
QUANDO ASSUMIU a presidência da Coca-Cola, em julho de 2008, Muhtar 
Kent traçou um ambicioso plano de crescimento a longo prazo — até num 
mercado supostamente maduro como o americano. A meta? Dobrar o 
faturamento até 2020. Kent está tentando rejuvenescer uma cultura que se 
tornara "arrogante", voltada ao próprio umbigo. Frutos do corte de custos 
já foram reinvestidos no trabalho da marca. Numa entrevista editada a Adi 
Ignatius, editor-chefe da HBR, Kent fala de iniciativas de sustentabilidade da 
empresa e do valor de ter 33 milhões de fãs no Facebook. E diz por que um 
executivo não deve nunca comer sozinho. 

HBR: Desde a morte de Roberto Goizueta, em 
1997, os sucessores dele na presidência da Coca-
Cola duraram pouco no cargo. Qual a razão? É uma 
empresa especialmente difícil de tocar? 
Kent: De fato, a permanência no cargo tinha sido 
bastante longa até a morte de Roberto. Em seguida, 
dois presidentes sucessivos duraram bem pouco; 
naquele momento, não estávamos achando a chave 
para promover o crescimento. E Neville Isdell, meu 
antecessor imediato, avisou de cara que só daria 
uma pausa na aposentadoria para voltar à ativa por 
um tempo limitado. Isdell viu que a empresa perde
ra sua alma. Tínhamos deixado de acreditar em nós 

mesmos e em nosso core business. Tínhamos nos 
tornado arrogantes. Isdell reverteu a situação e nos 
tirou daquele buraco. 

Ao assumir a presidência, em 2008, qual era sua 
maior prioridade? 
Havia duas: estabelecer uma visão de longo prazo e 
voltar a crescer na América do Norte. Senti que pre
cisávamos de uma visão, de uma imagem comum 
do sucesso — tanto para nós como para nossa rede 
de engarrafadoras. O plano, batizado de Visão 2020, 
busca dobrar o faturamento em dez anos. Não é para 
quem desanima fácil, mas claramente é viável. 
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Que tipo de problema você encontrou? 
Estávamos olhando para o próprio umbigo. A maioria 
das reuniões que fazíamos era com nós mesmos. Não 
saíamos para ver como o mundo estava mudando. 

E como você tentou mudar essa situação? 
Reunimos gente do mundo todo — as 400 pessoas 
mais graduadas da empresa — para entender como 
tínhamos chegado àquela situação e como sairíamos 
dela. Começamos a trabalhar mais de perto com as 
engarrafadoras. Pusemos um fim àquela profusão de 
reuniões internas. Contratamos gente nova. E estabi
lizamos a empresa. 

Qual o balanço até aqui? 
Ainda temos oito anos para concluir o Visão 2020. 
Até aqui, vamos bem. Aproveitamos as oportunida
des trazidas pela crise. Cortamos mais de meio bilhão 
de dólares em gastos desnecessários e usamos parte 
dessa economia para ajudar a trabalhar as marcas da 

empresa. Nossos indicadores são bons. Além disso, 
conseguimos voltar a crescer em nosso maior merca
do, os Estados Unidos. Quando começam a surgir in
dícios como esses, é ótimo para sua credibilidade. Se 
nossas marcas são fortes, nossos parceiros de engar
rafamento também querem investir no negócio. 

Por que o mercado americano é tão difícil? 
Quando falamos pela primeira vez da meta de cres
cer nos Estados Unidos, todo mundo achava que es
távamos tentando chegar à Lua com um planador. A 
seu ver, "crescer nos Estados Unidos" era uma total 
contradição. Mas achamos que há, sim, muito espa
ço para crescer nesse mercado e estamos investindo 
cerca de US$ 3 bilhões ao ano ali. E digo por quê: os 
Estados Unidos são a única nação desenvolvida com 
um grupo demográfico jovem e crescendo. Em 2040, 
apenas 25% da população americana terá mais de 60 
anos de idade, em comparação com 30% na Europa 
e 4 0 % no Japão. E é uma população diversificada, di
nâmica, empreendedora. 

Durante anos, a propaganda da Coca-Cola marcou 
época. Até que ponto você sente pressão para 
criar o próximo lema ou a próxima imagem que 
defina uma era? 
O mundo da comunicação está evoluindo a um rit
mo rápido. Antigamente, era preciso uma publicida
de de primeira categoria para causar impressão de 
verdade junto ao público. Hoje, o consumidor tem 
muito mais poder. É preciso se comunicar com ele. 
Temos mais de 33 milhões de fãs no Facebook — a 
página da Coca-Cola é maior do que a de qualquer 
outra marca, e sequer foi criada por nós. Ainda pre
cisamos de uma bela publicidade, mas isso é apenas 
parte do diálogo. 

Aí está o desafio: até que ponto a empresa controla 
a mensagem? A Coca-Cola, por exemplo, já teve 
de lidar com aquela leva de vídeos virais de gente 
colocando balas Mentos em garrafas de Coca Light 
para criar uma espécie de fonte. Isso não causa 
preocupação? Ou é algo que vocês aceitam bem? 
Não é só que não dá para controlar. É que, quando a 
empresa tenta, o tiro sai pela culatra. É preciso en
tender o consumidor: ele quer ser ouvido. É uma 
questão de cocriação de conteúdo. Cinco anos atrás, 
só 3% de nossa verba total para comunicação era pa
ra mídias sociais. Hoje, é mais de 20% e cresce a um 
ritmo acelerado. 

Qual o valor, exatamente, daqueles 33 milhões de 
fãs no Facebook? 
O valor é que a empresa pode falar com eles. Esse pú
blico conta coisas importantes para a empresa e suas 
marcas. Hoje, o consumidor está comprando produ
tos não só pela qualidade, mas também porque acre
dita no caráter da empresa que produz essas coisas. 

O que sem dúvida inclui a percepção de 
sustentabilidade. Qual sua abordagem nessa 
área? 
Na Coca-Cola, acreditamos em algo bem simples: se 
não der para ajudar a criar comunidades sustentá
veis onde atuamos, não vamos ter um negócio sus
tentável. Essa ideia precisa ser incorporada ao negó
cio — em vez de inserida no relatório de responsabi
lidade social empresarial. 

Em termos concretos, o que isso significa? 
Fomos os primeiros a assumir como meta neutrali
zar nossa pegada hídrica. Também estamos traba
lhando com embalagens e reciclagem, e tentando 
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crescer sem aumentar a pegada de carbono. Fomos 
a primeira fabricante de bebidas a usar uma garra
fa plástica de origem parcialmente vegetal. Até 30% 
de nossas garrafas hoje são compostas de uma resi
na feita a partir de cana-de-açúcar, e não combustí
veis fósseis. 

Além disso tudo, estamos empenhados em capa
citar a mulher fora da empresa. Temos programas 
para levar a garotada à universidade. E tentamos 
ajudar nossas comunidades, onde quer que estejam, 
trazendo água, hospitais ou escolas. Na esteira do 
terremoto na província chinesa de Sichuan, construí
mos mais de 50 escolas na região. 

Tenho certeza de que a Coca-Cola já se achava 
uma empresa cidadã antes dessas iniciativas. Mas 
o mundo está mudando e o consumidor espera 
mais de uma empresa. Como ficar à frente disso? 
A saída é ser absolutamente honesto consigo mes
mo sobre o fato de que a empresa está fazendo isso 
tudo não porque soa bonito, mas porque é parte de 
sua filosofia empresarial. E o legal de algumas des
sas coisas é que são muito salutares para a empresa 
também. 

Falemos de água. A Coca-Cola já foi muito criticada 
— na índia, por exemplo — por usar água demais. 
É por isso que queremos atingir a neutralidade hídri
ca até 2020. A Coca-Cola usa 350 bilhões de litros de 
água por ano em suas operações. Neutralidade hídri
ca significa repor um litro para cada litro usado. Co
mo é possível? Reduzindo a quantidade de água usa
da nas fábricas, reciclando a água que não for utili
zada e devolvendo o recurso às localidades. E, ainda, 

criando projetos de captação de água de chuva ao re
dor do mundo. É preciso deixar um terceiro medir is
so para a empresa; no nosso caso, é o World Wildlife 
Fund. E, ao usar menos água, seus custos caem. 

E é mesmo necessário engarrafar água quando a 
da torneira está aí à mão? 
Não dá para olhar para o mundo como se fosse ape
nas os Estados Unidos. Em muitos lugares, a única 
água que a pessoa pode beber, se quiser ficar viva, é 
água engarrafada. Quanto à garrafa em si, cada vez 
mais estamos usando o vasilhame que citei lá atrás, 
de origem parcialmente verde. E, com o preço do pe
tróleo subindo, a garrafa com composição vegetal vai 
acabar nos dando uma vantagem de custo. 

Chegamos a um ponto no qual o investidor 
pode, basicamente, exigir que iniciativas de 
sustentabilidade se paguem sozinhas? Ou dá para 
fazer coisas que não dêem retorno no balanço? 
A questão não é o investidor. Não dá para preservar 
e promover nenhuma iniciativa de sustentabilidade 
no mundo hoje em dia se ela não trouxer também 
um benefício econômico. 

Mas que contribuição a construção de escolas e 
hospitais dá para o balanço? 
Uma escola ajuda a empresa a criar comunidades 
sustentáveis. O mesmo acontece quando levamos 
água a um lugar sem uma rede de abastecimento. E 
para uma empresa como a Coca-Cola, que atua em 
206 mercados no mundo todo, criar comunidades 
sustentáveis nos ajudará a ter um negócio por ou
tros 125 anos. 
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A seu ver, criticar fabricantes de refrigerantes 
pela epidemia de obesidade [nos EUA] seria 
injusto, pois a indústria só é responsável por uma 
pequena parcela das calorias que a população 
ingere. Agora, se o refrigerante contribui para o 
problema, por que fabricá-lo? 
Como empresa, não podemos resolver um problema 
grande e complexo como o da obesidade. Nos últi
mos 20 anos, o total de calorias em nossas bebidas 
caiu consideravelmente. Ainda assim, as taxas de 
obesidade nos Estados Unidos seguiram subindo, e 
muito. Damos escolha: bebidas sem calorias, bebidas 
com poucas calorias, bebidas com mais calorias. E fa
lamos com o consumidor por meio do rótulo indican
do o teor calórico. Estamos trabalhando com afinco 
para ser parte da solução, mas rejeitamos a ideia de 
que tenhamos criado o problema. Temos, todos, a 
responsabilidade de aumentar a conscientização so
bre os benefícios de levar uma vida mais ativa. 

Na sua descrição, a Coca-Cola é "uma ideia, uma 
visão, uma sensação". Como assim? 

A Coca-Cola é muito mais do que o produto. Tem a 
ver com um refresco universal, com momentos de 
felicidade. No ano passado, fui a Hohhot, na Mon
gólia Interior, inaugurar uma fábrica. Foi uma verda
deira festa: a Coca-Cola vinha chegando e aquilo era 
parte da crença num futuro melhor para todos. Não 
é que a Coca-Cola represente a bandeira americana. 
É um símbolo único de otimismo. 

Com uma marca tão forte, por que não usar o 
nome da empresa com mais destaque em tudo — 
em todo suco, toda água e toda outra bebida da 
empresa? 
Porque o branding não funciona assim. A Coca-Cola 
foi criada 125 anos atrás por John Pemberton, um far
macêutico empreendedor que inventou uma bebida 
de sabor singular, uma garrafa singular. É só pensar 
na velha garrafa de Coca-Cola: mesmo no escuro, é 
só tocá-la para logo saber que é uma Coca-Cola. Logo, 
o nome da empresa não funcionará como um guar
da-chuva para todas as outras marcas. Temos 15 mar
cas distintas de US$ 1 bilhão cada uma. 

Algum dia a Coca-Cola vai fabricar bebida 
alcoólica? 
Não, e digo por quê. Tem a ver, de novo, com a Vi
são 2020. Nos próximos dez anos, entre 800 milhões 
e 1 bilhão de pessoas no mundo todo vão ascender 
à classe média — a maior urbanização já vista pelo 
mundo. Isso se traduz num consumo na rua, durante 
deslocamentos — o que significa uma demanda im
portante para bebibas sem álcool, prontas para con
sumir. É um excelente negócio. Por que iria querer 
perder o foco? 

Dois anos atrás, a Coca-Cola tentou comprar 
a Huiyuan Juice, a maior fabricante de sucos 
naturais da China. O governo chinês vetou o 
negócio. Que lição a empresa tirou disso? 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A lição foi que a China não estava pronta para apro
var a venda de uma marca nacional para uma em
presa estrangeira. Há uma evolução na história das 
nações. Embora a China tenha enveredado pelo ca
minho da empresa e do capitalismo, certas partes do 
país ainda não foram totalmente inseridas nessa evo
lução. Quando isso irá mudar? Bom, hoje há cerca de 
US$ 100 bilhões de investimento americano na Chi
na e cerca de US$ 5 bilhões em investimento direto 
da China nos Estados Unidos. É uma proporção de 20 
para 1. Quando for de 4 para 1, digamos, esse tipo de 
restrição provavelmente desaparecerá. 

Falemos de liderança. O Goizueta, por exemplo, 
era o presidente-filósofo. Que tipo de líder você é? 
Gosto de saber dos detalhes, de descer à sala de má
quinas, mas também de operar num plano elevado 
em termos de definir a estratégia, a visão e a direção 
da empresa. Afinal, quando se é presidente de uma 
empresa com 140 mil funcionários em 206 mercados 
ao redor do mundo, só lhe resta influenciar. 

Como influenciar de verdade? 
No meu caso, prefiro ser discreto, carregar eu mes
mo minha pasta, para tentar incluir os outros. Uso 

"eu" o menos possível e valorizo a equipe no senti
do mais amplo — não só de trabalhadores, mas de 
parceiros, clientes, stakeholders. Adoro visitar su
permercados, estar com o cliente. Quando o consu
midor está acolhendo seus produtos na própria vida 
1,7 bilhão de vezes por dia, é preciso ir conferir isso 
acontecendo. 

Certo. Mas visitar estabelecimentos que vendem 
Coca-Cola é realmente um bom uso do tempo do 
presidente? 
Sim, porque ali se aprende. E é importante ser visto, 
pois somos uma empresa movida a gente. Somos um 
dos maiores empregadores do mundo na iniciativa 
privada, e é importante que todo trabalhador nosso 
em contato com o cliente esteja motivado e se sinta 
bem sobre o que está fazendo. É questão de sentir or
gulho daquilo que faz. 

Você lê tratados de gestão e aplica melhores 
práticas? Ou é mais instintivo como líder? 
Sou muito mais instintivo. E embora leia, sim, a Har-
vard Business Review, no mundo de hoje "ver" é fun
damental para o sucesso. Não dá apenas para ficar 
sentado em casa ou no escritório lendo. É preciso ver 
e ser visto. 

Qual foi a grande oportunidade que direcionou sua 
carreira? 
Logo no início, depois de uns dois anos trabalhando 
na Coca-Cola nos Estados Unidos, recebi a oportuni
dade de mudar para Roma, para chefiar a publicida
de e promoções de vendas. Com dois anos e meio no 
cargo, uma reorganização eliminou o departamento 

— e me deixou sem emprego. Estava a ponto de fazer 
as malas e voltar para casa quando alguém ali da em
presa com quem cruzara apenas uma vez — imagino 
ter causado uma boa impressão nele — me ligou e 
marcou um encontro. Essa pessoa me deu uma opor
tunidade, um posto em Amsterdã. A lição? É preciso 
criar e nutrir, sempre. Não coma sozinho, nunca. 

Qual sua opinião sobre o planejamento da sucessão? 
Qual a melhor maneira de abordar a questão? 
Para cuidar direito da sucessão, é preciso identificar 
os maiores talentos da empresa pelo menos dois ní
veis abaixo [do presidente] e falar sobre esses indiví
duos com a alta liderança operacional. É preciso pro
gramas para instalar essas pessoas em postos que 
promovam seu crescimento e apresentá-las à alta l i 
derança. E é preciso se certificar de que o conselho 
de administração trave contato com essa gente. 

Eis uma pergunta que faço a todo presidente: no 
ano passado, você recebeu um total de uss 24 
milhões. Você vale isso tudo? 
Bom, primeiro, não sou eu quem define isso. E nos
sa remuneração é estruturada de um modo bastan
te voltado ao longo prazo. No ano passado, devolve
mos mais de US$ 7 bilhões a nossos acionistas na for
ma de dividendos e recompra de ações. O valor ao 
acionista que criamos foi de 26%; o índice Dow Jones 
avançou consideravelmente menos. Há, é claro, uma 
relação: quando as ações sobem, nossa remuneração 
sobe. Ao avaliar o mandato de um presidente, é pre
ciso olhar para duas coisas: o valor da empresa em 
comparação com o que era quando o presidente as
sumiu e, o que é muito mais importante, o valor dois 
ou três anos depois de o presidente sair. 

Você sente que há uma rivalidade com a PepsiCo e 
a presidente da empresa, Indra Nooyi? 
Acho salutar disputar com nosso principal concor
rente internacional, mas também com concorrentes 
locais em todo o mundo. É algo que torna nossa em
presa melhor, mais honesta e mais saudável. Se há 
rivalidade? Cabe a você decidir. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 10, p. 16-21, out. 2011.




