
sil. Toda vez que alguém pergunta
onde eles trabalham, há um inter-
valo de 15 minutos entre a resposta
e a pergunta seguinte. Esse é o
tempo gasto em explicações a res-
peito do que é a Pepsico, a sua ori-
gem e os produtos que fabrica. Tra-
ta-se do reflexo de uma antiga pos-
tura do grupo. Discretíssima, a
companhia sempre preferiu falar
dos produtos que vende - e quase
nada de si mesma. Agora, a gigante
norte-americana quer que o consu-
midor entenda que ela é bem mais
do que uma latinha de Pepsi, o prin-
cipal produto associado à empresa.
Na sua prateleira, ainda há Elma
Chips, Quaker, Toddynho, Gatorade
e Lipton, e outras centenas de mar-
cas. Por isso, acaba de lançar a pri-
meira campanha institucional em
seus 111 anos de vida. O pontapé
inicial será dado aqui, mas a ação
pode se estender para outras

regiões. "As pessoas não têm idéia
da magnitude do nosso negócio. Te-
mos muita coisa para contar e não
fazíamos isso", diz Otto Von So-
then, presidente da área de alimen-
tos do grupo no País.

A Pepsico contará,
por exemplo, que é a
terceira maior fabri-
cante de itens de con-
sumo do mundo, atrás
apenas de Nestlé e
Unilever, segundo a re-
vista Fortune. São
US$ 43 bilhões em
vendas, 185 mil traba-
lhadores e mais de 200
marcas, das quais 18
faturam acima de US$
l bilhão ao ano. A com-
panhia chega um pouco
atrasada nesse depar-
tamento. Unilever e
Nestlé já expõem sua marca corpo-
rativa há anos. "E uma questão de
responsabilidade. Ao se posicionar
como a 'mãe' das marcas, ela diz:

'Eu sou a dona, eu garanto o que
você compra'", diz Ivan Pinto, coor-
denador de cursos da ESPM. O pro-
jeto da Pepsico surgiu na subsidiá-
ria brasileira. Seus executivos tra-

taram do assunto dire-
tamente com a CEO
mundial, a indiana In-
dra Nooyi, quando ela
esteve no Brasil em
agosto passado. Na
época, Nooyi disse que
a Pepsico "tinha muita
a aprender com o Bra-
sil" e que "graças ao
mercado brasileiro" a
companhia tinha atingi-
do resultados positivos
naquele segundo tri-
mestre. Com tamanho
bom humor, a executi-
va gostou do projeto da
filial e deu o sinal ver-

de. O primeiro passo foi uma campa-
nha publicitária vinculando o nome
Pepsico às marcas mais conhecidas
do portfólio da companhia. Nos pró-
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ximos meses começam a pipocar no
mercado ações de sustentabilidade
ambiental e projetos sociais banca-
dos pela empresa. Se a Pepsico ven-
derá mais salgadinhos e sardinha em
lata por causa disso, é outra conver-
sa. "Honestamen-
te, não tenho con-
tado com isso", diz
Von Sothen. "O
consumidor quer
saber o que com-
pra, de quem com-
pra, quem está
por trás de tudo. É
isso que daremos
a ele. Se vender
mais, melhor." Ofi-
cialmente, a Pepsi-
co, que fatura pou-
co mais de R$ 2 bi-
lhões ao ano por aqui, não fala no va-
lor gasto no projeto. Em outubro, a
empresa anunciou o investimento de
US$ 1,2 bilhão nos próximos três
anos em uma ampla revitalização de
suas marcas pelo mundo - das em-

balagens à maneira como se comuni-
ca com os consumidores.

A mudança já começou. Na lata de
Pepsi, a faixa branca no meio do cír-
culo foi alterada para sugerir um sor-
riso. A lata ainda não chegou às lojas

ceito de qualidade de vida que con-
quistou o coração dos consumidores.
Quando esteve no Brasil, Nooyi, a
CEO do grupo, disse que a empresa
estava desenvolvendo um salgado
"com todos os nutrientes de que uma

pessoa precisa".
A mudança de
postura da com-
panhia recebeu
um estímulo dos
resultados de
2008, considera-
do um ano difícil.
As vendas cres-
ceram 10%, mas
o lucro caiu 9%.
Há quatro me-

no Brasil. O desenho da garrafa do
Gatorade também mudará e diversos
produtos (principalmente salgadi-
nhos) destacarão nas embalagens o
conteúdo saudável dos ingredientes -
uma atitude em sintonia com o con-

ses, a empresa
criou um progra-
ma de aumento

de produtividade que levou à demis-
são de 3,3 mil funcionários. Ao tentar
se abrir mais para o mercado, e revi-
talizar antigas marcas, a Pepsico se
volta para o que chama de "planos só-
lidos" para virar a página.
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