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Poucos imaginariam que, dentro de um 
edifício sem placa de identificação a 

aproximadamente 45 quilômetros de No-
ve York, há algo que pode transformar a 
maneira como os consumidores veem 
certa marca de refrigerante ou até mes-
mo a categoria das colas como um todo. 
Porém, é exatamente isso que os profis-
sionais ambiciosos e cheios de energia 
do marketing da Pepsi estão prometendo.

No despretensioso condomínio co-
mercial, localiza-se o Laboratório de Be-
bidas, onde se encontram os resultados 
de meses de pesquisa. Os executivos da 
Pepsi vêm delineando um novo rumo pa-
ra a marca, que sofreu o vexame da que-
da para a terceira posição nos EUA, atrás 
da Diet Coke.

Durante várias semanas, no início do 
ano, Brad Jakeman, presidente global 
da área de entretenimento e diretor de 
criação da empresa, percorreu o labo-
ratório com representantes dos princi-
pais públicos da Pepsi, comentando so-
bre novas ideias e exibindo modelos de 
novas máquinas de venda automática 
(post mix), amostras de produtos licen-
ciados e novos conceitos de marketing. 
Nesse mundo, as colas como um todo (e 
a Pepsi, em especial) voltam a ser super-
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Pepsi decide atacar a 
sua crise de identidade
Após realizar seus maiores esforços para estudar o consumidor em  
décadas, a marca opta pelo “Agora” como posicionamento global
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legais, como eram vistas antigamente.
O executivo afirma, com convicção, 

que não se trata de um sonho impossí-
vel apesar dos números. A Pepsi da lata 
azul perdeu 0,3% de participação e 4,8% 
de volume de vendas no ano passado. 
Além disso, de acordo com a publicação 
Beverage Digest, os refrigerantes estão 
em queda há sete anos consecutivos no 
mercado americano.  

“A categoria está em baixa nos EUA, 
mas cresce em muitos outros mercados 
em que atuamos”, revelou Jakeman. “Não 
tem mais aquela coisa ‘cool’, mas, se exis-
te uma marca que tem tudo para dar uma 
levantada na bebida, é a Pepsi.”

Em março, o Advertising Age foi con-
vidado a visitar o espaço, onde a empre-
sa construiu, temporariamente, o que 
denominou “Pepsi Experience”. Duran-
te quase duas horas, Jakeman fez apre-
sentações sobre assuntos internos; des-
creveu, em pormenores, meses de pes-
quisa; e comentou, de maneira franca, 
os pontos nos quais a marca se sobres-
saiu e aqueles em que deixou a desejar. 
Também expôs um plano para resgatar 
a importância da Pepsi na cultura pop, 
aumentar as vendas, desenvolver um pa-
drão de design e motivar os funcionários. 

Além disso, explicou, em termos precisos, 
a distinção entre a Pepsi e a Coca-Cola, 
que, para muitos, era clara mas difícil de 
expressar em palavras.

Tendo recebido, de toda a companhia, 
comentários positivos a seus planos, Jake-
man estava animado. “Desejei ter essa 
marca sob minha responsabilidade du-
rante um bom período da minha carrei-
ra,” confessou o executivo, revelando que, 
há muito tempo, toma uma Pepsi, nor-
mal ou diet, todo dia de manhã — além 
de uma Diet Mtn Dew, outro rótulo po-
pular da companhia, à tarde.

“Podemos até não ser a líder das colas, 
mas sempre nos comportamos como se 
fôssemos. A marca, em seus melhores mo-
mentos, tem uma confiança e uma atitu-
de de liderança”, afirmou. “Sempre quan-
do tentamos reinventá-la é que o nosso 
marketing teve os resultados menos ex-
pressivos. Não é disso que ela precisa, 
mas, sim, de uma revitalização.”

É evidente que o australiano, que an-
da sempre bem arrumado, vestiu a cami-
sa. Conforme ele mesmo admite, é prová-
vel que sua insistência para que a equipe 
assistisse, repetidas vezes, a propagandas 
históricas da Pepsi tenha causado irritação. 
Chega a mostrar uma foto de si mesmo, 

sorridente, usando uma camiseta da Pep-
si, na cidade natal da marca (New Bern, na 
Carolina do Norte), ao lado de uma placa 
comemorativa a seu criador (Caleb Bra-
dham) e que relembra que o primeiro no-
me da bebida era Brad’s Drink.

“Foi uma verdadeira profecia”, assom-
bra-se o executivo, relacionando o nome 
original da Pepsi a seu próprio. “Para mim, 
era coisa do destino.”

Jakeman entrou na PepsiCo há menos 
de um ano, quando as discussões sobre a 
primeira campanha mundial da marca já 
estavam no meio. “Imaginei... Que já tí-
nhamos uma visão conclusiva do que a 
marca representaria”, relata. “Mas não.”

Quem somos? 
Assim começou o “processo baseado 

em consumer insights mais exaustivo e 
rigoroso” de que Jakeman diz já haver 
participado, em sua carreira de mais de 
duas décadas, com passagens por Activi-
sion Blizzard, Macy’s, Citibank e Ogilvy & 
Mather. Foi também a primeira ocasião, 
desde meados dos anos 1990, em que 
os executivos da empresa passaram um 
longo período de tempo em contato com 
consumidores de todo o mundo, obser-
vou Simon Lowden, diretor de marketing 
da PepsiCo Americas Beverages e ex-che-
fe de marketing da Pepsi International.

O recém-chegado Jakeman e o britâni-
co Lowden, veterano na companhia, que 
pessoas muito ligadas à PepsiCo descre-
vem como “dinâmicos” e “uma dupla que 
se complementa”, começaram a discutir o 
posicionamento da marca, que, segundo 
acreditavam, deveria direcionar as estra-
tégias de publicidade e design, e, por sua 
vez, estimular a inovação e o engajamen-
to do consumidor. O posicionamento da 
Starbucks traduz-se por “Momentos de 
conexão”; já o da Nike, por “Se você tem 
um corpo, é um atleta”.

Segundo Jakeman, essas marcas têm 
uma percepção clara de si mesmas, de 
seus consumidores e do papel que de-
sempenham na vida deles. “Na verdade, 
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Cena de comercial da nova campanha global da Pepsi: de acordo com o diretor de criação da empresa, Brad Jakeman, a marca precisava de uma revitalização e não de uma reinvenção
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isso sempre faltou para a Pepsi”, comen-
tou. “Como marca, simplesmente fomos 
de campanha em campanha. Precisamos 
de muito mais disciplina. Como nunca ti-
vemos uma linguagem duradoura de mar-
ca, íamos apenas acrescentando elemen-
tos distintos a cada vez.”

As taglines eram muito díspares, até 
mesmo alguns anos atrás: de “Cada Pepsi 
refresca o mundo”, passando por “O verão 
é tempo de Pepsi”, até “Onde tem Pepsi, 
tem música”.

“Entre o ‘refresca’ e os dias de hoje, 
houve alguns bons improvisos”, conta John  
Sicher, editor da Beverage Digest. “Mas a 
marca Pepsi está realmente precisando 
de uma campanha integrada, de grande 
porte, para veiculação por vários anos e a 
PepsiCo ainda não a realizou”, acrescenta. 
“Já faz alguns anos que as envasadoras es-
tão esperando que PepsiCo dê um gran-
de impulso à marca, e é isso, com certe-
za, que está acontecendo agora.”

A eternidade e a hora certa
Durante nove meses, uma equipe de 

executivos da Pepsi, inclusive Jakeman 
e Lowden, vasculharam o mundo à pro-
cura de inspiração, voltaram ao passado 
em busca de ideias e empenharam-se em 
compreender o que distinguia a Pepsi da 
Coca-Cola. Houve intermináveis discus-
sões em grupo, estudos etnográficos in-
ternos, análises quantitativas e qualitati-
vas, além de imersão cultural em diversos 
mercados, tais como Argentina, Austrália, 
Emirados Árabes Unidos e Rússia. Jake-
man brinca que há anos não tinha tantos 
benefícios em programas de fidelização 
de empresas aéreas.

“O consumidor da Pepsi tem um per-
fil muito semelhante no mundo todo, en-
tão, a marca precisa de um posiciona-
mento coerente em nível global”, anali-
sou Deepika  Warrier, diretora de marke-
ting da empresa na Índia. Também ob-
servou que as equipes de marketing, in-
clusive ela mesma, receberam subsídios 
em todas as etapas do processo.

Embora tenham encontrado boas 
ideias no passado (conforme afirmou 
Jakeman, “a compreensão das glórias da 

nossa história é importante para escre-
vermos outras ainda maiores no futuro”), 
esses profissionais ansiavam compreen-
der melhor o rival de longa data. Jakeman 
resumiu, de maneira concisa, meses de 
pesquisa: a Coca representa a eternidade; 
a Pepsi, a hora certa. “As marcas eternas 
querem ter seus próprios museus”, explica 
Jakeman, em referência ao World of Co-
ca-Cola, em Atlanta. “Já a Pepsi não tem 
nada a ver com museus.”

Jakeman explica que a Coca representa 
a felicidade e momentos de alegria na me-
dida em que mantém a cultura e o status  
quo. Por outro lado, a Pepsi cria cultura e 
opta pela individualidade. Para seus adep-

tos, uma vida cheia de emoções é muito 
mais importante que a felicidade. A par-
tir dessas descobertas, a marca escolheu 
um posicionamento que “capta a emo-
ção do momento”, de forma que a nova 
campanha traz a tagline “Live for now” 
(“Viva o presente”), que já demonstrou 
ter um grande apelo.

“A Pepsi tem muitos fantasmas”, afir-
mou Rob Schwartz, diretor de criação da 
TBWA/Chiat/Day, que trabalhou em par-
ceria com a BBDO no projeto. “As pesso-
as ficam querendo voltar aos anos 1980, 
mas as marcas precisam evoluir, aprovei-
tar o que fazia parte do DNA e moderni-
zá-lo, dar-lhe relevância.”

O design da Pepsi
Esse conceito de acontecer na hora 

certa, de “captar a emoção do momen-
to”, também orientará os projetos de de-
sign da marca, que foram analisados em 
profundidade nos últimos anos. Após a 
reformulação do logo, em 2008, que pas-
sou a sugerir um sorriso, bombou na in-
ternet uma linha do tempo exibindo to-
dos os logos da Pepsi (11 desde 1898) e 
da Coca (o mesmo desde 1886). 

É certo que o logo da Coca sofreu alte-
rações, mas a gigante das bebidas sempre 
se manteve fiel a seus valores de marca: 
a cor vermelha e a fonte script. Já para a 

Pepsi, poucos elementos mereceram ta-
manha deferência. Não é raro ver um car-
regamento de latas com o logo mais recen-
te sendo descarregado de um caminhão 
exibindo o antigo. Além disso, em gran-
des países como China, Índia e Rússia, o 
logo é diferente do que se usa nos EUA.

Jakeman cita a MTV, o Starbucks e o 
Google como exemplos de marcas que 
costumam brincar com o tamanho, de-
sign e cor do logo. A diferença entre elas 
e a Pepsi é que adotaram um sistema de 
“variações estratégicas”, ensina o execu-
tivo, que deseja implantar um procedi-
mento semelhante em sua empresa nos 
próximos meses.

Não se pretende fazer mais uma altera-
ção, mas o logo será atualizado em mer-
cados como a China para que haja uma 
unificação da marca. Em vez disso, se-
rão aproveitados os valores da Pepsi. Por 
exemplo, a ideia do vermelho e do azul 
com a divisão branca no meio. Imagine, 
então, uma guitarra ou a Estátua da Liber-
dade coberta por essas cores, imitando o 
logo da Pepsi.

“Quando se mexe no logo toda hora, 
algum elemento sempre acaba tornan-
do outro redundante”, explica Jakeman. 
“Com esse sistema, cada elemento no-
vo só é diferente, e não velho ou novo.”

Tradução: Antonio Carlos da Silva

O primeiro spot da campanha “Live 
for now”, com a cantora Nicki Minaj, foi 
lançado na semana passada. O Pepsi 
Pulse, um “painel de cultura pop” 
coordenado pela empresa, com tweets, 
fotos e notícias sobre entretenimento, 
substituiu o site Pepsi.com. Já há, entre 
as pessoas próximas à marca, uma 
sensação de que vem algo grande por aí.

Para Deepika Warrier (da Pepsi 
Índia), o posicionamento e a campanha 
indicam uma mudança na medida 
em que a Pepsi voltou a conduzir os 
consumidores em vez de embarcar nas 
tendências. “Teremos de investir em 
capacitação, nos antecipar ao futuro e 
buscar o dinamismo na observação de 
tendências, no design e na criação de 
comunidades sociais.”

“O novo posicionamento traz 
uma nova energia não só para a 
marca, mas também para as pessoas 
envolvidas com ela”, permitindo que 
façam experiências com “iniciativas 

Resgatando as raízes
inovadoras”, analisa Richard Lee, 
diretor de marketing da PepsiCo na 
China. “Quem não quer trabalhar com 
uma marca que promete captar a 
emoção do momento?”

O empresário Jeff Minges, cuja 
envasadora está com a Pepsi há três 
gerações, sabe muito bem o que é 
preciso para fazer a marca brilhar. 
Ele amadureceu no negócio enquanto 
Alan Pottasch (lendário profissional de 
marketing e pai da “Geração Pepsi”) se 
encontrava no comando e está muito 
otimista com relação à nova geração 
de líderes da empresa.

A respeito de Jakeman e Lowden, 
afirmou “o que esses dois fizeram é algo 
único. Com eles, a Pepsi está atingindo 
outro patamar. Aquelas campanhas 
dos anos 1970, 1980 e até mesmo 
do começo dos 1990 estão todas 
associadas à música e diversão. O novo 
mote (‘Live for now’) está resgatando as 
verdadeiras raízes da Pepsi.”

Enquanto o novo posicionamento 
global de Pepsi era apresentado na 
semana passada, a operação brasileira 
da marca lançou uma campanha para 
reforçar o elo entre as mães modernas 
e seus filhos. A peça é estrelada pelo 
apresentador Rodrigo Faro e sua mãe, 
a professora universitária Vera Lucia. 
O objetivo da Pepsi foi aproveitar a 
data comemorativa para mudar um 
pouco o foco da comunicação da 
marca. Atualmente, o target é formado 
essencialmente por jovens. Mas o 
anunciante pretende atingir também 
às mães de seus consumidores 
potenciais. 

Segundo Luciana Fortuna, diretora 
de marketing da PepsiCo, a estratégia 
é oferecer às mães uma opção de 
produto com o melhor custo benefício. 
“Precisamos dialogar com essas 
mulheres, que são responsáveis pelas 
decisões de cerca de 70% das compras 
da casa”, afirma. 

A escolha de Faro e Vera como 
protagonistas também reforça a 
nova diretriz da marca. “O Rodrigo 
é um personagem querido tanto 

No Brasil, marca aposta nas mães e em Rodrigo Faro

pelo público jovem quanto pelo mais 
maduro, principalmente entre as donas 
de casa. E o fato de ele contracenar 
com sua mãe será uma surpresa 
bem-humorada para o consumidor”, 
acredita Luciana.

A campanha permanecerá no ar 
por quatro semanas. Depois disso, 
outros comerciais darão continuidade 
à proposta, e, mesmo que não sejam 
protagonizados por ele, mostrarão 

Faro como parceiro da marca. 
“Apesar de já ter produzido filmes 
com vários famosos, a Pepsi no Brasil 
nunca antes atrelou sua imagem a de 
algum artista, e eu me sinto honrado 
em ser o primeiro case desse tipo 
para uma marca global”, diz o 
apresentador. O comercial foi criado 
pela AlmapBBDO e tem produção da 
Sentimental Filme.

Mariana Barbosa 

O novo posicionamento “Live for now” convoca os fãs da marca a viver intensamente o presente

Rodrigo Faro com sua mãe, Vera, em cena do filme que ficará no ar por um mês
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