
EXECUTIVO CARIOCA CAR-
los Ricardo, diretor de
marketing da divisão El~
ma Chips da Pepsico, a
gigante americana do se-
tor de alimentos e bebi-
das, é hoje visto como

uma estrela em ascensão no mundo do
marketing. Ele é o principal responsável
pela criação e pelo lançamento de um pro-
duto que movimentou, de forma surpreen-
dente, o mercado de bebidas em 11 paí-
ses. A princípio, pouca gente fora da Pep-
si e da Ambev. empresas responsáveis por
sua produção, colocava fé na H2OH1, be-
bida que fica a meio caminho entre a água
com sabor e o refrigerante diet. Mas em
apenas um ano a H2OH! conquistou 25%
do mercado brasileiro de bebidas sem açú-
car, deixando para trás marcas tradicio-
nais, como Coca-Cola Light e Guaraná
Antarctica Diet. Além dos números de ven-
das, a H2OH! praticamente deu origem a
uma nova categoria de produto, na qual
tem concorrentes como a Aquarius Fresh.
da Coca-Cola, e que já é maior do que seg-
mentos consagrados; como os de leites
com sabores, bebidas à base de soja, chás
gelados e sucos industrializados. "Perce-
bemos que havia uma oportunidade a ser
explorada entre os consumidores que que-
riam, ao mesmo tempo, o apelo saudável
dos sucos e da água aliado ao sabor dos
refrigerantes, tudo isso com um conceito
de mais leveza", diz Ricardo.

A idéia de produzir tal híbrido surgiu

quando Ricardo comandava a divisão de
marketing global da Seven Up, um dos
refrigerantes da Pepsico. Trabalhando em
Nova York, ele teve corno primeiro desa-
fio dar fôlego novo à antiquada soda sa-
bor limão, que se encontrava estagnada.
O crescimento das vendas era de pífio
0,6% a cada ano, equivalente a um quin-
to da média do mercado de refrigerantes,
um segmento já em crise, hiperpovoado
de concorrentes e alvo de campanhas con-
tra a obesidade. "Nossa marca vivia uma
situação tão ruim que muitos de meus co-
legas vieram me dar os pêsames ao saber
de minhas novas funções, e alguns comen-
taram que eu havia recebido um mico pa-
ra administrar", diz. Em 2003, Ricardo e
sua equipe iniciaram um processo de re-
juvenescimento do produto, que passou a
ter uma versão chamada refreshment, em
que uma fórmula-base ganhava diferen-
tes variações de sabor. Funcionou. A Se-
ven Up registrou, a partir de então, cres-
cimento médio de 11 % ao ano em suas
vendas. Ricardo e seu time decidiram do-
brar a aposta um ano e meio depois para
conquistar mais consumidores — espe-
cialmente entre aqueles que se recusavam
a comprar qualquer tipo de refrigerante.

PARA ENTENDER AS RAZÕES da rejei-
ção, pesquisadores foram enviados a paí-
ses com hábitos de consumo tão diferen-
tes como Arábia Saudita, China, Inglater-
ra, México e Rússia. O estudo chegou a
três respostas básicas. Alguns abandona-

vam o hábito porque não queriam mais
ingerir açúcar e calorias — e, por tabela,
engordar. Outros sentiam desconforto com
a sensação de a barriga estufar com as be-
bidas gasosas. Um último grupo estava
em busca de produtos mais naturais, liga-
dos à vida saudável e descartava até mes-
mo as bebidas diet. O passo seguinte foi
passar os resultados da pesquisa aos la-
boratórios da empresa e transformar es-
ses conceitos em uma fórmula. Começa-
va, assim, a nascer a H2OH! O novo pro-
duto não levava corantes ou açúcar e ti-
nha uma quantidade de gás menor do que
os refrigerantes tradicionais. O primeiro
protótipo, batizado internamente de
Splash, foi um fracasso retumbante nos
testes pré-lançamento. "Pelas pesquisas



de mercado que fizemos com consumido-
res de cinco países, a bebida passava a sen-
sação de ser urna Seven Up aguada e sem
graça", diz Ricardo.

Foi aí que seu grupo decidiu afastar a
bebida da categoria dos refrigerantes para
aproximá-la das águas aromatizadas. Pa-
ra começar, aumentou-se a quantidade de
água na composição (cerca de 99%) e di-
minuiu-se ainda mais o volume de gás. O
suco de limão da Seven Up original con-
tinuou presente, só que em menor concen-
tração, e adicionou-se um composto com
vitaminas — uma atenção especial à pro-
posta saudável do produto. "A partir de um
fracasso criamos um produto novo", diz
Ricardo. A escolha do nome, o último de-
talhe que faltava, também obedeceu à mes-

ma lógica. Eles queriam encon-
trar uma marca que diferencias-
se o produto da categoria refri-
gerantes. Ricardo e sua equipe
estudaram um catálogo com
mais de 20 000 marcas regis-
tradas pela Pepsico. No mo-
mento em que acharam o nome
H2OH!, sabiam que tinham en-
contrado a opção ideal. No fi-
nal dos anos 80, essa marca já
havia sido utilizada num refri-
gerante lançado — sem grande
sucesso — nos Estados Unidos.

O tropeço inicial e as mu-
danças na fórmula e na estraté-
gia de marketing acabaram ti-
rando o produto de um segmen-
to em queda e o colocaram na
crista de uma das fatias do mer-
cado de bebidas que mais cres-
cem no mundo. Enquanto os re-
frigerantes — mesmo os diet
— marcam passo em vendas,

as águas minerais movimenta-
ram em 2006 cerca de 4 bilhões
de dólares no mundo, cresci-
mento de 16% em relação ao
ano anterior. No mercado bra-
sileiro, a água com marca é um
produto de consumo que tam-
bém vem crescendo. Projeções
indicam que, no final de 2007,
esse tipo de bebida movimen-
tará 286 milhões de litros, cin-
co vezes mais do que, por exem-
plo, a venda de chás gelados.

Depois de liderar a virada da Seven Up
e conduzir a gênese da H2OH!, Ricardo
prepara-se agora para mudar a linha de
produtos da Elma Chips no Brasil. Os sal-
gadinhos artificiais com suas calorias e al-
tos índices de gordura são itens proscri-
tos da dieta de pessoas adeptas da vida
saudável. O Ministério da Saúde ameaça
com restrições severas a publicidade des-
se tipo de produto como forma de coibir
seu consumo por crianças. A adaptação,
mais uma vez, é o desafio de Ricardo. A
Elma Chips acaba de lançar uma linha de
produtos à base de mandioca e inhame fri-
tos, batizada sugestivamente de Sabores
da Terra. Pelo jeito, Ricardo e sua equipe
terão de, mais uma vez. trabalhar com o
ceticismo de parte do mercado. •
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