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Com o objetivo de aumentar a interação e aproximação da marca com o consumidor, a Pepsi 
renovou sua identidade visual. A nova logomarca já havia sido lançada nos Estados Unidos no 
ano passado e, após ter obtido sucesso naquele país, a empresa resolveu ampliar a alteração. 
O Brasil é um dos primeiros mercados a adotar a nova imagem que será identidade única e 
original para todas as versões da marca Pepsi: Pepsi Light, Pepsi Twist, Pepsi Twist Light e 
Pepsi Twist 3.  
 
Nora Mirazon, diretora de marketing de Refrigerantes Pepsi no Brasil, disse que a marca é 
ousada, confiante e divertida. “E ela muda a identidade para se adequar a novos contextos. 
Evoluir e acompanhar a cultura sempre foi e será um compromisso para manter sua essência 
sempre atual”. 
 
A nova imagem da Pepsi foi desenvolvida com base na herança da marca, mas trazendo um 
retrato da geração atual, com jovens se comunicando cada vez mais através de ícones em 
sites de relacionamento, sendo mais diretos na linguagem. “A nova marca é a cara dessa 
geração poderosa de jovens ou, como sempre falamos, de pessoas com espírito jovem: uma 
geração que faz, sonha e vê seus sonhos virarem realidade”, analisou. 
 
Por isso, a imagem traz um visual limpo, com poucos elementos. A grande mudança está na 
transformação do globo que forma a marca da Pepsi: agora, a onda branca central se 
transforma em um sorriso. O novo logo faz associação direta com a boca, para representar a 
parte do rosto que, para a empresa, é a mais expressiva. A ideia foi evoluir o globo para 
mostrar o poder da expressão facial.  
 
Esta é a 11ª vez que a Pepsi muda a logomarca em 110 anos de história, desde seu 
lançamento nos Estados Unidos. Desta vez, a empresa buscou uma tipologia leve, fazendo 
referência ao antigo globo na letra “e” de Pepsi, em que a onda original foi mantida, mas na 
vertical e contra um fundo azul, desenvolvido para a nova fase da marca. A americana Arnell 
Group, agência internacional de design subsidiária do grupo Omnicom, desenvolveu a nova 
marca. A empresa explicou que a iniciativa complementa a relação de longa data da Pepsi com 
a BBDO. 
 
“Este é o primeiro passo da nova fase de Pepsi. Maior mercado na América do Sul, o Brasil 
vem se mostrando para a Pepsi-Cola mundial um amplo campo para crescimento no longo 
prazo. Acreditamos em mais um ano de avanço no País”, concluiu.  
 
A Pepsi faz parte da PepsiCo, quinta maior empresa do segmento de bebidas e alimentos do 
mundo. O faturamento anual da companhia foi superior a US$ 43 bilhões em 2008. A 
companhia é também detentora de outras marcas como H20H!, Gatorade, Toddy, Tod-dynho, 
Quaker, Coqueiro e Elma Chips.. A PepsiCo chegou ao Brasil há 56 anos com a Pepsi-Cola e 
continuou sua expansão por meio de parcerias e aquisições. A AmBev é parceira da Pepsi no 
Brasil desde 1997, sendo responsável pela fabricação, comercialização e distribuição dos 
produtos no País.  
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