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Pepsi e Starbucks compartilham um problema. A segunda maior produtora mundial de bebida 
de cola e a maior rede mundial de lojas de café estão preocupadas com a forma como seus 
clientes percebem as suas marcas. A Pepsi sempre se pautou pela "experiência", diz Ron 
Coughlin, um executivo de marketing da empresa. O problema é que os consumidores 
gradativamente experimentam bebidas leves mais saudáveis e água mineral em garrafa, em 
vez da cola açucarada. A Starbucks, por sua vez, pode ter se expandido num ritmo veloz 
demais, o que explica porque Howard Schultz, presidente do conselho de administração da 
companhia, teme que a "experiência Starbucks" esteja em perigo.   
 
Em um memorando interno enviado a executivos graduados da Starbucks em 14 de fevereiro, 
e que foi vazado à imprensa, Schultz diz que a expansão de mil para mais de 13 mil lojas ao 
longo da última década levou a uma diluição da experiência Starbucks e "ao que se poderia 
caracterizar como ´commoditização´ da marca". Uma conseqüência, diz Schultz, é que 
algumas pessoas acham que as suas lojas são "estéreis, padronizadas, que já não refletem a 
paixão que os nossos parceiros sentem pelo café".   
 
Starbucks e Pepsi situam-se entre as 50 marcas mais valiosas no mundo, de acordo com o 
instituto de pesquisa de mercado BrandZ. Ambas prosperaram explorando as suas marcas 
fortes para vender o que na realidade são commodities - café e cola - a preços mais altos. 
Uma xícara de café custa cerca de três vezes mais na Starbucks do que em uma loja de café 
comum em Nova York e a Pepsi é vendida a um preço 60% a 70% superior ao das bebidas à 
base de cola de marca própria dos supermercados.   
 
Agora, ambas correm risco de exposição a uma sensação crescente de que seus produtos são 
realmente apenas commodities, diz Robert Passikofff, da Brand Keys, uma consultoria de 
marcas.   
 
Em seu memorando, Schultz sugere que a empresa precisa voltar às raízes. Desde os seus 
primórdios, na década de 1970, a Starbucks empenhou-se em representar um "terceiro lugar" 
para se passar o tempo, depois da casa e do trabalho. O aroma dos grãos de café fresco 
deveria se insinuar por entre cafeterias intensamente iluminadas e mobiliadas com mesas e 
cadeiras confortáveis. Tomadas elétricas permitem aos clientes recarregar os seus tocadores 
portáteis de música ou seus laptops. A maioria dos Starbucks nos Estados Unidos e em alguns 
outros países oferece acesso sem fio à internet.   
 
Durante a sua expansão, porém, a Starbucks instalou máquinas de café expresso automáticas, 
em vez de manuais, acrescentou janelas de atendimento para motoristas, que não precisam 
sair de seus carros para fazer o pedido, e começou a vender comida quente, canecos e até 
CDs.   
 
Enquanto McDonald´s, Dunkin Donuts e outras redes de fast-food se deslocavam para estratos 
de consumidores mais abastados, a Starbucks aparentava ser menos diferenciada. A 
"Consumer Reports", uma revista dos EUA que publica análises de produtos de consumo, 
recentemente, classificou o café do McDonald's em nível mais elevado do que a variedade 
vendida na Starbucks.   
 
O desejo de Schultz de voltar às raízes da Starbucks poderia aparentar um conflito com a meta 
declarada da companhia, de se expandir para 40 mil pontos de venda mundialmente. Alguns 
analistas avaliam que a marca Starbucks já está superdimensionada. "Nossas pesquisas 
indicam que os clientes estão desertando", diz Passikoff. Neste ano, a Starbucks perdeu a 
primeira posição no estudo anual de fidelidade de clientes da Brand Key na categoria café e 
rosquinhas para a Dunkin Donuts.   
 
O problema da Pepsi é que é uma marca de peso num mercado que está encolhendo. As 
vendas de refrigerantes gaseificados declinaram de 10,24 bilhões de caixas em 2004 para 
10,18 bilhões de caixas em 2005, segundo o instituto de pesquisas Beverage Marketing. (Uma 



caixa é definida como 192 onças líquidas dos EUA, ou 5,68 litros). O motivo principal para a 
queda é a crescente preocupação com a obesidade.   
 
No mês passado, a Pepsi lançou uma remodelagem global das suas latas de Pepsi, com uma 
série de 35 novos modelos com temas como musica, esporte ou moda. O símbolo do globo e a 
inscrição nas latas permanecerão os mesmos, porém um novo tema estreará a intervalos de 
poucas semanas. Cada tema terá o seu próprio website com clipes de vídeo e outras atrações 
para prender os clientes. O objetivo é representar o espírito "divertido, otimista e jovial" da 
Pepsi, diz a empresa. "É uma mudança de fachada, mas não estou certo se isso poderá fazer 
muita diferença para as margens", diz Robert van Brugge, um analista do setor de 
refrigerantes na Sanford Bernstein. Passikoff diz que alterar a embalagem é o último recurso 
de uma marca surrada.   
 
Durante a sua história de 109 anos, a Pepsi passou por muitas revitalizações de marca, 
naturalmente, porém nenhuma nessa escala. Até o próximo ano a atual lata vermelha, branca 
e azul da Pepsi terá desaparecido das prateleiras. Em seu lugar, a companhia promete uma 
"descoberta sustentada" para pessoas de todas as idades e, não surpreendentemente, uma 
nova "experiência".   
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