
Gerenciando a Diversidade 
 
Conheça as idéias de Doug Draft, CEO da Coca-Cola. Em seu artigo, ele fala sobre a fórmula de 
diversidade da empresa e sua experiência de trabalho em vários continentes, entre eles, Ásia, 
Europa e Estados Unidos. 
 
“Diversidade” é uma palavra simples, mas o assunto é complexo, porque é fundamentado em 
atitudes profundamente pessoais e emocionais ligadas a raça e gênero. São muitos os fatores que 
se somam para fazer de cada um de nós um ser único, e, ao mesmo tempo, parte de uma 
comunidade interdependente – experiências profissionais, bagagem educacional, estilo de 
trabalho, aspirações de carreira, valores familiares, comunidades da infância, os livros que lemos, 
as pes-soas que conhecemos.  
 
Muitos fatores contribuem para moldar as nossas perspectivas individuais. Juntar todas essas 
perspectivas para resolver um problema ou agarrar uma oportunidade – isso é gerenciar a 
diversidade.  
 
Para abraçar a diversidade, é preciso investimento em tempo, foco e pessoal. Vale a pena fazer 
esse investimento. Passei boa parte da minha carreira em lugares e situações em que levei a 
diversidade à equipe, o que acontece inclusive na minha atual função de CEO na Austrália de uma 
empresa global com sede em Atlanta, Geórgia.  
 
Nos anos que passei na Coca-Cola, vivi e trabalhei em comunidades em vários pontos da Ásia, 
Europa e Estados Unidos. A maior parte do tempo, eu pertencia a uma minoria e aprendi a 
encarar com respeito e consideração uma cultura muito diferente da minha. Essas experiências 
me fizeram apreciar a complexidade da diversidade e experimentar sua enorme força.  
 
Meu compromisso com a diversidade se baseia na percepção de como um rico mosaico de 
perspectivas constrói uma marca que transcende os aspectos demográficos – uma marca que faz 
mais de um bilhão de pessoas se sentirem um pouco melhor, mais revigoradas e mais unidas.  
 
A marca Coca-Cola vive e respira o paradoxo da diversidade. Tem a mesma fórmula simples em 
todo o mundo, e no entanto, cada indivíduo, cada comunidade, cada cultura experimenta esta 
bebida maravilhosa de modo único.  
 
Temos uma empresa construída sobre relacionamentos. Criamos uma marca líder mundial 
estabelecendo uma ligação íntima e duradoura com os nossos consumidores. Daí, criamos um 
sistema de distribuição e marketing global e tecemos uma teia de relacionamentos 
interconectados que se estendeu pelo mundo todo. Mas todos esses relacionamentos são locais, e 
a diversidade é o cerne deles.  
 
Como nos conectamos com os consumidores localmente, as nossas marcas – em especial a Coca-
Cola – tornaram-se significativamente mais fortes e relevantes, e os nossos negócios 
prosperaram.  
 
As pessoas falam de Coca-Cola como uma marca global, mas ninguém bebe uma Coca 
globalmente. Em todos os mercados, pessoas locais sentem sede, procuram um ponto de venda e 
bebem uma bebida produzida localmente. Então, a nossa comunicação com os consumidores, por 
sua interação com a marca, tem de atender a seus desejos e necessidades locais. E isso só pode 
acontecer se nós os compreendermos. A compreensão vem do reconhecimento, do respeito e da 
celebração da diversidade dos desejos e necessidades locais.  
 
 
 



No Japão, temos uma marca de café pronto para beber chamada Georgia. É a marca de café 
número um no país. Quando conversamos com os consumidores japoneses sobre ampliar a 
marca, descobrimos que eles queriam variedade. A nossa resposta foi introduzir sabores múltiplos 
no café Georgia. Agora, temos Original, Expresso, Capuccino e Café com Leite, e assistimos a um 
drástico crescimento da marca.  
 
Não teríamos conseguido fazer com que os nossos negócios crescessem em todo o mundo se não 
estivéssemos abertos às perspectivas dos outros. Expressar interesse genuíno pelo ponto de vista 
alheio é um modo de construir pontes e respeito mútuo. É aí que reside a força dos 
relacionamentos.  
 
Um outro exemplo ilustra como um produto pode ser visto de maneira diferente por várias 
pessoas em países diversos. Nos Estados Unidos, o relançamento de POWERade está produzindo 
resultados espetaculares – o volume de vendas subiu 17% este ano! A marca é voltada para 
atletas – desde os profis-sionais até os praticantes de fim de semana. Nós atendemos ao desejo 
de uma bebida que recuperasse a pessoa durante o exercício físico.  
 
No Japão, no entanto, os sports drinks – bebidas para o pessoal que pratica esporte – são vistos 
como componente do relaxamento. Os consumidores japoneses gostam de um sports drink não 
propriamente durante o exercício, mas depois, na hora do banho. A percepção dessa diferença 
contribuiu para que fizéssemos da marca Aquarius o sports drink mais vendido do Japão.  
 
O entendimento da diversidade levou à inovação em nossas marcas carbonatadas. Algum tempo 
atrás, por exemplo, alguns dos nossos funcionários apresentaram a idéia de acrescentar uma 
extensão à marca – Diet Coke com limão. Eles tinham observado que muita gente gostava de 
Coca-Cola diet com uma rodelinha de limão. Então, fizeram a pergunta: “Por que não acrescentar 
o sabor à própria bebida, de modo que os consumidores sintam o mesmo gosto quando não 
dispuserem do limão?” Como resultado, surgiu a Diet Coke com limão.  
 
Todas essas inovações são fruto da observação de novas e diferentes perspectivas – dentro e fora 
da empresa – e de sua incorporação à nossa tomada de decisões para ampliação dos negócios. 
Em resumo: é o marketing da diversidade.  
 
Por que falamos de diversidade desta maneira? Por que não discutimos, em primeiro lugar e 
acima de tudo, as políticas de tolerância zero contra a discriminação ou os meios de sensibilizar a 
nossa força de trabalho no sentido de respeitar aqueles que trazem bagagens étnicas ou raciais 
diferentes? Na Coca-Cola, fazemos isso, mas acreditamos que diversidade não significa 
simplesmente conformidade – tem mais a ver com valores e relacionamentos. Tirar vantagem da 
diversidade é a chave do nosso sucesso nos negócios.  
 
Ainda que a sua área de atuação não se estenda a 200 países em todo o mundo, o seu sucesso 
será muito maior se você tiver acesso a um leque mais amplo de perspectivas, canalizando-as 
para alcançar sua missão. O nosso sucesso nos obriga a desenvolver uma equipe que se espalha 
pelo mundo e é rica em diversidade de pensamento, em perspectivas, bagagens e cultura.  
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