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Coca-Cola Enterprises adota software e 
serviços da Microsoft para unificar sua força 
de trabalho 
 

 
 

  “John Brock, nosso CEO, nos desafiou a identificar 
melhores formas de conectar todos os funcionários…. 
A Microsoft nos ajudou a passar de uma 
infraestrutura legada para uma solução que oferecia 
melhor valor comercial a todo o nosso pessoal.”  
Kevin Flowers, diretor de tecnologias de habilitação, Coca-Cola Enterprises 

Visão geral 
País ou região: Mundial 
Setor: Bens de consumo – varejo 
 
Perfil do cliente 
A Coca-Cola Enterprises (CCE) é a maior 
comerciante, produtora e distribuidora 
mundial de bebidas não alcoólicas, as 
quais são fornecidas com a execução de 
mercado mais eficiente do setor. 
 
Situação da empresa 
A concorrência crescente da CCE estava 
resultando em declínio de receitas. Essa 
situação exigia dos executivos da empresa 
apresentar uma nova direção estratégica, 
que tornava imprescindível uma 
plataforma para a comunicação e o 
envolvimento de todos os funcionários. 

 
Solução 
A CCE decidiu implementar uma intranet 
mundial hospedada com base na Microsoft 
com ferramentas de colaboração e 
sistema de mensagens acessíveis a todos 
os funcionários de qualquer dispositivo, 
permitindo a eles aumentarem a 
produtividade e o tempo com os clientes. 
 
Benefícios 

 Intranet em toda a empresa  
 Transformação de TI  
 Equipes remotas eficientes  
 Acesso do profissional sem computador  

 

  A Coca-Cola Enterprises (CCE) emprega cerca de 72 mil pessoas 

em 431 instalações em todo o mundo. A maioria da força de 

trabalho é móvel, com 55 mil veículos e 2,4 milhões de 

refrigeradores, máquinas automáticas e misturadores de bebida. 

Com a concorrência crescente no mercado, a CCE precisou de um 

método mais eficiente de colaboração com seus funcionários para 

aumentar a produtividade, possibilitar um melhor fluxo de 

informações e conceder mais tempo aos vendedores para 

interagirem com os clientes. Sua presença mundial exigia que 

funcionários e executivos passassem muitas horas na estrada 

todas as semanas, viajando para reuniões internas. Com as 

tecnologias Microsoft® Online Services, a CCE é capaz de 

economizar com despesas de viagem por meio de ferramentas de 

reunião online e plataformas de colaboração que abrangem fusos 

horários e geografias. 
 

   

 

 

 

  



 

  

 

Situação 
A Coca-Cola Enterprises (NYSE: “CCE”) é a 
maior comerciante, produtora e distribuidora 
mundial de produtos da Coca-Cola. O 
portfólio crescente de produtos da Coca-Cola 
Enterprises inclui as maiores marcas e 
bebidas do mundo, as quais são fornecidas 
com a execução de mercado mais eficiente 
do setor. Hoje, ela atende a 419 milhões de 
consumidores em toda a América do Norte, 
Ilhas Virgens Americanas, outras ilhas do 
Caribe, Bélgica, França, Grã-Bretanha, 
Luxemburgo, Mônaco e Países Baixos. Ela 
emprega cerca de 72 mil pessoas e opera 
em 431 instalações com 55 mil veículos e 
2,4 milhões de refrigeradores, máquinas 
automáticas e misturadores de bebida.   
 
A Coca-Cola Enterprises enfrenta uma forte 
concorrência de outras empresas de bebidas 
e precisava de uma forma mais eficiente de 
trabalhar com clientes e parceiros. Isso exigia 
inovação e uma nova forma de comunicação 
dentro da corporação. Em 2008, a CCE 
reconheceu que as plataformas de comunicação 
atuais não estavam mais permitindo a inovação 
e a colaboração necessárias para levá-la a 
um nível mais avançado e concorrer em um 
ambiente econômico cada vez mais exigente.   
 
A CCE precisava de uma plataforma 
centralizada na qual promover as iniciativas 
da empresa. O sistema de mensagens era 
baseado principalmente em email, que não 
permitia atingir a ampla força de trabalho 
móvel. O presidente e CEO John Brock e o 
CIO Esat Sezer concordaram que, para 
evoluir a cultura da empresa e melhorar os 
relacionamentos com os clientes na CCE, a 
equipe de liderança precisava ser capaz de 
se comunicar com todos os funcionários da 
empresa, especialmente aqueles que 
gerenciavam as operações diárias no campo.  
A maioria das equipes diversas da CCE trabalha 
de maneira distribuída. Os funcionários nas 
fábricas tinham acesso limitado à rede 
corporativa. Os funcionários que lidam com 
clientes móveis, que estão na linha de frente 
fechando vendas e posicionando os produtos 

da CCE em ambientes de loja, também não 
tinham acesso conveniente a emails e 
conteúdos da empresa. Além disso, a CCE 
precisava de uma maneira de orientar a ação 
e as informações para todos os funcionários 
envolvidos em seus negócios por função. A 
infraestrutura atual não permitia isso, 
dificultando a localização de conteúdo 
adequado de forma oportuna.   
 
Os esforços para solucionar os principais 
desafios comerciais em toda a organização 
corriam o risco de serem fragmentados e 
separados sem ferramentas de colaboração 
efetivas. O departamento de TI, liderado por 
Sezer, recebeu a tarefa de fornecer uma 
intranet para toda a empresa, bem como 
uma forma de criar sites de equipe 
autogerenciados para promover a colaboração 
e a integração entre unidades de negócios. A 
empresa confiara muito nas comunicações 
baseadas em email durante anos. 
 
A Coca-Cola Enterprises tinha várias plataformas 
com diversos pontos de integração que a TI 
tinha a responsabilidade de criar, manter e 
compreender. O departamento de TI também 
devia ser especialista em todas essas 
plataformas e gerenciar a infraestrutura com 
sucesso. A CCE enfrentava alta sobrecarga 
administrativa, gerenciando aspectos não 
estratégicos de TI.   
 
Com uma organização estabelecida e diversa 
como a CCE, o departamento de TI descobriu 
que estava gerenciando tantos fornecedores 
quanto soluções.  Quando um novo CIO 
solicitou à equipe de TI racionalizar a 
infraestrutura, eles se concentraram na 
simplificação e consolidação, fornecendo, ao 
mesmo tempo, uma plataforma 
suficientemente robusta para continuar a 
atender aos rígidos requisitos da empresa. 
John Key, diretor de Tecnologias de 
Colaboração da CCE, diz: “Se você 
examinasse nossa plataforma de email 
legada, nós tínhamos mais de 50 servidores. 
Gerenciar esse tipo de situação exigia muita 
sobrecarga. Havia patches, atualizações, 

“Em um período de 
cinco meses, migramos 
cerca de 30 mil pessoas 
para uma solução 
hospedada, sem afetar 
seus negócios ou 
interromper as 
operações diárias.” 
Esat Sezer, CIO, CCE     

“Nossa plataforma de 
email legada... tinha 
mais de 50 servidores. 
Gerenciar esse tipo de 
situação exigia muita 
sobrecarga. Havia 
patches, atualizações, 
suporte e serviços para 
todos aqueles 50 
ambientes diferentes.” 
Kevin Flowers, diretor de tecnologias de 

habilitação, CCE 

 

 



 

  

 

suporte e serviços para todos aqueles 50 
ambientes diferentes. Era dispendioso e não 
havia como o departamento de TI se 
concentrar em oportunidades de valor 
agregado.” Como uma empresa fabricante 
detentora da marca número um do mundo, a 
CCE estava entusiasmada com a implantação 
de uma solução para atender aos requisitos 
comerciais e de TI e ajudar a orientar o 
desempenho e a concorrência no mercado.   
 
Solução 
A CCE viu uma oportunidade de otimizar sua 
comunicação e colaboração com a equipe de 
campo ampliando o relacionamento com a 
Microsoft. Apesar da implementação do 
Microsoft® Online Services e do software da 
Microsoft no local, a CCE consolidou e 
simplificou suas parcerias de TI e aumentou 
seu foco na adição de valor para a empresa. 
A CCE implantou o Microsoft Online Services 
e sua intranet corporativa, enquanto também 
centralizava a compra com a Microsoft por 
meio de um Contrato de Empresa de desktop 
profissional de plataforma completa e uma 
Licença de Assinatura do Usuário para incluir 
o software no local, os serviços e o suporte 
de software.   
 
Na avaliação para concluir se devia atualizar 
a plataforma ou transformar a empresa em 
um modelo hospedado, ela considerou várias 
opções diferentes. A CCE desejava uma 
parceria em que pudesse usar o software da 
empresa no local com serviços de software 
integrados na nuvem e buscou a Microsoft 
para executar seus objetivos. Sezer declara: 
“O valor comercial vem da expansão do uso 
de nossas tecnologias de colaboração de 
comunicação que criamos com a Microsoft.  
Nossa capacidade de comunicar estratégias 
e as alterações que estamos apresentando e 
nas quais estamos envolvendo nossos 
funcionários são enormes. “Em um período 
de cinco meses, migramos cerca de 30 mil 
pessoas para uma solução hospedada, sem 
afetar seus negócios ou interromper as 
operações diárias.” 
 

Benefícios 
Implementação de intranet em toda a empresa   
A CCE agora tem um portal de intranet robusto 
para suportar a colaboração e a comunicação 
mundiais de estratégia corporativa. A intranet 
serve como um local central para serviços 
como o aperfeiçoamento dos processos de RH 
e um portal de autoserviço de RH da CCE, além 
de oferecer uma plataforma de comunicação 
para os trabalhadores com computador da 
CCE. O CEO lançou blogs ativos nos quais os 
funcionários tecem comentários abertamente 
e interagem com a liderança da empresa. A 
CCE também aumentou o envolvimento e a 
educação dos funcionários sobre a 
responsabilidade corporativa e a 
sustentabilidade por meio do conteúdo do 
portal.  Em quatro semanas de habilitação de 
usuários para criar sites de equipe do 
SharePoint, havia mais de 800 solicitações 
de sites direcionados para prioridades 
comerciais e equipes comerciais que lidam 
com os clientes.  
 
Lauren Sayeski, um membro do Conselho de 
Comunicações que orientou o projeto, afirma: 
“Temos um CEO apaixonado e comprometido. 
Ele é um excelente líder empresarial e um 
comunicador nato. Descobrir formas melhores 
e mais relevantes para ele se comunicar com 
a organização era uma prioridade. A capacidade 
de integrar vídeo na intranet e fazer com que 
mais dos nossos 72 mil funcionários tivessem 
contato com o CEO, tornando-o mais 
amplamente disponível, é importante.” Por 
meio da intranet, os funcionários da CCE 
estão ansiosos por participar da administração 
da empresa e dialogar.   
 
Sayeski revela: “Há algumas áreas particulares 
nas quais vimos esse conceito de diálogo 
bidirecional funcionando muito bem. Uma é 
em nossos esforços de responsabilidade 
corporativa, nos quais os funcionários estão 
compartilhando ativamente suas ideias e 
soluções nas próprias instalações sobre as 
formas como eles estão gerando eficiência 
de energia.” 
  

“Esse projeto excedeu 
nossas expectativas da 
perspectiva de TI, 
mostrando como uma 
organização pode 
construir uma base e 
transformar a maneira 
como as pessoas se 
comunicam em uma 
grande empresa.” 
Kevin Flowers, diretor de tecnologias de 

habilitação, CCE 

 



 

  

 

Aumento da eficiência com equipes remotas 
Como uma empresa global, os funcionários 
da CCE precisam estar conectados a líderes 
comerciais nas sedes da empresa e em 
outras instalações. Com o sistema de 
arquivos e comunicações do Microsoft 
Roundtable™ e do Microsoft Office Live 
Meeting, a CCE economiza custos de viagem 
e permite essa conexão.  
 
Facilidade de uso 
 O software da Microsoft é fácil para as 
empresas implementarem, e a adoção dos 
usuários não é um problema porque a 
maioria das pessoas usa o software 
Microsoft em casa. Michael Wright, diretor 
sênior para a implantação do sistema de 
informação na América do Norte, diz: “Do 
ponto de vista comercial, tivemos três 
motivos para escolher a Microsoft: 
familiaridade, recursos e função. A CCE vinha 
usando o Microsoft Office por bastante 
tempo, por isso todos os nossos associados 
no campo estavam habituados à aparência 
da Microsoft. Era muito importante dar a eles 
algo com o qual estivessem familiarizados.  A 
função do software é muito bem integrada 
entre o Microsoft Exchange e o Microsoft 
Office Communicator para mensagens 
instantâneas. Por exemplo, se eu vou a uma 
reunião que está no meu calendário do 
Outlook, o Communicator sabe que não estou 
disponível”.  
 
“John Brock, nosso CEO, nos desafiou a 
identificar melhores formas de conectar 
todos os funcionários. A Microsoft nos ajudou 
a passar de uma infraestrutura legada para 
uma solução que oferecia melhor valor 
comercial a todo o nosso pessoal”, afirma 
Kevin Flowers, diretor de tecnologias de 
habilitação, Coca-Cola Enterprises. 
  
Próximos passos 
Na fase II, a CCE expandirá o alcance do 
Microsoft Online para atingir mais 42 mil 
trabalhadores sem computador que 
trabalham no campo ou em instalações de 
venda/distribuição. Esses funcionários não 

têm computadores, mas serão habilitados na 
fase II a acessar a intranet por meio do 
Microsoft Office SharePoint® Server através 
de estações de trabalho nas respectivas 
instalações. Além disso, a Microsoft está 
desenvolvendo em conjunto um sistema de 
automação da força de vendas que usará 
ainda mais o Office SharePoint Server e 
permitirá aos representantes locais serem 
mais eficientes na obtenção do que precisam 
em pontos de venda e lojas. A CCE usufruirá 
da voz e vídeo de área de trabalho do Office 
Communications Server para aplicativos 
multiusuários e adicionará mais de 10 mil 
usuários móveis. Key revela: “Há um grande 
grupo de cerca de 12 mil pessoas hoje que 
são representantes nas lojas com suporte 
móvel limitado. Nós forneceremos a eles 
dispositivos móveis para se conectarem com 
seus supervisores e compartilharem vídeo e 
outras informações nas lojas por meio do 
nosso sistema de automação da força de 
vendas. Portanto, o Microsoft Online 
gerenciará cerca de 15 mil dispositivos 
móveis para nós que temos email, calendário 
e outros recursos. Esse é um ótimo serviço 
do qual podemos usufruir”.  
 
Flowers conclui: “Havia enorme entusiasmo e 
energia em torno da parceria da CCE com a 
Microsoft. Esse foi o melhor projeto de 
parceria de TI em que a CCE já se envolveu, e 
nós temos o valor agregado de um mapa de 
TI mais longo com a Microsoft do que se a 
CCE tivesse criado a solução no local. Esse 
projeto excedeu nossas expectativas da 
perspectiva de TI, mostrando a melhor 
maneira de uma organização construir uma 
base e transformar a forma de comunicação 
entre as pessoas em uma grande empresa”. 
 

“Temos um CEO 
apaixonado e 
comprometido... 
Descobrir formas 
melhores e mais 
relevantes para ele se 
comunicar com a 
organização era uma 
prioridade. A 
capacidade de integrar 
vídeo na intranet e fazer 
com que mais dos 
nossos funcionários 
tenham contato com o 
CEO é importante. 
Lauren Sayeski, comunicações, CCE 

 



 

  

 

Microsoft Online Services 
O Microsoft Online Services é uma oferta de 
software de comunicações e colaboração de 
classe empresarial fornecida como um 
serviço por assinatura, hospedada pela 
Microsoft e vendida com parceiros. Esses 
serviços tornam mais fácil para os clientes 
acessarem com rapidez e economia as 
tecnologias mais atualizadas, com 
implantação rápida para fornecer aos 
clientes comunicações diretas, 
gerenciamento simplificado e confiabilidade 
e segurança de classe empresarial. Para a 
equipe de TI, o Microsoft Online Services 
reduz o fardo de desempenhar tarefas de TI 
de rotina, como instalação, provisionamento, 
manutenção contínua, patches e atualizações, 
permitindo dedicar mais tempo a iniciativas 
que levam a empresa adiante. Esses serviços 
são respaldados por SLAs e projetados para 
atender às necessidades de confiabilidade e 
conformidade regulatória de clientes 
empresariais. No nível técnico, os serviços 
apresentam a sofisticação que os clientes 
esperam da Microsoft, que continua a 
investir muito na criação de data centers 
para dar suporte a esses serviços. 
 
Para obter mais informações, acesse:  
www.microsoft.com/brasil/online  

Para obter mais informações 
Para obter mais informações sobre 
produtos e serviços Microsoft, ligue para 
0800-7617454. No Canadá, ligue para o 
Microsoft Canada Information Centre, no 
telefone (877) 568-2495. Pessoas com 
problemas auditivos podem usar os 
serviços de telefone de texto da Microsoft 
(TTY/TDD) no número (800) 892-5234, 
nos Estados Unidos, ou (905) 568-9641, 
no Canadá. Fora dos 50 estados dos 
Estados Unidos e Canadá, entre em 
contato com a subsidiária local da 
Microsoft. Para acessar informações na 
Internet, acesse: www.microsoft.com/brasil 
 
Para obter mais informações sobre os 
produtos e serviços da Slalom Consulting, 
ligue para +1 (678) 302-6700 ou visite o 
site www.slalomconsulting.com 
 
Para obter mais informações sobre os 
produtos e serviços da Sapient, ligue para 
+1 (617) 621-0200 ou visite o site 
www.sapient.com 
 
Para obter mais informações sobre os 
produtos e serviços da Binary Tree, nos 
EUA, ligue para 800-706-2913 (opc. 1), ou 
internacionalmente: +1 (212) 244-3635 
(opc. 1) ou visite o site  
 www.binarytree.com 
 
Para obter mais informações sobre os 
produtos e serviços da Coca-Cola 
Enterprises, ligue para +1 (770) 989-3000 
ou visite o site www.cokecce.com  
 

Este estudo de caso serve apenas para fins informativos. A 
MICROSOFT NÃO OFERECE GARANTIAS, EXPRESSAS OU 
IMPLÍCITAS, NESTE RESUMO. 
 
Documento publicado em junho de 2009  
 

 
Software e serviços 

 Microsoft Exchange Online 
 Microsoft SharePoint Online 
 Microsoft Office Communications Online 
 Microsoft Office Live Meeting 
 

 Serviços 
− Microsoft Services 

 
Parceiros 
− Slalom Consulting 
− Sapient 
− Binary Tree 
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