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Em um de seus maiores lançamen-
tos, a PepsiCo apresentou a Pepsi Next 
ao mercado norte-americano em mar-
ço de 2012. Trata-se de uma bebida que 
tem 60% menos açúcar que a Pepsi-Co-
la tradicional. A campanha publicitária 
de lançamento era dirigida a quem, 
preocupado com o consumo calórico, 
substituiu refrigerantes por chás e pe-
las chamadas águas saborizadas. "Be-
ber para crer" era a mensagem. Mas 
será que Wall Street crê? 

Os últimos anos estão sendo difíceis 
para a PepsiCo. Indra Nooyi, presiden-
te do conselho e CEO, vem focando 
produtos mais saudáveis, porém o 
desempenho não tem sido bom. As 
ações se mantiveram quase inaltera-

das desde que ela assumiu o cargo, há 
seis anos, enquanto as da Coca-Cola 
dobraram de valor. Os investidores 
estão impacientes, e alguns acusam a 
executiva de excessiva concentração 
na estratégia de nutrição. 

No início de 2012, a empresa anun-
ciou mudanças em sua gestão. John 
Compton, que tinha conduzido, com 
sucesso, o negócio da Frito-Lay nos 
Estados Unidos e na América Lati-
na, foi promovido a presidente. Seis 
meses depois, no entanto, ele decidiu 
deixar a companhia. 

Hoje, as quatro unidades de negó-
cios da PepsiCo estão sob o comando 
de Brian Cornell (divisão de alimentos 
para todas as Américas), Albert Carey 

(área de bebidas para todas as Améri-
cas), Saad Abdul-Latiff (Ásia, Oriente 
Médio e África) e Enderson Guimarães 
(Europa) -que é brasileiro. 

"As mudanças parecem indicar que 
a empresa voltará a enfatizar bebi-
das com açúcar e snacks com muito 
sal", diz Jason Schloetzer, professor 
da McDonough School of Business, 
da Georgetown University. "É como 
se a Pepsi dissesse: 'Acreditamos que 
somos muito rentáveis nessas áreas e 
nelas vamos focar nossa energia'... É 
difícil deixar o passado de lado, prin-
cipalmente quando ele foi mais lucra-
tivo que o presente", afirma ele. 

O objetivo de Nooyi, de reinventar 
a linha de produtos, é sensato, mas a 
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Ficou famosa a decisão da empre-
sa, em 2010, de não anunciar durante 
a emblemática transmissão do Super 
Bowl nos Estados Unidos. Alternativa-
mente, apostou em uma campanha de 
US$ 20 milhões em mídias sociais que 
convidava os clientes a propor serviços 
comunitários para revitalizar seu bair-
ro. Segundo a revista Advertising Age, 
essa iniciativa "parece não ter influen-
ciado muito os resultados da marca". 
No mesmo ano, a Diet Coke superou a 
Pepsi em participação no mercado. 

O recuo, porém, é evidente: agora, a 
PepsiCo patrocina a competição entre 
cantores The X Factor, como já fez a 
Coca-Cola com American IdoL A Pepsi-
Co está buscando impulsionar a cons-
ciência de marca; Nooyi aumentou o 
orçamento de marketing em 15% em 
2012 e pôs no comando da divisão de 
bebidas Albert Cary, veterano que pre-
sidiu a pequena e rentável Frito-Lay. 

IDEIA SÓLIDA... NO LONGO PRAZO 
A aposta de Nooyi, de reinventar a li-
nha de produtos da companhia, tem 

sido difícil de executar -principal-
mente porque não é fácil mudar há-
bitos dos consumidores. "Podemos ter 
a visão do que o mercado pedirá no 
futuro, mas isso não significa que o 
queira agora", diz Reibstein, da Whar-
ton School. A tentativa do McDonald's 
de incluir em seu cardápio produtos 
mais saudáveis serve de alerta. Em 
1991, a rede lançou o hambúrguer 
com 310 calorias e 9 gramas de gor-
dura, mas os clientes o consideraram 
insosso e, cinco anos depois, foi tirado 
de linha. "A maioria deles ainda pre-
fere o Big Mac", observa Taylor, da 
Villanova School of Business. "Será 
preciso uma geração, pelo menos, 
para que as pessoas comam alimen-
tos mais saudáveis, não obstante os 
esforços das empresas." 

Isso não significa que Nooyi deva 
abandonar seus planos, mas ela pre-
cisa desenvolver uma estratégia que 
equilibre melhor curto e longo pra-
zos, segundo Yoram Wind, professor 
de marketing da Wharton School. 
"As empresas podem oferecer pro-

dutos mais saudáveis sem deixar 
de ser rentáveis, porém isso requer 
gestão cuidadosa das expectativas 
do conselho e dos acionistas", afir-
ma. "Nooyi deveria demonstrar que 
tem um plano para que a PepsiCo al-
cance os objetivos financeiros e, ao 
mesmo tempo, seja uma companhia 
socialmente responsável." 

Wind deixa claro, no entanto, que 
a CEO Indra Nooyi é bastante sólida 
conceitualmente. "Maximizar o va-
lor dos acionistas no longo prazo e 
abordar alguns dos maiores proble-
mas da sociedade, como a obesida-
de, a nutrição e a saúde, é a estraté-
gia correta", afirma ele. E, seja como 
for, apesar dos problemas, a PepsiCo 
ainda é considerada a 22ª marca do 
ranking da Interbrand (que a Coca-
-Cola lidera há 12 anos). 
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Text Box
Fonte: HSM Management Especial, São Paulo, ano 16, n. 96, p. 54-58, jan./fev. 2013.




