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Meio & Mensagem — A PepsiCo lançou recentemente 
uma campanha institucional que apresentou todo o 
portfólio da companhia. A intenção era meramente 
informativa ou há uma estratégia maior?
Carlos Ricardo — Muitas vezes o consumidor não 
sabe que um produto pertence ao nosso portfó-
lio, incluindo-se aí vários formadores de opinião. 
Quando saiu a campanha, alguns amigos me liga-
ram para falar que ficaram surpresos ao descobrir 
que Coqueiro é uma marca nossa. Tudo começou 
há alguns meses, quando chegamos à conclusão 
de que a virada para 2009 seria o momento ideal 
para informar pela primeira vez, nos 55 anos da 
companhia no Brasil, que marcas conhecidas do 
consumidor, desde salgadinhos como Ruffles, Do-
ritos e Fandangos (da bandeira Elma Chips) até 
Toddy e Quaker, fazem parte de uma única empresa, 
que tem os seus propósitos e valores. É, no fundo, 
uma grande celebração do nosso portfólio. Além 
disso, quisemos passar uma mensagem de otimis-
mo no início do ano, algo que resolvemos expres-
sar no slogan “Por um amanhã melhor que hoje”.  

M&M — A campanha espelha, então, o posicionamento 
global de otimismo da companhia, refletido no novo 
logotipo da Pepsi, em formato de sorriso?
Ricardo — Na verdade, não. Primeiramente, cabe 
esclarecer que o posicionamento de otimismo não é 
uma diretriz, mas sim um reflexo do que a empresa é, 
até por necessidade imposta pelas categorias em que 

atua, de produtos de consumo, nas quais a comunica-
ção tende a ser mais alegre e solta. Se vendêssemos 
seguros, claro que seria diferente. Sobre a campanha, 
ela foi, na realidade, uma iniciativa local, da liderança 
brasileira, que vinha sendo planejada desde meados 
de 2008 e recebeu elogios até mesmo da liderança 
mundial (personificada na indiana Indra Nooyi, 
presidente da PepsiCo). Eu só não saberia dizer 
se eles pretendem levar isso para fora, mas por aqui 
haverá desdobramentos ao longo do ano. Depois 
de apresentar a família de produtos falaremos, nas 
próximas fases, das pessoas que fazem a PepsiCo, 
mostraremos ações e projetos socioambientais e 
revelaremos as iniciativas em inovação de produtos 
em prol da saúde. Ao mesmo tempo em que teremos 
a campanha institucional, que é responsabilidade da 
Kwarup, seguirão as campanhas de cada produto, 
com a AlmapBBDO, que cuida de snacks e bebidas, 
e a PeraltaStrawberryFrog, que trabalha com a área 
de alimentos.

M&M — Essas campanhas institucionais configuram 
uma tendência?
Ricardo — Não sei o que cada empresa pensa. 
Mas há uns dez anos não havia tanto interesse 
por parte do consumidor de saber quem estava 
por trás da marca e o que essa companhia fazia. 
O consumidor de hoje busca muito mais valorizar 
fatores como a responsabilidade social e os pro-
jetos da empresa para a comunidade. Por isso, as 

companhias que se abrem para o público estão 
fazendo algo bastante positivo.

M&M — Diante da polêmica em torno da comunicação 
para crianças, qual a posição adotada pela PepsiCo para 
conversar com esse segmento tão delicado?
Ricardo — Em primeiro lugar, a PepsiCo participa de 
um acordo mundial juntamente com outras empre-
sas que adotaram práticas de auto-regulamentação. 
Mais especificamente no nosso caso, temos três 
atitudes principais. A primeira delas é diminuir as 
atividades promocionais com as marcas infantis, 
como snacks. Uma outra, que vale a partir deste 
ano, é a política de anunciar somente em progra-
mas que tenham a maior parte de sua audiência 
composta por pessoas que não sejam crianças. E, 
para terminar, algo que acho essencial dentro dessa 
estratégia é a melhoria de nosso portfólio, tendo em 
vista uma alimentação mais saudável. Já estamos 
adotando uma série de iniciativas para reduzir gor-
duras e sódio de produtos como o Fandangos, que 
teve uma completa alteração na fórmula. Fomos 
também a primeira empresa a tirar toda a gordura 
trans da linha de snacks, isso em 1998, quando 
ainda não se falava muito na necessidade de evitá-
la. Esse processo vale para todo o portfólio e está 
devidamente informado nas embalagens.

M&M — E para os jovens? Como funciona a comunicação 
para esse nicho?

Carlos Ricardo

Atum com aveia
A operação brasileira da PepsiCo lançou a primeira campanha 
institucional da companhia, em uma ação que deve se expandir 
para toda a América Latina. Quando informa ao consumidor que 
uma garrafa de Pepsi, uma latinha de atum Coqueiro e um pacote de aveia Quaker são 
da mesma empresa, ela faz algo que não é novidade. Mas, em um momento de crise, 
quando muitas corporações evitam arriscar suas verbas em estratégias inovadoras, 
soa como um caminho possível. O vice-presidente de marketing da unidade de alimentos da PepsiCo Brasil, Carlos 
Ricardo, conta como o projeto surgiu e analisa a direção que tem dado à comunicação dos produtos para diferentes 
públicos, inclusive esclarecendo a posição da companhia em relação à comunicação para o segmento infantil.

Felipe Turlão 
Fotos de Paulo Múmia
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“O consumidor de hoje busca 

muito mais valorizar fatores 

como a responsabilidade social 

e os projetos da empresa para 

a comunidade. Por isso, as 

companhias que se abrem para 

o público estão fazendo algo 

bastante positivo”

Ricardo — A estratégia para produtos dirigidos a 
esse segmento, em que as três principais marcas são 
Toddy, Ruffles e Doritos (sem contar a divisão de 
bebidas, que tem o marketing sob responsabili-
dade da diretora Nora Mirazon), é aumentar a 
veiculação em meios digitais. Isso porque estamos 
lidando com um público chamado de Milenials (ex-
pressão utilizada para jovens nascidos nos anos 
80 e 90), um segmento composto por pessoas que 
cresceram em um ambiente dominado pela tecnolo-
gia e que são multitarefa, com a capacidade de ficar 
no computador ao mesmo tempo em que assistem à 
televisão e enviam um SMS pelo celular. Por causa 
disso, buscamos proporcionar aos jovens experiên-
cias em que a tecnologia esteja sempre presente.  
 
M&M — Como foi aplicada essa estratégia na comuni-
cação da PepsiCo nos períodos mais recentes?
Ricardo — Ao longo de 2008 houve uma mudança 
significativa nesse sentido, quando buscamos não 
apenas veicular anúncios ou filmes online, mas 
gerar relações emocionais com essas pessoas. Para 
Ruffles, por exemplo, pedimos a seis blogueiros 
que se expressassem livremente em um portal, 
comentando esportes, moda, música e tendências 
em geral, para causar repercussão no segmento. 
Para Doritos, entramos em uma comunidade de 
uma rede social que se chamava “Eu quero um 
Doritos de cinco quilos”. Resolvemos atender aos 
pedidos de algumas das pessoas que postavam seus 
comentários ali. São fanáticos pelo nosso produto. 
Pedimos seus endereços e enviamos sacos de Do-
ritos com esse peso. Com base no sucesso dessa 
ação, identificamos a necessidade de dar um passo 
seguinte: criar o maior Doritos do mundo, com três 
metros de altura e 132 quilos. 

M&M — Como foi essa ação?
Ricardo — Levamos o pacote em uma picape pelas 
ruas de São Paulo até o prédio da agência digital 
(a Cubocc), tudo devidamente filmado e postado 
na internet. Chegando lá, suspendemos a peça por 
alguns andares, na frente da imprensa e de muitos 
curiosos. A campanha se completava na internet: 
as pessoas deveriam tentar adivinhar o número de 
tortilhas que havia no saco. Quem chegasse mais 
próximo receberia o produto em casa. A ação não 
teve qualquer anúncio em revistas ou comercial 
na TV, mas acabou gerando repercussão até na 
mídia internacional, em veículos como Brandweek 
e Advertising Age. Recebemos telefonemas das 
operações dos Estados Unidos e Reino Unido, di-
zendo que queriam bater nosso recorde. E, diante 
dos inúmeros pedidos que chegaram ao nosso 
serviço de atendimento ao consumidor, acabamos 
elaborando uma ação em conjunto com o Wal-Mart 
para vender algumas embalagens de cinco quilos em 
uma ponta de gôndola por R$ 39,99, uma fábula. 
Não posso dizer o quê, mas teremos muitas coisas 
nessa linha para Doritos aqui no Brasil em 2009.  

M&M — Qual é o foco da comunicação para quem tem 
mais idade e não nasceu no mundo online?
Ricardo — Basicamente, é uma categoria que rei-
vindica os benefícios da alimentação saudável. A 
comunicação quer explicar isso, ao mesmo tempo 
em que foca a parte emotiva. Um dos esforços é 
promover que a aveia Quaker reduz o colesterol 
e outro é informar que o Coqueiro tem Omega 3 
natural, o que também influi na redução desse mal. 
Um outro produto que destinamos a esse segmen-

to é o Sensações ao Forno, já que, após diversas 
pesquisas, chegamos à conclusão de que se tratava 
do salgadinho ideal para esse tipo de público, pois 
é assado e focado em sabores mais refinados, de 
queijo com especiarias a carne assada. Uma no-
vidade recente é que desde novembro fazemos a 
primeira ação de co-branding da PepsiCo no País, 
com o azeite Gallo.

M&M — Como funciona esse acordo?
Ricardo — A Gallo nos sugeriu trocar o azeite de 
oliva que usávamos pelo da empresa, colocando a 
embalagem do produto deles na nossa. A marca 
Gallo nos ajudou a dar um aspecto mais premium 
e adulto, justamente o foco do nosso produto. O 
acordo prevê também algumas ações em conjunto 
no ponto-de-venda. Eu sou hoje um fã de co-

não possuem a variedade de públicos que temos. A 
vantagem do portfólio abrangente é que, caso haja 
perda de um produto em um mês, qualquer um dos 
outros pode compensar. Outro fator positivo é que os 
produtos da PepsiCo geram um valor de desembolso 
razoavelmente baixo. Não é como comprar um auto-
móvel, por exemplo. Outra vantagem é a estratégia 
de proporcionar muitas novidades, com lançamen-
tos de produtos e algumas atualizações de sabores. 
Com isso, estimulamos o consumidor a pensar nas 
marcas, o que só aumenta nossa preo cupação com a 
necessidade de inovar. Claro que 2009 é um ano de 
desafios, mas acho que pode ser até melhor do que 
2008, embora este já tenha sido um ano excelente 
(a PepsiCo tem por política não revelar qualquer 
dado de faturamento). A verdade é que cada ano 
traz consigo um desafio diferente.

branding. As empresas podem e devem colaborar 
mais nesse sentido. No nosso caso, posso dizer que 
esse acordo será o primeiro de alguns. Achei muito 
interessante o pessoal da Gallo nos propor isso. 
Acredito que está chegando a hora de irmos atrás 
de outras parcerias desse tipo. O mercado precisa 
tomar a iniciativa de identificar quais marcas são 
complementares às suas e propor coisas do gênero. 
Às vezes, ficamos focados no nosso dia-a-dia e sim-
plesmente nos esquecemos de olhar para o lado. 

M&M — A crise mundial chegou à PepsiCo do Brasil?
Ricardo — Não gostamos de utilizar por aqui essas 
palavras que começam com C. Primeiramente por-
que temos de ter uma atitude muito positiva como 
empresa. Depois, temos de fato um plano agressivo 
para o Brasil em 2009. Isso porque contamos com 
um portfólio abrangente e atuamos em diversas 
categorias de produtos, o que nos diferencia de 
empresas que possuem somente uma marca e que 

M&M — A operação brasileira está ganhando importân-
cia no negócio global?
Ricardo — Sem dúvida. Estamos sendo muito bem 
vistos, já que somos um dos países emergentes, 
onde o consumo cresce a cada ano, bem como 
as receitas. Mas, além disso, a empresa tem feito 
ações que têm sido reconhecidas lá fora. A linha 
de assados, por exemplo, é um produto que só 
existia nos EUA e no Reino Unido, e investimos 
em tecnologia e pesquisas para trazê-la para cá. 
Há também várias iniciativas que surgiram aqui e 
são adotadas lá fora. Eles se interessaram muito, 
por exemplo, pelo trabalho que temos com mo-
delos de negócios voltados à população de baixa 
renda. Fizemos recentemente uma aquisição 
importante, a Lucky, que é também do segmen-
to snacks, mas com modelo voltado para esse 
público. E já temos há bastante tempo a marca 
de achocolatado Mágico, que é de um segmento 
mais popular do que Toddy. 
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