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Durante quase 20 anos, Howard Schultz fez da Starbucks Corp. uma cadeia badalada de cafés 
que premiou seus acionistas com uma boa rentabilidade, conquistando fama, fortuna e a 
adulação de seus funcionários. 
 
Mas agora, com os lucros e a ação em queda, Schultz foi colocado num papel que lhe é 
estranho: o de pessoa responsável por reacender a chama de uma empresa que, como um 
café requentado, parece já ter visto dias melhores. Idolatrado por muitos dentro da Starbucks, 
Schultz tem encarnado seu novo papel com uma intensidade que está abalando a cultura de 
bem-estar da empresa. 
 
"Vamos reerguer esta empresa!", praticamente gritou Schultz durante uma reunião com 
gerentes em abril, em Nova York. A crença de algumas pessoas mais pessimistas, de que a 
ação não se recuperará, é "bobagem total", disse ele com a voz exaltada. 
 
Schultz tem mais de 5% da empresa, e acaba de ganhar um novo motivo para apressar ainda 
mais o passo: o investidor ativista Nelson Peltz, conhecido por causar rebuliço nas empresas, 
revelou que sua firma Trian Fund Management comprou uma fatia do Starbucks. 
 
Schultz, de 54 anos, tem sido uma fonte incessante de idéias desde que voltou a ser diretor-
presidente, em janeiro. Ele discutiu novos conceitos com clientes numa loja de queijos em 
Seattle, viajou à Itália para procurar a nova geração de bebidas no estilo Frappuccino e enviou 
executivos a uma biblioteca pública de Seattle para estudar como ela fortalece os laços 
comunitários. 
 
Schultz diz que um dos maiores problemas da rede é que a ascensão vertiginosa a tornou 
cautelosa demais. Agora ele está implorando para que as pessoas tenham mais ousadia. 
Quando um funcionário de Long Beach, na Califórnia, reclamou da decoração na loja, dizendo 
que ele podia fazer melhor, Schultz simplesmente lhe disse para ir adiante e pendurar suas 
próprias fotos nas paredes. "Não peça permissão", lembra-se Schultz de ter dito. "Peça 
perdão." 
 
Mas Schultz não foi piedoso em janeiro, quando a diretoria decidiu parar de oferecer leite 
orgânico sem consultá-lo. Depois de descobrir o acontecido através da imprensa, ele chamou o 
diretor de alimentação e bebidas e alguns outros executivos para uma conversa em seu 
escritório e os repreendeu por não terem pedido autorização para a mudança, diz uma pessoa 
a par da reunião.  
 
Schultz diz que apenas queria compreender a decisão e, no fim das contas, acabou 
concordando. A decisão foi tomada porque a Starbucks havia eliminado leite de vacas que 
haviam recebido hormônio de crescimento e não considerava o leite totalmente orgânico 
necessário. 
 
É uma situação delicada para um executivo que, como Steve Jobs ou o já falecido Sam Walton, 
é considerado a alma da empresa, o único que realmente pode dizer se a cor de uma 
embalagem ou o tom de uma promoção se encaixam na marca. 
 
Internamente, Schultz é admirado como poucos executivos. Às vezes os funcionários o 
aplaudem quando ele chega a uma reunião. Alguns atuais e ex-empregados dizem que seu 
status, juntamente com a vontade de controlar decisões tão pequenas quanto o tamanho da 
fonte usada nas placas, criam um ambiente em que os subordinados decidem com base numa 
única pergunta: "Será que Howard vai gostar?" 
 
"Eu não sei se Howard compreende de fato o efeito que tem nas pessoas", diz Mellody Hobson, 
membro do conselho da empresa. Howard Behar, que já foi executivo da empresa e também 
integrou o conselho, diz que "ele motiva empolgação (...) mas também gera ansiedade". 
 



Schultz nega que sua presença seja intimidadora, mas admite que os empregados às vezes 
preferem concordar com ele a ser sinceros. Isso não pode continuar, diz. "Não é sadio para a 
empresa se todo mundo fica esperando que eu diga o que devem fazer. (...) Eu não quero que 
as pessoas me enxerguem de um jeito que me coloque numa posição de status ou de 
superioridade." 
 
Há pouco mais de dois anos, ele e a Starbucks - que hoje tem cerca de 16.000 lojas no mundo 
estavam na crista da onda. Em outubro de 2006, Schultz disse a centenas de analistas e 
investidores, em Seattle, que o crescimento acelerado da empresa a levaria a ter 40.000 lojas, 
mais do que o McDonald's. "Ainda estamos no ato inicial da Starbucks", disse. Semanas 
depois, a ação atingiu o auge a US$ 40. A fatia de Schultz valia mais de US$ 1 bilhão. 
 
Poucos sentiram-se à vontade para questionar Schultz, um homem alto e atlético com sorriso 
largo e um ar de total autoconfiança. Depois de abandonar o conjunto habitacional de baixa 
renda onde foi criado, no bairro nova-iorquino do Brooklyn, ele provou várias vezes que os 
pessimistas estavam errados. Em 1981, quando trabalhava para uma distribuidora de 
cafeteiras, descobriu a Starbucks, que acabava de abrir a quarta loja. Ele se mudou para 
Seattle, começou a trabalhar na empresa e depois abriu seu próprio café, que comprou a 
marca Starbucks em 1987. 
 
Ele queria criar um "lugar intermediário" entre o trabalho e a casa, com base no romantismo 
do café, com bebidas únicas e um vocabulário distinto. No início desta década, o Starbucks 
abria sete nova lojas por dia.  
 
Schultz deixou a presidência executiva em 2000, mas mergulhou em projetos periféricos como 
a contratação de músicos para o selo fonográfico da Starbucks e o marketing de filmes de 
Hollywood, às vezes entrando em reuniões de diretoria sem avisar. Como presidente do 
conselho, continuou envolvido com detalhes mínimos, como a escolha da cor dos copos para 
as festas de fim de ano. 
 
Fora da Starbucks, ele comprou o time de basquete Seattle SuperSonics (depois vendido) e 
circulou com músicos como Kenny G. Ele conquistou uma reputação de visionário dos negócios 
por ter adotado medidas como fornecer seguro-saúde a trabalhadores de meio período. A 
antiga diretora-presidente do eBay, Meg Whitman, o chama de "líder incrivelmente centrado 
em valores". 
 
Mas no início do ano passado parecia que a empresa já perdia o brilho, uma queixa que o 
próprio Schultz expressou num memorando vazado para a imprensa. Ela não ditava mais as 
tendências com novos produtos, mas apenas lançava novos sabores e itens prosaicos como 
sanduíches matinais. As lojas ficaram atulhadas de bichos de pelúcia e outros produtos sem 
qualquer ligação com o café. Reajustes de preços espantaram os clientes. 
 
Em dezembro passado, o conselho já cogitava a substituição de Jim Donald, diretor-presidente 
na época. Schultz deixou claro que queria seu emprego de volta. Ele começou a ligar para ex-
executivos da Starbucks e insistiu que voltassem à empresa para ajudá-lo, o que alguns 
fizeram. Ele voltou à presidência executiva em 7 de janeiro. 
 
Schultz já cortou o número de novos cafés planejados nos EUA e ordenou uma breve 
paralisação de alguns para retreinar os trabalhadores, que foram determinados, entre outras 
coisas, a saudar clientes freqüentes pelo nome e não requentar leite. Diz que lê milhares de 
sugestões em emails de empregados e clientes. 
 
Ele tem viajado pelos EUA tentando ressuscitar o espírito empreendedor que a Starbucks tinha 
quando era pequena. Mas, como ele aprova tantas decisões e é conhecido por exigir mudanças 
de última hora, isso será um desafio para trabalhadores acostumados a tentar agradá-lo, 
dizem pessoas ligadas à empresa. 
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