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STITZER, CEO:
Com aquisições
de US$ 10
bilhões, ele
transformou
uma empresa
de 182 anos
numa agressiva
potência do
setor de
alimentos

Gomo um advogado
ianque renovou a
antiquada CADBURY
SCHWEPPES inglesa
- e a ajudou a
atravessar uma
dura crise
por Matthew Boyle

á fora está quente o bastante para derreter
chocolate. Porém, em uma sala fresca e sem
janelas num prédio ao nordeste de Nova
Jersey (EUA), uma dúzia de pessoas ves-
tindo jalecos brancos está mascando goma
de mascar. Há donas-de-casa, um dentista
aposentado, e todos têm em comum uma in-
crível capacidade de distinguir sabores,

texturas e aromas - o que dá a eles um dos empregos mais
doces da América. Eles são integrantes de um painel de
provadores da Cadbury Schweppes, o maior fabricante de
doces do mundo. "Esta será uma sessão de mastigação de
dez minutos", instruiu Kathy Leamy, responsável pela de-
gustação daquela manhã, enquanto os provadores apanha-
vam a mostra n° 559, uma tira verde de goma de mascar
sem açúcar. "Podem começar." Os membros dessa equipe de
elite mascam de maneira metódica, lançam os resultados
num computador, e conversam. Uma mulher, que já provou
até pirulitos sabor tamarindo, descreve a variedade de
novos produtos que passaram por sua língua ao longo dos
últimos anos: "Desde que cheguei aqui, houve uma revo-
lução nas gomas de mascar." O homem que deflagrou essa i
revolução é Todd Stitzer, que cresceu numa região não
muito distante de onde esse grupo estava reunido. Atual-
mente, ele está a 5,6 mil quilômetros de distância, num es-
critório no quarto andar de um prédio no distrito de May-
fair, em Londres, com vista para Berkeley Square.

47

Text Box
L



Um DOCE negócio

Ao longo dos últimos
seis anos, como diretor de
estratégia, e atualmente
como CEO, Stitzer, 54
anos, transformou essa ve-
lha empresa de 182 anos
numa agressiva potência
do ramo de alimentos, com
faturamento de US$ 11,8
bilhões em 2005. Uma sé-
rie de aquisições totalizan-
do US$ 10 bilhões reduziu
a dependência da Cadbury
do mercado de chocolates
e trouxe marcas de gomas
de mascar mais rentáveis
como a Trident para sua
carteira. Stitzer reacendeu
as inovações, cortou custos
e substituiu um quarto de
seus principais gerentes.
Stitzer também botou
mais gás nos negócios de
bebidas da Cadbury nos EUA, que ganhou participação
de mercado em cima da Coca-Cola e da Pepsi. Esses es-
forços ajudaram o preço de suas ações a bater não apenas
as superpotências dos refrigerantes, mas também os ri-
vais na área de doces, como a Wrigley e a Nestlé.

Entretanto, não tão doce foi uma contaminação por sal-
monela ocorrida na Inglaterra e que levou Stitzer a reco-
lher mais de um milhão de barras de chocolate em junho.
Esse recall custará US$ 36 milhões, podendo ainda haver
ações judiciais. Pior, o incidente manchou a reputação da
Cadbury de ser uma empresa "boazinha" da Grã-Breta-
nha. Quando foi noticiado que a empresa havia descoberto
o problema da salmonela em janeiro e esperou cinco meses
para divulgá-lo, a imprensa britânica foi à loucura. Stitzer
argumentou que os níveis de contaminação não exigiam di-
vulgação, porém, um comitê independente sobre seguran-
ça de alimentos divulgou que não há níveis aceitáveis de
salmonela em chocolates, criticando também os métodos
de testes da empresa. Ainda por cima, 13 pessoas ficaram
doentes. Após anunciar o recall, Stitzer passou a noite em
claro planejando as próximas ações da Cadbury.

AGORA QUE A CRISE ABRANDOU, Stitzer está fo-
cando nas operações. A Cadbury está consolidando seus ati-
vos de engarrafamento, permitindo à empresa atender me-
lhor clientes varejistas como o Wal-Mart. Será que vender
os negócios de bebidas vem a seguir? Ou mais aquisições?

Ávido jogador de tênis, Stitzer não conta para onde
rebaterá a próxima bola, mas você pode apostar que
virá com sua força característica - e quem sabe com um
pouco da irreverência americana: quando foi apresenta-
do como diretor de estratégia, Stitzer adentrou a sala
ao som da canção "Werewolves of London" ("Lobiso-
mens de Londres"), de Warren Zevon.

O principal foco da Cad-
bury, desde que ela foi fun-
dada por Quaker John
Cadbury, em 1824, sempre
foi o chocolate. Até pouco
tempo atrás, em 1997, 72%
das vendas de doces vi-
nham de marcas de choco-
lates, tais como a Dairy
Milk, e apenas 2% eram
provenientes de gomas de
mascar. Esse desequilíbrio,
pensou Stitzer, precisava
mudar. "O mercado de do-
ces não é muito consolida-
do", recorda-se de ter pen-
sado em 2000. "Então, em
vez de comprar fábricas de
chocolate, por que não
olhamos para aquilo que
está disponível? Percebe-
mos que o ramo de gomas
de mascar sem açúcar

apresentava o maior crescimento e tinha as melhores mar-
gens. Então dissemos: 'Hei, talvez haja outro caminho.' "

O plano pelo qual Stitzer se decidiu foi tornar a Cadbury
a empresa n° l do mundo no mercado de doces, que, inde-
pendentemente da presença de gigantes como Mars, Nestlé
e Hershey, é fragmentado - nenhuma empresa detém mais
do que 10%. A estratégia encaixou-se bem às tendências
dos consumidores. A goma de mascar sem açúcar tornou-se
um dos segmentos mais quentes no mercado de doces, que
movimenta US$ 136 bilhões ao ano, e cujas vendas globais
apresentaram um crescimento de 8% ao ano ao longo da úl-
tima década - o dobro do crescimento da indústria geral, se-
gundo a empresa de pesquisas de mercado Euromonitor.

A onda de aquisições de Stitzer, ao longo de três anos,
concentrou-se em gomas de mascar e doces açucarados. Seu
maior lance foi a aquisição da Adams por US$ 4,2 bilhões, a
antiga unidade de doces da Warner-Lambert, dona de jóias
como Trident, Halls e Dentyne. (Ele assumiu grandes dívi-
das para financiar a aquisição, elevando a taxa de endivida-
mento da empresa de 41% para 60%.) A aquisição não ape-
nas levou a Cadbury ao topo do mercado global de doces
como deu a Stitzer uma vantagem sobre o diretor operacio-
nal John Brock na corrida para suceder John Sunderland
como novo CEO. Stitzer vê muitas semelhanças entre si e
Sunderland, atualmente chairman da Cadbury: "Ambos so-
mos analíticos e práticos. E ambos gostamos de vencer."

Quando Stitzer conta que ia à igreja duas vezes aos do-
mingos quando criança, ele não está apenas ilustrando
sua rígida educação. Na pequena cidade de Ridgewood,
Nova Jersey, primeiro ele acompanhava sua mãe em uma
missa católica, atravessando depois a rua para acompa-
nhar o culto metodista com seu pai. Quando sua mãe
adoeceu durante o primeiro ano dele na faculdade, Stit-
zer deu aulas de tênis para pagar a mensalidade.
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Centenas de aulas depois,

após formar-se em Harvard
e na Escola de Direito de Co-
lumbia, Stitzer conseguiu
um emprego em um escritó-
rio de advocacia de elite, o
Lord Day & Lord, em Ma-
nhattan, que tinha a Cad-
bury entre seus clientes. Em
1983, quando ele decidiu
abrir mão do frenético ritmo
da empresa, a Cadbury foi a
escolha lógica para aterris-
sar. Após um período no de-
partamento jurídico da em-
presa, ele assumiu uma série
de funções cada vez mais
proeminentes. "Eu adorava
ser advogado", conta Stitzer.
"Porém, eu queria ser inte-
lectualmente desafiado."

Provavelmente não deve
haver um desafio de marke-
ting maior do que combater
a Coca-Cola e a Pepsi nas trincheiras, e foi lá que Stitzer es-
tava em 1997, administrando os negócios dos refrigerantes
Dr. Pepper / Seven Up, que haviam sido comprados pela
Cadbury em 1995. Stitzer elevou os lucros e a moral atra-
vés de um simples lema: "Venda mais refrigerantes, faça
mais dinheiro." Seu sucesso no Texas atraiu a atenção de
Sunderland em Londres, que criou um cargo estratégico
para ele. Desde que assumiu o posto de CEO em 2003, Stit-
zer vem cortando custos, vendendo ou fechando 41 fábricas.
Ele também planejou assumir a posição n° l "em todos os
mercados possíveis de doces". Atualmente a Cadbury é n° l
ou n° 2 em 23 dos 50 maiores mercados mundiais de doces.

STITZER PRETENDE MELHORAR essa posição atra-
vés de mais aquisições e inovações. (Ele investiu US$ 40
milhões no centro de pesquisa e desenvolvimento em Nova
Jersey). Talvez o mais interessante seja a forma como
Stitzer cruza a tecnologia e as marcas da Cadbury para
explorar oportunidades em mercados emergentes. Uma
estratégia que ele chama de "variedade inteligente".
Veja, por exemplo, a reunião entre executivos da Améri-
ca Latina e da índia. Na índia, a Cadbury detinha 75% do
mercado de chocolates, porém com pequena participação
em doces e gomas de mascar. Na América Latina, a Cad-
bury controlava 64% do mercado de gomas de mascar,
mas não era um grande jogador em chocolates. Resulta-
do? No Brasil, a Cadbury lançou o Chocki, um chocolate
líquido perfeito para climas quentes. Os indianos agora
podem comprar uma caixa de goma de mascar chamada
Bilkul, que tem sabores tão variados quanto o cardamo-
mo e uma textura semelhante ao paan, um salgadinho po-
pular feito com a noz de betei (uma palmeira típica da
Malásia cuja semente se chama noz de betei).

Nos últimos quatro anos, a
Cadbury aumentou sua par-
ticipação no mercado ameri-
cano de gomas de mascar
(US$ 2 bilhões por ano) de
24,5% para 30,1%, segundo a
Information Resources, em-
presa de acompanhamento
de dados do varejo. A Wri-
gley tem 60%. As vendas do
Trident cresceram 21% no
último ano e a Cadbury apos-
ta que seu último lançamen-
to, o Stride, anunciado como
"ridiculamente duradouro",
vai tirar participação do Wri-
gley's Extra, a principal
marca nos EUA. Robert
Boutin, sócio da Rnechtel,
uma consultoria do setor de
doces, resume tudo: "A Wri-
gley está ferida, e a Cadbury
sentiu o cheiro de sangue."

Embora ocupe a distante
terceira posição no mercado de refrigerantes nos EUA, com
participação de 11,6% em 2005, a Cadbury teve seu melhor
desempenho em quase uma década, com crescimento de
5,9% nas vendas. Stitzer consolidou suas operações em re-
frigerantes, antes espalhadas, numa única unidade, dando a
ela maior poder de fogo para negociar com es grandes vare-
jistas. Ele também vendeu as operações remanescentes de
refrigerantes da Cadbury européia, dando ênfase à renova-
ção. O maior sucesso: o Cherry Vanilla Dr. Pepper, cujas
vendas alcançaram US$ 100 milhões no ano passado. Sua jo-
gada mais ousada aconteceu em abril, quando adquiriu os
negócios de dois engarrafadores independentes, dando a
empresa o controle pela distribuição de 40% de seu volume
de refrigerantes nos EUA. Os varejistas exigem novos pro-
dutos e um sistema mais eficiente de entregas, afirma Stit-
zer, e a Cadbury não pode se dar ao luxo de deixar a distri-
buição nas mãos de "uma nação poliglota de proprietários
individuais". Alguns analistas acreditam na venda dos seus
negócios de refrigerantes. O analista Mitchell Corwin ava-
lia: "O futuro da Cadbury está no mercado de doces. O de-
sinvestimento em refrigerantes seria uma boa jogada."

A maior preocupação de Stitzer é recuperar a con-
fiança dos consumidores após a contaminação com a
salmonela. Mesmo se desculpando, ele não se curva.
Sua visão de uma Cadbury maior, melhor e mais respei-
tada - que ele reitera aos funcionários através dos seus
já lendários voicemaüs, conhecidos pela paixão e pela
duração - está intacta.
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