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Publicidade de refrigerantes volta no tempo
Apertadas por um mercado mais “saudável”, Coca-Cola e Pepsi focam  
comunicação nas vendas a curto prazo em detrimento da construção da marca
Felipe Turlão

A Coca-Cola é a marca mais 
valiosa do mundo segundo a 
edição 2008 do ranking anual da 
Interbrand, que traz a rival Pepsi 
também em uma boa posição, a 
26a. Em comum, ambas as grifes 
emergiram graças a estratégias 
de construção de marca que 
deixaram incontáveis resquícios 
e diversas lições para a publici-
dade mundial, calcando-se na 
cultura popular e respeitando 
as aspirações da população em 
cada momento da história. 

Mas um novo cenário, bas-
tante evidente nos EUA, estaria 
alterando a rota da comunicação 
vitoriosa que ergueu as duas 
marcas durante o século 20.

Segundo dados colhidos pela 
publicação norte-americana 
Beverage Digest, especialista no 
mercado de bebidas, as versões 
“clássicas” de Coca-Cola e Pepsi 
assistiram naquele país, em 2007, 
à redução de vendas na ordem 
de 3% e 4,8%, respectivamente. 
O Brasil, terceiro mercado do 
mundo, atrás de Estados Unidos 
e México (e 16o em consumo per 
capita), apresentou em 2008 um 
crescimento na produção de 
refrigerantes de 4%.

“A participação relativa de 
sucos e néctares na composição 
de bebidas não alcoólicas vem 

aumentando a cada ano. É a 
que mais cresce atualmente e 
com tendência de seguir ga-
nhando espaço”, atesta Paulo 
Mozart, diretor executivo da 
Associação Brasileira das In-
dústrias de Refrigerantes e de 
Bebidas Não Alcoólicas (Abir). 
Um relatório da Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe) relativo a 2007 indica 
que o volume de vendas de 
refrigerantes cresceu 42% no 
Brasil nos 11 anos anteriores 
à sua publicação. Entretanto, 
nos últimos cinco anos subiu 
apenas 12%, “como conse-

qüência das opções de outras 
bebidas colocadas à disposição 
dos consumidores”, conclui o 
levantamento.

Embora ressalte que o mer-
cado de refrigerantes continue 
dominante — com 14 bilhões 
de litros produzidos em 2008 
contra 476 milhões de sucos e 
21,4 milhões de litros de energé-
ticos, segundo a Abir —, Mozart 
reconhece o grande apelo do 
conceito de vida saudável.

Novos conceitos
A redução do consumo de 

refrigerantes, que tem levado 
as empresas do ramo a ampliar 
seu portfólio de produtos, é 
fruto dessa nova consciência, 
apimentada por campanhas 
que demonizam açúcar, gor-
duras e calorias em prol de 
bebidas menos calóricas. Um 
dos exemplos dessa tendência 
vem dos Estados Unidos, onde o 
governador de Nova York, David 
Paterson, propôs recentemente 
uma Taxa de Obesidade sobre 
os refrigerantes, despertando 
a ira da American Beverage 
Association (ABA), associação 
que representa o setor.

Diante desse cenário, a lógica 
que afeta a comunicação do setor 
é a seguinte: com menos gente 
tomando Coca-Cola e Pepsi, a 
famosa guerra dos refrigerantes 
estaria mais acirrada do que nun-
ca. Prova disso é o lançamento 
de um novo conceito global, 
“Open happiness”, por parte da 
Coca-Cola, pouco menos de três 
anos depois de ter adotado o 
“Viva o lado Coca-Cola da vida” 
e praticamente ao mesmo tempo 
em que a Pepsi trazia à tona seu 
novo posicionamento global, 
também focado no otimismo e 
com um logotipo que parece (e 
quer parecer) um sorriso. 

Ficando fora da discussão 

sobre quem copiou quem e 
ignorando o fato de que os con-
ceitos estão de acordo com as 
aspirações da população, que 
diante da crise realmente almeja 
um tom mais otimista, especia-
listas garantem que essa briga 
ocorre graças à necessidade de 
aumentar, ou manter, as vendas 
a curto prazo, via publicidade e 
ações promocionais. E isso es-
taria suplantando a construção 
das marcas.

Comoditização
“Sinto que hoje a comunica-

ção de refrigerantes é para ven-
der garrafas, não marcas. O foco 
foi da imagem da marca para as 
possibilidades do varejo”, atesta 
Márcio Moreira, vice-chairman 
global da McCann Erickson, que 
ajudou diretamente na constru-
ção da marca Coca-Cola. Ele 
afirma que isso as torna “mais 

vulneráveis e mais facilmente 
confundíveis”. “O consumidor 
deixa de ser leal à marca em si 
e passa a ser suscetível a ou-
tros ingredientes de marketing, 
como preço, embalagem e ofer-
tas especiais”, analisa.

Segundo Moreira, a comu-
nicação de refrigerantes sofre 
há algum tempo um processo 
de comoditização. “É um fe-
nômeno mundial, que faz com 
que a marca de cola do próprio 
supermercado, por exemplo, 
tenha também a sua fatia de 
mercado”, diz. 

O diretor de marketing da 
Coca-Cola Brasil, Ricardo Fort, 
discorda e afirma que todas as 
campanhas da marca têm o 
objetivo de construir valor de 
marca. “Isso é medido men-
salmente através das nossas 
pesquisas no Brasil e em outros 
73 países”, afirma.

O executivo garante que o 
conceito “Viva positivamente” 
também cumpre esse objetivo. 
“Ver a vida de uma forma sem-
pre positiva e alegre representa 
valores que os consumidores 
sempre usam para descrever 
a marca Coca-Cola, até porque 
o mundo sempre precisou de 
otimismo, e carregamos essa 
bandeira através de décadas. 
O “Open happiness” fala desse 
mesmo assunto de uma forma 
nova e contemporânea, para os 
jovens de hoje”, diz. A Pepsi não 
se pronunciou.

Campanhas atendem à 
necessidade da venda

Especialistas 
em marca dizem 
entender a estra-
tégia das empre-
sas. Lincoln Se-
ragini, professor 
e sócio da Sera-
gini Farne Guar-
dado, lembra que 
a propaganda de 
companhias como essas preci-
sa ser diária, “se não, a venda 
cai no dia seguinte”. “Digamos 
que nesse setor as marcas são 
mantidas sob oxigênio na UTI. 
Se cair a propaganda, a marca 
cai em vendas”, afirma. “Mas 
claro que a Coca-Cola, que é 
a mais conhecida do mundo, 
suporta isso e se mantém for-
te”, ressalta.

Augusto Nascimento, dire-
tor da BBN Brasil e consultor 
de branding, concorda que a 
empresa tem se focado ulti-
mamente na venda imediata. 

“A publicidade não existe so-
mente para manter a marca. 
Eles precisam vender todos os 
dias, e isso vale para qualquer 
negócio. Não existe milagre. As 
empresas têm de se preocupar 
em aumentar o faturamento 
trimestral”, analisa. No entanto, 
ressalta que toda campanha da 
Coca-Cola traz também um “re-
síduo de construção de marca”, 
que, no caso de uma líder de 
mercado, seria suficiente. “As 
outras é que precisam, além 
de vender, trazer algo a mais 
em suas campanhas”, avisa. (FT)

Coca-Cola mantém 
investimento no Brasil

Na semana passada, a Coca-
Cola apresentou seus planos 
de investimentos para o Brasil 
em 2009, no valor de R$ 1,75 
bilhão, que representa alta 
de 16,6% em relação ao ano 
anterior, mesmo com a crise. A 
empresa deixou bastante claro 
que a pesquisa e o lançamento 
de novos produtos, como o iso-
tônico i9, além do investimento 
em novos segmentos, são parte 
fundamental dos planos da 
companhia, que, certamente, 
ficará cada vez mais “saudá-
vel”. O primeiro sinal disso é 
o lançamento do Kuat Eko, 
que mistura guaraná com chá 
verde e que terá campanha de 
lançamento criada pela Santa-
ClaraNitro.

Já nos EUA, a Coca-Cola 

Company teve no segmento de 
bebidas gaseificadas queda de 
3% no volume de vendas em 
2008, apesar do destaque posi-
tivo da versão Zero, que subiu 
36% no período. Considerando-
se todos os produtos, a queda 
anual de vendas da companhia 
foi de 1%, na cola da crise mun-
dial, que acelerou a redução no 
último trimestre, de 3%. 

No resto do mundo e consi-
derando-se o último trimestre 
de 2008, destaque para China, 
com aumento no volume de 
vendas de 29%, e Índia, com 
28%, além de México, com 6%, 
e Brasil, com 7%. Na contra-
mão ficaram Europa, com alta 
de somente 2%, Japão, com 
estagnação, e Estados Uni-
dos, com redução de 3%. (FT)

Embalagem de Pepsi com novo 
logotipo: em forma de sorriso

Fábrica da Felicidade, da Coca-Cola: guerra dos refrigerantes mais acirrada do que nunca

Moreira, da McCann: propagandas 
comoditizadas
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