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Após vários anos de resultados
decepcionantes, a Coca-Cola vai
ter de provar em 2006 que real-
mente deu uma reviravolta. No fim
do primeiro ano à frente da com-
panhia, Neville Isdell tem vários
motivos para estar satisfeito. Os lu-
cros superaram as expectativas do
mercado nos últimos quatro tri-
mestres e as vendas, em volume,
subiram cerca de 5%, mais do que o
dobro do ano passado.

Um ano de melhoras, no en-
tanto, não é suficiente para con-
vencer os céticos investidores. As
ações da empresa ficaram está-
veis neste ano, enquanto as da ri-
val Pepsi valorizaram-se cerca de
15%. Em dezembro, o valor de
mercado da Pepsi superou o da
Coca-Cola pela primeira vez.

Analistas dizem que a Coca-Co-
la precisa provar que sua recupera-
ção ê sustentável, para que os in-
vestidores tenham uma visão mais
positiva sobre a empresa. Grande
parte disso dependerá do sucesso
de uma nova série de produtos,
planejada para 2006 e de um novo
slogan: "Welcome to the Coke side
of life" (algo como "Bem-vindo ao
lado Coca-Cola da vida").

A ampliação da linha de produ-
tos da Coca-Cola e a renovação de
sua desgastada campanha publici-
tária estão entre as prioridades de
Isdell desde que assumiu o cargo
em 2004. A Coca-Cola foi mais len-
ta do que a Pepsi em diversificar
seus produtos além dos refrige-
rantes "cola", em meio a uma
maior demanda por outros tipos
de bebidas e por produtos mais
saudáveis, como sucos e água en-
garrafada. Os refrigerantes repre-
sentam apenas 20% das vendas da
Pepsi em comparação com os mais
de 80% na Coca-Cola.

Em resposta, Isdell comprome-
teu-se a destinar uma quantia adi-
cional de US$ 400 milhões para o
investimento anual em inovação e
marketing. Houve alguns casos de
sucessos precoces. O caso mais no-
tável foi a forte expansão da em-
presa no mercado de bebidas ener-
géticas dos EUA, de altas taxa de
crescimento e margem de lucro,
por meio da recém-lançada marca
Full Throttle e de um acordo de
distribuição com a Rockstar, uma
marca independente.

"Na mesma época do ano passa-
do, tínhamos menos de 1% do mer-
cado de bebidas energéticas", afir-
mou Isdell. "Agora temos partici-
pação de 20% e somos o número
dois, atrás da Red Bull."

No total, o volume de bebidas

sem gás da Coca-Cola cresceu cer-
ca de 11% neste ano, puxado pelas
vendas do isotônico PowerAde.
Entre os produtos previstos para
2006 estão o Tab Energy e uma ver-
são com gás da água Dasani.

A Coca-Cola também tenta rea-
nimar o crescimento de suas mar-
cas principais de refrigerantes: Co-
ca-Cola, Sprite e Fanta. Grande par-
te do foco vem sendo as versões
sem açúcar dessas marcas, como a
Coke Zero, nos EUA, e em novos sa-
bores como a Coke Blak, com sabor
de café, que estréia na França no
próximo mês. A empresa não de-
sistiu dos refrigerantes normais.
Embora a demanda esteja em de-
clínio em vários mercados ociden-
tais — onde a preocupação com a
obesidade é maior — as vendas
continuam a crescer em países em
desenvolvimento como China,
Rússia e Brasil.

O volume global de refrigeran-
tes da Coca-Cola aumentou 3%
neste ano, com 75% das receitas
vindo de fora da América do Norte.
A empresa espera que uma nova
campanha publicitária de alcance
mundial fortalecerá essa tendên-
cia de recuperação em 2006. A Co-
ca-Cola luta há anos para recriar a
mágica de suas campanhas dos
anos 70 e 80, quando os slogans
"The Real Thing" ("Isso é que é") e
"Coke is it" ("É isso aí") tornaram-

se frases com apelo por todo o
mundo. Recentemente a empresa
escolheu a Wieden and Kennedy,
agência americana conhecida por
seu trabalho com a Nike, para co-
mandar a campanha deste ano.

Isdell vem procurando novas
idéias e talentos por meio da refor-
mulação de sua administração. "A
peça final desse quebra-cabeça",
disse Isdell, "são as aquisições". Ele
explicou aos investidores que de-
verá promover acordos pequenos
que ajudem a preencher defasa-
gens regionais na linha de produ-
tos — seguindo o modelo da com-
pra neste ano da Multon, a empre-
sa russa que deu à Coca-Cola 25%
do mercado doméstico de sucos.

Tendo descrito 2005 como um
"ano de recomposição", Isdell
mostra-se satisfeito em ver que a
Coca-Cola está sendo avaliada em
função de metas de longo prazo
para 2006, excluindo variações
cambiais. As previsões para a em-
presa são de crescimento de 3% a
4% em volume e de 6% a 8% no lu-
cro operacional. Muitos analistas,
porém, acreditam que a empresa
ainda não compreendeu a exten-
são da mudança pela qual o mer-
cado de bebidas está passando. No
curto prazo, temem que oscilações
cambiais negativas e o fraco con-
sumo na Europa possam afetar os
lucros do próximo ano.

Coca-Cola renova slogan e tenta provar reviravolta


