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A Coca-Cola Co., a maior fabricante mundial de refrigerantes, criou um novo grupo de estratégia 
e publicidade, além de uma divisão para mercados emergentes, para tentar recuperar vendas, 
atualmente consideradas fracas pela multinacional.  
 
Mary Minnick, uma veterana que chefiou o grupo asiático da empresa, vai comandar a divisão de 
estratégia destinada a desenvolver novos produtos e melhorar a área de marketing e publicidade, 
explica a Coca-Cola.  
 
A companhia também realinhou seus grupos voltados para a Europa e para a Ásia, criando uma 
terceira divisão regional para se concentrar em mercados de países em desenvolvimento, de 
expansão mais acelerada, como China, Rússia e Leste Europeu. As mudanças entram em vigor em 
1 de maio.  
 
Meta é aumentar as vendas.  
 
E. Neville Isdell, 61, o principal executivo da Coca-Cola, que transformou o marketing e a 
publicidade na viga mestra de seu plano de retomada do crescimento, afirma que a reorganização 
vai ajudar a empresa a encontrar novas áreas para aumentar suas vendas.  
 
Este ano, a Coca-Cola está elevando em US$ 400 milhões seus gastos com publicidade e novos 
produtos, entre os quais a Coca-Cola com limão.  
 
A média de crescimento das vendas da empresa, de 2,3% nos últimos cinco anos, deve ser 
comparada aos 7,5% da PepsiCo Inc., líder do mercado de bebidas não-gasosas, de crescimento 
mais acelerado.  
 
Mercados em desenvolvimento  
 
"Mary Minnick está tomando o lugar do tradicional cargo máximo de marketing e publicidade", diz 
Marc Heilweil, presidente da Spectrum Advisory Services, com sede em Atlanta, que de tem 125 
mil ações da Coca-Cola em sua carteira de US$ 300 milhões.  
 
"A área de marketing e publicidade tem sido a mais fraca da empresa. Ela não estado à altura dos 
padrões da Coca", diz acreditar o especialista.  
 
Na nova organização, a empresa vai manter seus grupos para a América do Norte, a América 
Latina e a África, ao mesmo tempo em que dividirá os de Europa e Ásia em três novas unidades: 
União Européia, Norte da Ásia, Eurásia e Oriente Médio, e Sudeste Asiático e Orla do Pacífico.  
 
Os grupos foram criados para intensificar o foco em "mercados de rápido desenvolvimento", disse 
Isdell no comunicado, "num momento em que desenvolvemos e expandimos a devida infra-
estrutura para atender esses mercados."  
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