Antarctica) ampliaram enormemente sua presença no território brasileiro. A 

partir de então, seus produtos tornaram-se nacionais. 

Todavia, as possibilidades de fluidez viriam se concretizar de formas diferenciadas entre as 

empresas produtoras de refrigerantes, o que intensificou as diferentes possibilidades de uso 

do território que já começaram a se desenhar entre as décadas de 1940 e 1960. 

A partir da década de 1970, foram raras as iniciativas de criação de novas empresas locais. 

Para as existentes, uma das possibilidades para continuar atuando foi firmar acordos de 

produção e distribuição dos produtos das grandes marcas, como Brahma e Antarctica. 

Dessa forma, a ampliação da divisão territorial do trabalho dessas grandes empresas 

tornou-se causa e conseqüência de novas cooperações que começariam a surgir. 

As décadas de 1970 e 1980 foram portadoras de novas combinações territoriais e sociais. A 

instalação do meio técnico-científico-informacional (M. SANTOS; 1994a) alcançou diferentes 

pontos do território brasileiro e – é importante ressaltarmos – com diferentes velocidade e 

força segundo os diversos lugares. Iniciou-se um período no qual a informação iria se tornar 

a variável chave. Alteraram-se novamente as possibilidades materiais e imateriais presentes 

no território nacional. 

O desenvolvimento nos sistemas de engenharia voltados para o transporte de pessoas e 

produtos (ferrovias, rodovias, hidrovias) destaca-se a partir da década de 1970. A extensão 

da rede rodoviária brasileira6 passaria de cerca de 300 mil quilômetros em 1952 para mais 

de 1,6 milhão de quilômetros em 1995, sendo seu maior crescimento durante a década de 

1970 (M. SANTOS & M. L. SILVEIRA; 2001, p. 65). 

Todavia, é importante ressaltarmos que a possibilidade de uso dos mais variados conteúdos 

                                            
6 Segundo Milton Santos e María Laura Silveira (2001, p. 64), “a trama dos sistemas de engenharia 

perfaz-se com a construção de rodovias modernas. Se outrora havia a necessidade de implantar 
sistemas objetos que assegurassem a produção e, por conseguinte, seu escoamento para o 
estrangeiro, hoje os sistemas de engenharia devem garantir primeiro a circulação fluida dos 
produtos, para possibilitar a produção em escala comercial. É a circulação, em sentido amplo, que 
viabiliza a criação e a continuidade das áreas de produção. Mas a densificação da malha rodoviária 
responde outrossim a uma demanda de rápido deslocamento no território nacional, criada pela 
unificação dos mercados, que se acompanha de maior abrangência de ação das firmas”. 
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do território muda segundo os diferentes agentes, configurando uma fluidez potencial (ou 

virtual) e uma fluidez efetiva. Para Milton Santos e María Laura Silveira (2001, p. 261-262), 

“nos países de maior extensão territorial e que também são países com grandes 

disparidades regionais e de renda, o processo de criação de fluidez é seletivo e não-

igualitário. [...] A densidade viária e infoviária não tem, pois, relação direta com o tamanho e 

a densidade da população, nem com a antigüidade do povoamento, nem com as urgências 

das sociedades locais, mas com os nexos econômicos, sobretudo os da economia 

internacional. Pode-se distinguir entre uma fluidez virtual e uma fluidez efetiva do território. A 

fluidez virtual será medida em função da presença dos respectivos sistemas de engenharia. 

No entanto, o número e a densidade das vias podem não ser correspondidos pela 

freqüência e densidade do seu uso. A presença dos meios produz a fluidez virtual, enquanto 

a fluidez efetiva é dada pelo uso efetivo dessas vias”. 

Dessa forma, esse novo contexto geográfico – o meio técnico-científico-informacional – 

possibilitou novas velocidades tanto aos fluxos materiais como aos imateriais, pois ao 

aumento das infra-estruturas de transportes (desde as décadas de 1950 e 1960) somaram-

se, sobretudo a partir da década de 1970, os avanços nas telecomunicações. 

Esse avanço dos meios de comunicação possibilitou mudanças nas formas de contato entre 

diversos atores: unidades produtivas podiam ser comandas à distância, contatos entre 

fornecedores, produtores e distribuidores começaram a ser feitos em tempos menores, 

pedidos de materiais podiam ser previstos e entregues em momentos determinados etc. 

Com a difusão do meio técnico-científico-informacional, a publicidade torna-se cada vez 

mais constitutiva da existência das atividades empresarias. Assim como é preciso fazer 

circular o que se produz, é preciso também (e de forma cada vez mais decisiva) criar o 

consumo antes mesmo do produto. A publicidade torna-se um dado organizacional do 

próprio espaço geográfico. 

A partir da década de 1970, várias unidades produtivas da Coca-Cola foram instaladas no 

país7. Ampliando sua topologia, a marca tornou-se “nacional”. Também autorizadas pela 

                                            
7 Em 1970, foi aberta a unidade de Manaus (AM), voltada para atender a capital e suas proximidades. 

No ano seguinte, quatro novas fábricas começaram a funcionar: a primeira do Estado do Piauí, em 
Teresina; em Belém, a segunda tentativa na capital paraense; e ainda nas cidades de Pelotas e de 
Governador Valadares, terceiras unidades no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais respectivamente. 
A primeira fábrica da Coca-Cola no Centro-Oeste foi instalada em Campo Grande, atual Mato Grosso 
do Sul, em 1972. Nesse mesmo ano, foi aberta a fábrica de Cambé, segunda unidade do Paraná. 
Enquanto em alguns Estados foram implantadas as primeiras unidades produtivas, em outros 
verificava-se a criação de novas franquias para atender uma demanda crescente que ultrapassava a 
produção das fábricas já existentes nas capitais ou outros centros urbanos de maior expressão. Em 
1974, começou a funcionar a fábrica de Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo. Já 
era a terceira unidade construída pela franquia que atendia a Grande São Paulo. A primeira fábrica, 
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difusão do meio técnico-científico-informacional, outras duas grandes empresas – Antarctica 

e Brahma – buscaram ampliar sua topologia. Os sucessivos lançamentos de novos sabores 

e embalagens também viriam ampliar os circuitos espaciais de produção existentes. 

A fluidez do território alterou a força dos fatores de localização: a proximidade do mercado já 

não era tão necessária e a circulação do produto tornou-se menos “penosa” para as grandes 

empresas. Assim, a proximidade a importantes vias de circulação (grandes avenidas, 

estradas de rodagem etc) começou a se mostrar como um importante fator de localização 

para as empresas. Todavia, apesar de uma maior possibilidade de circulação – a fluidez 

potencial –a abertura de novas fábricas mostrava-se ainda decisiva na expansão das 

empresas e seus respectivos produtos. 

Todavia, é nesse contexto geográfico, marcado por acréscimos materiais e imateriais à 

configuração territorial do país, que a difusão de uma inovação - a embalagem descartável 

de dois litros conhecida por PET (polietileno tereftalato), entre outros fatores, irá possibilitar 

um novo rearranjo entre empresas e uso do território, permitindo a expansão de diversas 

empresas locais ao longo da década de 1990. 

Nota-se um notável aumento do consumo, causa e conseqüência, entre outros fatores, da 

difusão dessa inovação técnica, a garrafa PET8. A utilização dessa embalagem por 

empresas grandes e pequenas determinou, junto às características da base material e 

política do país, um novo equilíbrio entre as empresas e o uso do território. 

Utilizada inicialmente por grandes empresas produtoras de refrigerantes, a garrafa PET, 

                                                                                                                                        
a São Paulo Refrescos S/A, construída no bairro do Brás (na capital), pertenceu à própria Coca-Cola 
Company entre 1943 e 1950. Neste ano, foi firmado o contrato de franquia com o Grupo Station 
(atual Panamco). No ano de 1965, a empresa, então denominada Spal Indústria de Bebidas, alugou 
uma fábrica de refrigerantes em Capuava (SP), que adquiriu após dois anos. Este seria um dos 
inúmeros casos de empresa local que encerrou suas atividades frente a um mercado que se tornava 
cada vez mais disputado. Ainda no final da década de 1960, foi inaugurada uma nova fábrica em 
Jurubatuba, outro bairro da capital paulistana. A inauguração da terceira fábrica, a de Mogi das 
Cruzes, implicou o fechamento da unidade de Capuava. Essa franquia (denominada Panamco-Spal), 
que é responsável pela distribuição dos produtos Coca-Cola na Região Metropolitana de São Paulo, 
atende ainda a região de Campinas e o litoral paulista, atingindo cerca de 140 mil pontos-de-venda, 
o que corresponde, em volume, a cerca de 25% do total comercializado em todo o país. 

8 A utilização de um novo objeto, neste caso de uma nova embalagem, pode implicar significativas 
mudanças de ordem material e imaterial. Um novo material exige um novo maquinário para sua 
utilização – engarrafadoras específicas – e novas formas de armazenamento e distribuição. Mudam 
as relações entre fornecedores, produtores e distribuidores. Alteram-se, também, as relações com os 
consumidores finais, o que provoca uma adaptação à nova imagem do produto. A antiga linha de 
produção de refrigerantes em garrafas de vidro começa a perder sua função; é preciso adquirir um 
novo equipamento ou, se possível, efetuar reconversões tecnológicas. Além do maquinário, o 
fornecedor desse tipo de embalagem também perde sua participação no processo. O recipiente que 
armazenava as bebidas engarrafadas – o engradado – deixa de ter utilidade tanto nas fábricas como 
nos meios de transporte. Tornam-se necessárias novas formas de organização nas diversas etapas 
pelas quais passa o produto. Os circuitos espaciais de produção se redefinem, surgem novas 
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entre outros fatores, favoreceu posteriormente uma participação maior de pequenas e 

médias empresas nesse concorrido mercado. A embalagem difundiu-se 

extraordinariamente, permitindo que empresas locais aumentassem sua produção e 

conseqüentemente suas vendas, tanto em quantidade como em área de abrangência, além 

de possibilitar o surgimento de novas empresas. Tal adesão se mostrou significativa, pois o 

vasilhame descartável desobrigou o consumidor a adquirir sempre a mesma marca de 

bebida – atitude que os vasilhames de vidro impunham em função do retorno das garrafas. 

Pequenas empresas passaram a oferecer produtos com preços sensivelmente inferiores aos 

de seus concorrentes de maior porte. A substituição das embalagens retornáveis por 

descartáveis reduziu os seus custos, além de permitir que o seu produto tivesse a mesma 

imagem9 dos refrigerantes produzidos pelas grandes empresas. Outro fator que cooperou 

para a redução de custos das pequenas empresas é o fato de elas contarem com reduzidos 

gastos publicitários, já que boa parte de sua produção é absorvida pelo mercado local – o 

que reafirma a intensidade da relação entre a pequena empresa e o lugar. 

Enquanto algumas empresas investiram no aumento da capacidade produtiva e na 

informatização de diferentes etapas dos circuitos espaciais de produção, outras buscaram 

manter ou ampliar a produção e a comercialização de seus produtos a partir da utilização 

dessa inovação técnica, possível apenas no contexto atual10. Desenham-se novas 

coexistências entre empresas e uso do território. 

O sistema de franquias, anteriormente restrito a grandes companhias estrangeiras, passou a 

ser utilizado também por empresas nacionais de menor porte. O alto custo para a 

construção de uma filial pode ser contornado por uma licença de produção e 

comercialização11. Outro caso de empresa que também trabalha com franqueados é a 

Refrigerantes Imperial S/A. Pertencente ao Grupo Imperial, foi fundada em 1962 na cidade 

de Goiânia (GO), onde está localizada sua primeira fábrica de refrigerantes. A empresa 

                                                                                                                                        
situações. 

9 A garrafa plástica padronizou a apresentação dos produtos quanto ao volume oferecido (2 litros) ao 
design da embalagem. Atualmente, os refrigerantes “âncora” das grandes empresas, como a Coca-
Cola (versão normal e diet), a Pepsi-Cola (versão normal e diet) e o guaraná Antarctica (versão 
normal e diet) são comercializados em embalagens (PET, 2 litros) cujo desenho – com a parte 
superior funilada, como nas garrafas de vidro – as diferem das demais bebidas.  

10 Dentre inúmeras empresas fundadas (ou que iniciaram a produção de refrigerantes) durante a 
década de 1990, citamos as seguintes: a Refrigerantes Iraí (Scopel Indústria de Bebidas Ltda.), em 
Flores da Cunha (RS), a Refrigerantes Xuk, em Santa Cruz do Sul (RS), Piracaia Indústria e Comércio 
de Bebidas Ltda, em Piracaia (SP), Indústria e Comércio Atibaiense de Bebidas em Geral Ltda, em 
Atibaia (SP). 

11 A Refrigerantes Frevo, fundada em 1997 na cidade do Recife, abriu sua segunda fábrica, no ano 
seguinte ao de sua criação, em Salvador. Desistiu dos planos de abrir uma terceira fábrica devido ao 
interesse de outros empresários em formar parcerias. A empresa adotou o esquema de franquia, 
inaugurado no Ceará por iniciativa de um empresário da área de distribuição de bebidas. A empresa 
estima em 28% sua participação no mercado do Estado pernambucano e em 8% no mercado 
nordestino (in Gazeta Mercantil, 25, 26, 27/6/99). 
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iniciou novas atividades em setembro de 1993 na cidade de Gurupi, Tocantins. Mantém 

contratos para fabricação de suas marcas com uma empresa cearense e com outra de João 

Pessoa (PB). A Refrigerantes Imperial foi a primeira empresa a criar um refrigerante em 

embalagem PET de 250 ml. Chamado de Pitchula, era feito especialmente para o público 

infantil. Esse refrigerante, que se tornou um “fenômeno” em diferentes partes do país, 

alcançou em pouco tempo os Estados vizinhos de Tocantins e Distrito Federal, até chegar, 

por último, em São Paulo e Rio de Janeiro12. O refrigerante chega ao consumidor em 

supermercados e pequenos varejos localizados em diversas cidades brasileiras com o apoio 

de serviços prestados por empresas especializadas em logística de distribuição. 

Mais recentemente, outro tipo de acordo entre empresas começou a ser efetuado: trata-se 

da produção de refrigerantes exclusivos para redes de supermercados. É o caso do Grupo 

Momesso, de Sorocaba (SP), que produz refrigerantes para as redes de supermercado Pão-

de-Açúcar, Makro, Sé e Wal Mart. Sua produção, destinada a empresas da rede varejista, 

corresponde a 15% do faturamento da empresa13. O Grupo possui três fábricas de 

refrigerantes em Sorocaba (SP), Boituva (SP) e Luana (MS), e os produtos de sua 

propriedade são vendidos nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. 

Na região de Sorocaba, segundo declaração da empresa, o refrigerante Vedete é o segundo 

mais consumido. Outra empresa que também trabalha com esse tipo de acordo é a Indústria 

de Bebidas Fruki, em Lajeado (RS). A empresa, que em 1993 fez novos investimentos na 

produção e distribuição de suas bebidas, detém, atualmente, 10% do mercado de 

refrigerantes do Estado, e mantém acordo com uma rede local de supermercados, a Imec14. 

Sem investir em campanhas publicitárias, a Fruki busca ocupar pequenos espaços de cada 

uma de suas concorrentes, interstícios que permitem sua sobrevivência. Podemos ainda 

mencionar a Refrigerantes Pakera Ltda., instalada em Magé, na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro, que também tem negociações com uma rede de supermercado (Sendas). 

São vários, também, os casos de empresas que já exportam seus produtos, passando a 

utilizar um recurso já conhecido das grandes empresas. A já citada Refrigerantes Frevo 

envia seus produtos (refrigerantes e bebidas alcoólicas) para a Argentina e efetua 

negociações com distribuidores em Portugal e em países do sudeste asiático. A 

Refrigerantes Coroa Ltda. de Vitória (ES), além de um acordo para distribuição de produtos 

da marca Pepsi no interior capixaba e no sul da Bahia, exporta seus refrigerantes para 

                                            
12 Gazeta Mercantil, 1/12/98. 
13 O Estado de S. Paulo, 23/11/98. 
14 No Estado a líder é a Coca-Cola, com uma participação de 38%, seguida pela Pepsi, com 20% A 

terceira posição é da Fruki (superando a Brahma, com 8,2%, e a Antarctica, com 7,8% do 
mercado). In Gazeta Mercantil/ Rio Grande do Sul, 25/5/99. 
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Miami e para algumas cidades suecas e começou a negociar vendas para a Itália15

Também as grandes empresas do setor continuaram realizando volumosos investimentos, 

ao longo da década de 1990, sobretudo frente a uma maior participação dos produtos das 

várias empresas locais existentes. Investimentos realizados na inauguração de novas 

fábricas com maior capacidade produtiva e equipamentos avançados, e mantendo as 

grandes somas destinadas a campanhas publicitárias16. No entanto, foram os processos de 

fusão e aquisição que caracterizaram novos usos do território. 

No final da década de 1990, as empresas Antarctica e Brahma anunciaram sua fusão – uma 

alteração em círculos de cooperação responsável pela criação de novas situações e, 

conseqüentemente, de novas geografias. A AmBev – Companhia de Bebidas das Américas, 

associação das duas maiores cervejarias do país, foi aprovada em março de 2000 (num 

processo iniciado em julho de 1999 e discutido por diferentes instâncias jurídicas). Trata-se 

de uma situação na qual uma importante mudança nos círculos de cooperação cria novos 

circuitos espaciais de produção. Tal fusão, histórica no mercado brasileiro de bebidas, é de 

grande impacto para o setor de cervejas e é também significativa para o setor de 

refrigerantes17. 

Durante a década de 1990, outra grande empresa, a Coca-Cola Indústria Limitada, 

subsidiária da norte-americana Coca-Cola Co. no Brasil, também realizou, através de suas 

franqueadas, uma série de investimentos que buscaram ampliar sua produção e 

participação no total de vendas de refrigerantes no país18. 

                                            
15 Gazeta Mercantil, 19/3/01. 
16 A Companhia Antarctica inaugurou algumas fábricas, como a de Canoas (RS), destinada 

exclusivamente à produção de refrigerantes, em 1991. Entre os anos de 1993 e 1995, foram 
investidos US$ 750 milhões na modernização e ampliação de seu parque industrial e na construção 
de novas unidades, como as de Jaguariúna (SP), de São Luís (MA) e de Cuiabá (MT). Esta última, 
com capacidade para produzir 2 milhões de hectolitros por ano de cerveja e 6 milhões de hectolitros 
de refrigerantes, é responsável pela distribuição dos produtos da empresa no Estados de Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e Amazonas(in Panorama Setorial – A indústria de 
refrigerantes e águas, vol. III, novembro 1998, p. 81). Trata-se de um momento em que o território 
permite uma maior fluidez, mesmo em suas áreas menos servidas de sistemas de engenharia, 
favorecendo a concentração da produção em um número menor de unidades com maior capacidade 
produtiva. A empresa realizou também investimentos na informatização das áreas financeira e 
comercial das unidades de Jaguariúna (SP) e Rio de Janeiro (RJ). 

17 Nessa associação somam-se 24 fábricas no Brasil e 4 no exterior (na Venezuela, Argentina e 
Uruguai), 10 mil funcionários, 10 marcas de cervejas e 26 marcas de refrigerantes (normal e 
dietético), chás e água da Companhia Brahma a 24 fábricas próprias e 7 franqueadas, 8 mil 
funcionários, 17 marcas de cervejas e 23 de refrigerantes (normal e dietético) do Grupo Antarctica. 
Num primeiro momento o grupo não poderia fechar unidades produtivas. 

18 Apenas no ano de 1997, a soma dos investimentos realizados pelas franquias chegou a US$ 720 
milhões, dos quais US$ 410 milhões foram destinados a obras de infra-estrutura e US$ 310 milhões 
a publicidade (in Panorama Setorial – A indústria de refrigerantes e águas, vol. III, novembro 1998, 
p. 14). 
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Frente a um contexto geográfico mais favorável à circulação que em momentos anteriores e 

à possibilidade de construir novos fixos em substituição a outros, várias unidades 

produtivas, de diferentes franquias, foram fechadas. Entre 1995 e 2000, o número de 

engarrafadoras dos produtos Coca-Cola caiu de 75 para 47 em todo o país19. No caso da 

Panamco-Spal, os investimentos realizados na construção e posterior ampliação da fábrica 

de Jundiaí permitiram o encerramento da unidade Jurubatuba, localizada num bairro da 

capital paulistana. Essa fábrica, com mais de 30 anos de funcionamento e considerada 

dispendiosa, tinha metade da sua produção em garrafas de vidro retornáveis e a outra 

metade em garrafas PET, graças a adaptações feitas na linha produtiva. 

Nota-se uma mobilidade que é possível somente a alguns atores. Enquanto a maior parte 

das empresas necessitam, a partir das características do lugar em que estão, criar as 

condições para manter suas atividades, algumas podem ir ao encontro daqueles lugares 

capazes de oferecer as condições mais adequadas à sua manutenção. O encerramento das 

atividades na fábrica de São Paulo insere-se também numa conjuntura desfavorável à 

empresa quanto aos altos custos existentes na metrópole20. 

No entanto, apesar dos altos investimentos realizados, a participação dos refrigerantes 

produzidos pelas franquias da Coca-Cola no total comercializado no país diminuiu de cerca 

de 60% para 49%. A partir de 1992, com a utilização da embalagem PET por outros 

fabricantes, a companhia norte-americana teve que conviver com uma maior participação 

dos refrigerantes produzidos por diversas empresas locais existentes em diferentes pontos 

do país. Mesmo assim, a companhia norte-americana ampliou suas receitas no país graças 

à exportação dos concentrados para refrigerantes produzidos pela Recofarma Indústrias 

localizada na Zona Franca de Manaus. 

Considerações finais 

Frente às possibilidades oferecidas pelo meio geográfico, cada empresa apresentará uma 

capacidade maior ou menor de usufruí-las. Enquanto grandes empresas buscam a 

conquista do território como um todo, mas apenas utilizam em alguns pontos os atributos 

que consideram relevantes, empresas pequenas não podem ter o território como um todo e 

utilizam integralmente os espaços dos quais depende a sua existência. Dessa forma 

delinearam-se, ao longo dos anos, renovadas coexistências entre empresas e o uso do 

território brasileiro. 

                                            
19 “Refresco pelo gargalo”, Forbes, 22/11/00. 
20 A escolha por manter a produção nas fábricas de Jundiaí e Cosmópolis apresentou como fator 

determinante a proximidade a um sistema viário que permite o rápido acesso a própria capital e 
demais municípios. Verifica-se também uma mudança quanto ao peso dos fatores de localização 
industrial. 
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