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ESTUDO DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO 
DA COCA-COLA EM PORTUGAL

Mais do que uma bebida
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 CADEIA DE VALOR

MATÉRIAS-PRIMAS

MATERIAIS DE 
PACKAGING

RECURSOS

PRODUÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

CLIENTES

CONSUMIDORES

MARCAS
10

PRODUTOS
32

REFERÊNCIAS
95

LINHAS DE 
PRODUÇÃO8

MILHÕES DE LITROS 
PRODUZIDOS 
ANUALMENTE

250

MAIS DE

FORNECEDORES 
QUE GERAM 
RIQUEZA NO 
TERRITÓRIO

519

1 UNIDADE DE 
PRODUÇÃO

DISTRIBUIÇÃO 
A PARTIR DE         
ARMAZÉNS 3
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Este estudo foi elaborado pela consultora Steward Redqueen, que analisou 

a contribuição da atividade da Coca-Cola para a economia portuguesa, 

no que se refere ao emprego ou aos rendimentos nos locais de consumo, 

entre outras variáveis. Este estudo teve por base uma análise de dados 

de 2016,  financeiros e não financeiros, disponibilizados pela Coca-Cola 

Iberia e Coca-Cola European Partners. 

 METODOLOGIA

Para quantificar o impacto socioeconómico da Coca-Cola em Portugal, 

a Steward Redqueen utilizou um modelo denominado input-output, que 

tem em conta os dados financeiros da Coca-Cola na economia portuguesa 

e como esses fluxos financeiros têm por sua vez um efeito multiplicador 

em diversos setores. Esta metodologia, que tem em consideração toda a 

cadeia de valor, permite quantificar o impacto da Coca-Cola, quer a nível 

direto, com os seus parceiros comerciais e fornecedores, como a nível 

indireto, através do seu impacto nas demais áreas como o abastecimento 

de produtos e atividades de distribuição e comercialização. Desta forma, 

o estudo reflete o impacto económico total da Coca-Cola em Portugal. 

ESTUDO DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO 
DA COCA-COLA EM PORTUGAL

Fornecedores de 
produtos e serviços 
e seus fornecedores

UPSTREAM DIRETO DOWNSTREAM
Gerado pela CCEP 

e pela TCCC
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comerciantes e os seus 
fornecedores.
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 CONTRIBUIÇÃO PARA A ECONOMIA

A contribuição total da estimativa de valor acrescentado da Coca-Cola na economia de 

Portugal ascende a 237 milhões € (0,13 % do PIB total) com um valor acrescentado 

direto de 16 milhões €. Através da produção e distribuição das suas bebidas, a Coca-Cola 

contribui para gerar atividade económica na sua cadeia de valor. No que respeita aos seus 

fornecedores, parceiros comerciais e fornecedores destes últimos, o Sistema gera mais 

59 milhões € em upstream e está associado a 162 milhões € em downstream.  

O valor acrescentado total gerado ascende a 0,13 % do PIB português.

Dado que em 2016 os consumidores gastaram quase 363 milhões € em bebidas 

da Coca-Cola, por cada euro gasto, 0,65 € ficaram em Portugal através de receitas 

destinadas a particulares, empresas e estado.

Através da cadeia de valor, o Sistema gera 124 milhões de euros dos movimentos 

de impostos para o estado (ou seja, 0,20 % do total das receitas fiscais do Estado 

português). 

VALOR ACRESCENTADO 
PARA O PAÍS

POSTOS DE TRABALHO 
DIRETOS E INDIRETOS

PESSOAS

EMPREGO DIRETO

EMPREGOS

CADA 
POSTO DE 
TRABALHO 
GERA

DO PIB

DA POPULAÇÃO 
ATIVA

237

5.560

420
12

0,13

0,14

M € %

%

 CONTRIBUIÇÃO PARA O EMPREGO

O Sistema emprega 420 trabalhadores e gera cerca de 5.140 postos de trabalho indiretos 

no país. Por isso, estima-se que o impacto total no emprego em Portugal ronde os 5.560 

postos de trabalho. 

O Sistema gera outros 1.050 postos de trabalho em upstream e está associado a quase 

4.100 empregos em downstream.

Cada posto do Sistema Coca-Cola gera 12 postos noutros setores da economia 

portuguesa, 2 destinados à produção local e 10, às vendas locais.

5916 162
EM UPSTREAMVALOR 

ACRESCENTADO 
DIRETO

EM DOWNSTREAM

M €M € M €
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111

8

255.400

47.000

FUNCIONÁRIOS

LINHAS DE 
PRODUÇÃO

DE TERRENO

CONSTRUÍDOS

M2

M2

 PRODUÇÃO NAS NOSSAS FÁBRICAS

A melhoria contínua e a inovação na produção é um objetivo primordial para a Coca-Cola. 

Os investimentos que se realizaram nestes últimos anos têm por objetivo aumentar a 

atividade produtiva, de modo a satisfazer as necessidades de clientes e fornecedores.

FÁBRICA DE AZEITÃO

2 linhas de vidro 
(RBG 200, 237, 350 e 300 Temo 
e NRGB 200)

2 linhas PET 
(500, 1000, 1500, 1750, 2000) 

2 linhas de latas 
(150, 330, 330 Termo, 500 e 
Sleek 250/330)

1 linha B.I.B 
(5, 10, 20 e 250) 

1 linha PREMIX

248,9 37.818.369

170PRODUZIDOS

PRODUÇÃO CU

SKU´s

Milhões de L.

LISBOA

SETÚBAL

AZEITÃO
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INDICADORES 
DA UTILIZAÇÃO 
DE ÁGUA

INDICADORES DA 
UTILIZAÇÃO DE 
ENERGIA

MELHOROU 
DESDE 2010

MELHOROU 
DESDE 2010

1,712 108,74

2017 2018

23

2,06 1,5

12

L/LBF KWH/103 LBF

% %

M € M €

INVESTIMENTOS

INDICADORES AMBIENTAIS

Todos os anos são realizados investimentos destinados a reduzir os consumos de água 

e energia e estabelecem-se objetivos de melhoria, que são seguidos ao longo do ano. O 

nosso objetivo é o de reduzir os nossos consumos no dia-a-dia, através de processos de 

melhoria contínua.

Graças à implementação destes processos, Portugal conseguiu uma redução de 23% 

no consumo de água desde 2010.

No que diz respeito aos indicadores ambientais, Portugal registou uma melhoria de 

12% desde 2010.

Fanta Spiral vidro reutilizável
Remodelação da linha de latas 
Lisboa
Lançamento PET 1,75L

Nova tampa simplificada para 
garrafas de PET
Nova garrafa PET Spiral
Projeto de poupança energética 
no sopro de PET
Novas embaladoras para 
otimização de novos formatos.
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www.ccepiberia.com


