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Espaço perdido
Enfrentando dificuldades e tomando medidas  
arriscadas, a Pepsi perdeu share. Basta voltar  
a focar no essencial para virar o jogo?

Por Natalie Zmuda do advertisiNg age  

Participação no mercado de refrigerantes nos EUA

17% 9,5%9,9% 5,3%

Coca-Cola PepsiDiet Coke Diet Pepsi
A Pepsi perdeu a guerra das colas recen

temente nos Estados Unidos. Não está 
claro se a marca foi derrotada ou se ren
deu inconscientemente, ao trocar a pu
blicidade tradicional por táticas de mar
keting de próxima geração, bem como 
se permanecerá muito tempo por baixo. 

Porém, algo parece certo: a Pepsi va
cilou. Do emblemático e eterno segundo 
lugar, atrás da marca Coca, caiu para ter
ceiro, uma vez que foi ultrapassada pela 
Diet Coke. Assim sendo, pela primeira 

vez em duas décadas, a PepsiCo perdeu 
duas posições de liderança do mercado 
de refrigerantes para o rival. 

Essa mudança representa um aconte
cimento histórico, ainda que não repenti
no, já que é o resultado de um longo de
clínio marcado por mudanças na admi
nistração, uma revisão completa das es
tratégias de marketing e do logo da mar
ca, o final de uma relação distante entre 
cliente e agência e uma fuga de profissio
nais de marketing talentosos. 

Entre os relatos de guerra, tratase de 
um épico. “É a história de duas empre
sas, ambas do mesmo ramo e sujei
tas à mesma dinâmica de mercado”, 
disse um executivo próximo a Pep
si, com relação à rivalidade com a 
Coca. “Uma delas manteve seu 
curso e reconheceu que a cons
trução de uma marca é um pro
jeto de longo prazo. Edificou
se alicerçada na própria tradi
ção, protegeu a marca e, além 
disso, investiu nela, bem como 
nos colaboradores. A outra caiu 
em parafuso, na tentativa de re
cuperarse, da noite para o dia, a 
qualquer custo. Perdeu os melho

res funcionários, a própria continuidade 
e, por fim, o rumo.” 

Cabe lembrar, porém, que a Coca tam
bém sofreu derrotas, algumas delas fra
gorosas. Os anos 1980 foram manchados 
pelo fracasso retumbante da New Coke, 
eternizado em um livro, de autoria do an
tigo diretorpresidente da PepsiCo Roger 
Enrico, intitulado “E o outro vacilou: co
mo a Pepsi venceu a guerra das colas”. De
pois, no final dos anos 90, houve o pâni
co de contaminação na Bélgica. Demis
sões em massa e um vaivém de direto
respresidentes foram a marca do início 

dos anos 2000. 
Talvez seja esse o motivo de o gi

gante das bebidas, que amiúde co
memora publicamente o espaço 
conquistado do concorrente, es
tar reagindo de maneira menos es
palhafatosa à notícia de que seu 
antigo rival, fundado em 1898, foi 
passado para trás por uma marca 
surgida há menos de três décadas. 

“É uma grande conquista”, decla
rou o portavoz da CocaCola, Dan 
Schafer, a respeito da notícia veicu

lada pela publicação Beverage Di
gest. “Mas também registramos 

crescimento em três trimestres 
consecutivos na América do 
Norte. Tudo isso demons

tra que só precisamos 

continuar no mesmo rumo.” 
Como a Pepsi foi decair tanto, após su

perar os infortúnios causados por Peter 
Arnell em 2009? Lembra aquela circular, 
muito satirizada, que comparava a recria
ção do logo da Pepsi, que representa um 
globo, com os campos magnéti
cos da Terra e a radiação solar?

Super Bowl
Parecia que tudo ia 

bem com o Projeto 
Refresh, inicia
do no início de 
2010 e elogiado 
por Advertising 
Age como sendo 
um “caso para os 
livros de marke
ting”. O programa, 
que distribuiu US$ 20 
milhões em prêmios pa
ra consumidores com “ideias 
para transformar o mundo”, foi 
bem visto por todos, dentro e 
fora dos setores de publicidade 
e bebidas. E a decisão da Pepsi de 
não fazer um anúncio para o Super 
Bowl, embora tenha recebido algumas 
críticas, foi considerada pela maioria 
uma jogada brilhante de mar keting, 
uma vez que a ausência foi mais co
mentada que os dois comerciais de 
60 segundos da CocaCola. 

Mas, à medida que 2010 avançava, 
alguns problemas iam se tornando 
evidentes. Questionouse se Proje
to Refresh tinha algum impacto — 
positivo ou negativo — no resulta
do. O programa, embora contribua 
para a criação de boas relações en
tre os envasadores e as comunida
des locais, foi alvo de denúncias 
de fraude, e alguns reclamaram 
que as entidades sem fins lucra
tivos com organização eficiente e 
bons contatos conseguiam arreba
nhar as verbas, em detrimento do 
consumidor comum. A empresa, 
entretanto, defendeu o projeto de 
maneira ferrenha e assevera que 
ele obteve “um nível de resposta 
inacreditável”. 

O portavoz da Pepsi, Joe Ja
cuzzi, revelou que o programa 
seria ampliado e estendido pa
ra outros países este ano e es
clareceu: “É coisa para o lon
go prazo.” 

Sendo ou não, talvez falte vi

sibilidade. “Na guerra das colas, não bas
ta ter o Projeto Refresh para promover as 
marcas da Pepsi”, explicou John Sicher, 
editor da Beverage Digest. O antigo exe
cutivo da empresa Ralph Santana, atual
mente na Samsung, deu a entender isso na 

reunião 
da Association of National Ad

vertisers (Associação dos Anun
ciantes Nacionais), no outono ame
ricano passado, ao dizer a respeito 
do Refresh: “A principal lição para 
nós foi que, além de ter uma ideia 
de cunho cultural que apele para a 
sensibilidade do povo, para ela ser 
bemsucedida, é preciso assegurar 
que tenha visibilidade suficiente.” A 
Pepsi contestou com veemência es
sa declaração.

Sicher crê que, além do Refresh, 
a empresa necessita de “mais publi
cidade e marketing voltados para o 
produto. Acredito que os resultados 
de 2010 estão servindo como um cha
coalhão para a Pepsi”. 

Para tanto, a empresa pretende in
vestir US$ 60 milhões não apenas em 

patrocínio para o X Factor (criado por 
Simon Cowell e rival do American Idol, 

patrocinado pela CocaCola), mas em 
uma integração com o programa. A di

visão de bebidas, chefiada por Massimo 
d’Amore, também elevará os gastos em 
30%, com campanhas para as marcas Pep
si, Diet Pepsi e Pepsi Max. 
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As marcas de refrigerante 
da empresa estão sem diretor 
de marketing desde a saída de 
Lauren Hobart, em janeiro. Alguns 
executivos próximos a Pepsi 
queixam-se da falta de ideias 
criativas. Embora a Pepsi tenha 
veiculado um comercial de TV sobre 
o Projeto Refresh, não se veem, 
nos últimos anos, as campanhas 
arrojadas, mostrando celebridades, 
pelas quais a marca era conhecida. 
O que mais se aproximou disso 
recentemente foi o “Refresh 
Anthem”, criado para o Super Bowl 
de 2009 pela TBWA\Chiat\Day, que 
assumiu a criação após a saída 
da BBDO em 2008. Contou com 
o vocalista do Black Eyed Peas, 
Will.i.am, mas a crítica se dividiu. 

Durante o congresso do 
Consumer Analyst Group of New 
York (Cagny, Grupo dos Analistas 
de Consumo de Nova York), no 
mês passado, a Pepsi defendeu 
bravamente sua estratégia. “Temos 
uma ótima empresa de bebidas nos 
Estados Unidos”, gabou-se Indra 
Nooyi, CEO da Pepsico. “Têm havido 
rumores a respeito de nossa posição. 
Quero prestar um esclarecimento: 
nos últimos dois anos, houve 
um trabalho muito intenso de 
fortalecimento de nossas marcas na 

Batalha efervescente
América do Norte e estamos começando 
a ver os resultados dessas ações.” 

Indra referia-se a outubro de 
2008, quando a PepsiCo anunciou um 
investimento de US$ 1,2 bilhão em 
três anos para revitalizar as marcas 
de bebidas, com uma renovação total 
de embalagens, merchandising e 
marketing. Entretanto, em 2011, três 
anos após o comunicado, a notícia de que 
a marca Pepsi caiu para o terceiro lugar, 
ao que tudo indica, foi um balde de água 
fria nos funcionários. 

Joe Jacuzzi, porta-voz da empresa, 
negou essa interpretação, salientando 
que as colas são apenas um front de 
uma guerra mais extensa. “Nossa 
atenção está voltada para posição geral 
da empresa”, disse. ”Os consumidores 
buscam uma ampla gama de produtos. 
Estamos em meio a uma batalha 
totalmente diferente, em um campo 
maior do que as colas, apesar de nossa 
dedicação extrema aos refrigerantes.” 

Executivos próximos da empresa e 
profissionais do setor divergem sobre a 
capacidade da Pepsi de virar o jogo. “Vão 
intensificar as ações de marketing da 
marca este ano. É essencial que façam 
isso mesmo”, opinou Sicher. 

O caminho será árduo. O analista 
Carlos Laboy, do Credit Suisse, rebaixou 
as ações da PepsiCo há algum tempo, 
ressaltando as “divergências de filosofia” 

entre ela e a Coca-Cola. A PepsiCo, 
afirmou, valoriza a inovação como meio de 
descobrir desejos futuros do consumidor 
enquanto a Coca-Cola se concentra 
na inovação dentro de suas marcas 
principais. “Levou décadas para (a Pepsi) 
chegar à segunda posição. Há risco de não 
conseguir reverter a queda.” Laboy notou 

o “tom defensivo” das duas últimas 
teleconferências da PepsiCo. “Causaram 
a impressão de que a PepsiCo está 
se tornando isolacionista e ríspida, 
justamente quando a Coca-Cola, ao que 
parece, está se abrindo, se engajando e 
retomando dos princípios de parceria e 
trabalho em equipe,” comentou.

Refresh é um projeto da Pepsi que colhe elogios, mas há queixas da falta de ações criativas
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