
Pepsi investe US$ 1,2 bilhão para mudar marca 
 
A medida pode significar um distanciamento da BBDO, agência que a acompanha há quase 50 
anos 
 
A Pepsi finalmente deu sinais de que pretende retomar seu share no mercado. Sua estratégia 
envolve três anos, US$ 1,2 bilhão, uma mudança completa de suas embalagens, material de 
ponto-de-venda e marketing, além de redução na dependência da BBDO, a agência que 
colocou a marca no mapa há aproximadamente 50 anos. 
 
Na tentativa de recuperar o volume de refrigerantes, que decaiu 3%, a presidente e chairman, 
Indra Nooyi, disse que a companhia vai embarcar na mudança de "cada aspecto da proposição 
da marca do refrigerante: sua aparência, como é embalado, como será divulgado nas 
prateleiras e como a marca se conectará com os consumidores". À frente do desafio está Dave 
Burwick, nomeado recentemente como diretor de marketing de marcas de bebidas. 
 
Mas, aparentemente, a agência que criou slogans lendários como "Generation next" estará um 
pouco distante desse movimento. Segundo a Beverage Digest, a Arnell está trabalhando no 
novo design de muitas embalagens e também no novo logotipo, que será usado para 
representar diversos sorrisos — o que deve ser a marca registrada da Pepsi (assim como a 
risada é utilizada para Diet Pepsi Max). A agência não comentou e a PepsiCo disse que mais 
informações sobre a reforma aparecerão em breve. 
 
Claramente é uma baixa para a BBDO, que fez da Pepsi a "escolha de uma nova geração" e 
que trabalha com a marca desde 1960. Em seus dias bons, a BBDO fez de Pepsi um ícone da 
cultura pop, com extravagâncias do estilo "Super Bowl" e endosso de celebridades como 
Michael Jackson, Madonna, Ray Charles e Cindy Crawford. Ela hoje é a agência de muitas 
marcas da empresa, como Pepsi, Diet Pepsi, Diet Pepsi Max, Aquafina, Mountain Dew, Diet 
Mountain Dew, Sierra Mist e Amp, que, de acordo com a TNS Media Intelligence, representam 
investimentos em mídia de US$ 300 milhões. 
 
Foram reportadas nas últimas semanas consultas do gigante das bebidas sobre idéias para o 
marketing das marcas a outras agências — especialmente a TBWA\Chiat\ Day. A Pepsi já 
enviou contas como de Gatorade e Tropicana para a Element 79, citando a necessidade de "um 
novo pensamento criativo" para enfrentar o declínio de share. Há contas também com 
TBWA\Chiat\Day, Goodby, Silverstein & Partners, Arnell Group e Juniper Park. 
 
NOVO RIVAL 
 
A Coca-Cola sempre foi a arqui-rival da Pepsi, mas agora parece que o problema é com a 
própria economia. "Está claro que o nosso negócio não está tendo a performance que 
gostaríamos, em grande parte por causa da crise econômica, que continua pressionando a 
categoria de refrigerantes na América do Norte", disse Nooyi. "Acreditamos que, especialmente 
nessa recessão, devemos investir para manter e trazer consumidores de volta para a categoria 
e para nossa marca em especial." Os fundos para a reforma virão do programa Produtividade 
para o Crescimento, que envolve corte de 3,3 mil empregos e o fechamento de seis fábricas. 
"Embora não possamos controlar a situação macroeconômica, podemos desenvolver a 
agilidade da operação da PepsiCo", afirmou a executiva. 
 
"Sejamos claros, os refrigerantes decaíram entre 3% e 4%", disse. "Estamos dizendo que a 
prioridade é estancar o declínio e reduzi-lo para entre 1% e 2%, e depois estabilizar. Se 
fizermos isso, será algo grande." O volume de vendas da PepsiCo Américas Beverages caiu 
2,5% no terceiro trimestre, com queda de 4% na América do Norte. Água sem sabor decaiu 
mais de dois dígitos. 
 
Para alguns analistas, a economia pode acabar como aliada da Pepsi. "Crises como essa 
forçam os consumidores a rever seus padrões e isso pode ser uma grande oportunidade para a 
categoria se reapresentar a eles, com proposições diferentes", disse Carlos Laboy, analista do 
Credit Suisse. Para ele, no entanto, o marketing e a publicidade terão uma longa estrada para 



ir contra a tendência de queda de um mercado que viu a comoditização do negócio de 
refrigerantes, sacrificou o valor das marcas e tornou a categoria um foco para a chamada 
"Cruzada contra a Obesidade". 
 
"Você não vai consertar isso com um novo logotipo ou campanha publicitária", diz. "Isso 
requer um approach mais compreensivo e um novo foco para capturar o valor da marca em 
cada ocasião de consumo, e é mais do que discutir, por exemplo, o volume de produtos que 
podemos colocar a mais no mercado", analisa, dando um exemplo: "Você vai ao McDonald's e 
fica atualizado sobre a marca em tudo. A percepção sobre para quê um refrigerante serve é, 
atualmente, indecifrável", conclui. 
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