


T
ODOS OS ANOS A COCA-COLA REALIZA
sua reunião anual de acionistas num lugar que
não é Atlanta, cidade onde está localizada sua
sede, mas no lugar de sua fundação, a calma Wil-
mington, em Delaware, no Hotel du Pont, cons-
truído na virada do século — século esse, que,

imagina-se, seja preferido pela Coca ao atual. Mudanças
não acontecem facilmente nessa empresa. Até mesmo os
rostos presentes a essa reunião não têm mudado muito há
décadas. O conselho de administração é um grupo fechado
de onze pessoas cuja média de idade é de 67 anos. Sete de-
les trabalham na Coca há 20 anos ou mais. Quando Rober-
to Goizueta era o CEO, ele brincava que mandava que o
piloto da empresa mantivesse as turbinas do jato ligadas,
de tão superficiais que eram essas reuniões.

Contudo, o encontro deste ano marcou um momento de vi-
rada. Warren Buffett, 75 anos, não estava presente, pois
anunciou seu afastamento após 17 anos no conselho, para po-
der dedicar mais tempo à Berkshire Hathaway. Donald
Keough, 79, o antigo e lendário diretor de operações, ainda es-
tava lá como diretor, mas a multidão que enfrentou era total-
mente diferente daquelas dos complacentes encontros dos
anos anteriores. O auditório de aproximadamente 400 pes-
soas era um estranho aglomerado de estudantes em ebulição,
zangados ativistas em prol de recursos hídricos, ativistas de
direitos trabalhistas ainda mais furiosos, funcionários preocu-
pados, atentos seguranças à paisana e acionistas de cabelos
brancos, perplexos pela queda de 52% no valor de suas ações,
desde o pico de US$ 88 em 1998. O CEO Neville Isdell há
muito sabe que terá que mudar se quiser voltar a prosperar.
E ele escolheu este momento para tornar claro esse objetivo.

"No próximo mês, a Coca-Cola Company comemorará
seu 120° aniversário — 120 anos após alguém ter pago um
níquel pela "inspiração engarrafada" de Doc Pemberton
(inventor da Coca) na farmácia Jacobs", disse Isdell à pla-
téia. "Hoje os consumidores nos convidam a entrar em
suas casas mais de um bilhão de vezes por dia, por prazer,
por divertimento ou para refrescarem-se. Contudo, en-
tendemos que aquilo que nos manteve durante as doze
primeiras décadas não será suficiente para o futuro."



Quando Isdell, dois anos atrás, decidiu voltar à ativa,
deixando a aposentadoria para assumir a Coca, ele her-
dou uma empresa que tinha perdido totalmente a con-
fiança nela mesma, dirigida por um conselho não a deixa-
va em paz. Isdell sabia que uma transição levaria dois
anos. Durante esse período ele tratou de elevar a moral.
O executivo e sua equipe de administração buscaram en-
tender como o mundo da Coca havia mudado — analisan-
do quais bebidas as pessoas bebem e por que e quando
bebem — para criar um novo plano estratégico chamado
Manifesto para o Crescimento. A Coca não iria diversifi-
car além das bebidas, decidiram. Em vez disso, ela cum-
priria sua promessa de ser uma empresa de bebidas não
alcoólicas com Uma carteira de produtos crescente para
atender às exigências dos clientes. Isso pode parecer

pouco, mas para a Coca é o que Isdell cha-
ma de "evolução revolucionária".

Na reunião do board deste ano, Is-
dell declarou que a transição havia

terminado. A nova Coca-Cola,
prometeu ele, inovará — como
aconteceu no primeiro trimes-
tre, lançando novos produtos
com nomes estranhos, tais
como Tab Energy (bebida
energética diet), Coca-Cola
Blak (Coca de café), e Full
Throttle Fury (uma mistura
energética com sabor cítrico).
Vocês verão um marketing
mais forte e uma ligação maior
com os consumidores", garan-
tiu à platéia. A Coca, afirmou,
seria audaciosa: a empresa au-
mentou seus gastos anuais
com marketing e inovação em
US$ 400 milhões no ano passa-
do. "Vocês verão alguns insu-
cessos", avisou Isdell. "Por as-
sumirmos mais riscos, deve-
mos aceita" esses insucessos
como parte do nosso processo
de regeneração".

Durante muito tempo a
Coca teimou em permanecer
presa a seu passado, agarran-
do-se à crença de que seu mo-
delo de negócios valia ouro:
produzir o concentrado da
Coca por centavos e vendê-lo
por dólares através de um

sistema de engarrafamento global para um mercado de
massa que ainda bebia muito do que via na TV. Quando a
água engarrafada chegou ao mercado, um diretor chamou-
a de "caminho de baixa margem para lugar nenhum". A em-
presa chegou tarde ao jogo de bebidas esportivas, bebidas
energéticas e café, considerando-as distrações de baixo vo-
lume. O conselho da Coca rejeitou a aquisição do Gatorade,
o que, segundo um analista de mercado, foi um "erro com
reflexos" (A Pepsi o comprou). A ironia, diz o analista Mat-
thew Reilly, do Morningstar, é que até recentemente "A
Coca nem atuava no mercado de bebidas energéticas, pois
acreditava que ela mesma era bebida energética original".

ISSO DEIXOU A COCA COM UMA DAS MARCAS MAIS
poderosas num momento em que as grandes marcas estão de-
sinteressantes. Mas hoje é preciso muito mais do que Coca-
Cola Lemmon para impressionar a geração iPod. Eles que-
rem Izzes e Starbucks e Red Bulls. Eles querem escolha, e
não uma empresa com uma atitude do tipo "Papai sabe tudo".



Isso ficou muito claro na reunião anual quando alunos de Har-
vard, da Universidade da Pensilvânia e da Universidade de
Carleton (Ottawa, Canadá) manifestaram-se sobre assun-
tos que variavam da violência no trabalho na Colômbia ao
uso da água da Coca na índia e — vejam só essa — contra-
tos de exclusividade nos campus das faculdades. "Os alunos
nos dizem que não gostam de contratos que façam com que
a Coca-Cola seja a única bebida no campus," disse um dos
alunos de Carleton. "Deixe-me dizer uma coisa: em vez de
criar uma geração que queira beber Coca-Cola, o que vocês
estão fazendo é forçar os alunos a se afastarem da Coca".

A Coca está fora dos trilhos há quase uma década. A
morte inesperada do CEO Goizueta, em outubro de 1997,
pôs a empresa em parafuso. O conselho interferiu, no-
meando dois CEOs antes de Isdell. A política deteriorou-
se. Talentos saíram ou foram demitidos. A empresa teve
que lidar com acusações de "channel stuffing" (prática ile-
gal de faturar para seus representantes mais do que po-
dem vender, a fim de aumentar artificialmente as vendas)
para melhorar os resultados. Enquanto isso a Pepsi deco-
lou: nos últimos cinco anos suas ações tiveram alta de mais
de um terço, subindo para US$ 58 dólares por ação.

NUMA ENTREVISTA DIAS APÓS A REUNIÃO ANUAL,
Isdell afirmou: "Eu não acho que, no passado, tenhamos
feito mais do que apenas brincar fora do ramo de bebidas
gaseificadas. Não temos sido capazes de pensar de manei-
ra suficientemente criativa. Sempre buscamos volume em
detrimento dos negócios". Agora sua equipe está olhando
para os refrigerantes como potenciais "portadores de saú-
de e bem-estar", buscando adoçantes novos e naturais, e
tentando convencer a Coca e seus engarrafadores de que
eles podem distribuir mil marcas e pacotes quando acham
que podem dar conta de apenas duzentos.

Wall Street quer saber: o plano é suficientemente au-
dacioso? Compare a Coca ao Starbucks, uma empresa de
bebidas que entrou no ramo de alimentos, música e entre-
tenimento. "A Coca tem tentado passar uma imagem jo-
vem e descolada," diz Reilly, analista do Morningstar.
"Talvez eles queiram ter alguém no board que possa ou-
vir de seus filhos, e não de seus netos, o que é descolado."

Se a Coca não é audaciosa o bastante, ela pode
se ver reagindo a mudanças forçada por sua
maior engarrafadora, a CEE, que - apenas al-
guns dias após a reunião anual - nomeou, pela
primeira vez, alguém de fora para o cargo de
CEO. A Coca criou a CEE há 20 anos como
engarrafadora com ações negociadas em bol-
sa, mantendo uma participação que lhe garan-
tia o controle (atualmente 36%), e até hoje os
CEOs vieram da Coca ou de uma de suas pró-

PARA IMPRESSIONAR
A GERAÇÃO IPOD;

O energéticos Tab e Full
Throttle e a Coca-Cola Blak (de

café) foram lançados este ano

prias engarrafadoras. O novo CEO, John Brock, certamen-
te tem seu próprio esquema de jogo. Anteriormente, ele foi
CEO da Inbev, a grande cervejaria, CEO da Dr. Pepper/Se-
ven Up e chefe de operações da Cadbury Schweppes quan-
do ela engoliu a Snapple e a Nantucket Nectars. E possível
que ele seja bastante independente em sua tentativa de
agregar valor a seus acionistas - e esses interesses nem
sempre então alinhados com os interesses da Coca. Caso
Isdell não corresponda ao Manifesto de Crescimento da
Coca, Brock poderá criar o seu próprio manifesto.

Então a Coca não pode se dar ao luxo de ser tão controla-
dora ou arrogante quanto antes - com engarrafadores, consu-
midores ou acionistas. Isdell diz que parte de sua função tem
sido "levar o conselho de administração à regeneração da em-
presa Coca-Cola". Recentemente, o board
adotou um plano de remuneração: de
agora em diante, os conselheiros serão
pagos com unidades de ações no valor
de US$ 175 mil por cada ano em que a
empresa atingir seu objetivo de au-
mento médio anual de 8% nos lucros
por ação, por três anos. Caso contrário
eles não serão pagos. Os críticos rejei-
tam a meida, dizendo que se trata de
apenas um gesto e que é preciso mais
do que gestos para fazer com que
essa empresa prospere no século 21.
Este ano será a hora do show. Se
Isdell conseguir entregar produ-
tos de sucesso - e principalmente
se não conseguir - a reunião
anual deve ser ainda mais inte-
ressante no próximo ano. Q
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