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Passados quase cem anos naquela que é a rivalidade corporativa mais famosa do mundo, a Coca-
Cola estava de fato sobrepujando a titubeante PepsiCo. Era outubro de 1996 e a reportagem de 
capa da revista "Fortune" explicava "Como a Coca-Cola está chutando a lata da Pepsi". 
 
O artigo mencionava Roberto Goizueta, então presidente do conselho de administração da Coca-
Cola, classificando a Pepsi de uma força do passado. "Na medida em que eles se tornam menos 
relevantes", disse ele. "Não preciso mais olhar muito para eles." 
 
Oito anos depois, tudo mudou. A PepsiCo tornou-se a favorita dos investidores, suas ações mais 
que dobraram de preço desde outubro de 1996, enquanto as ações da Coca-Cola estão com os 
preços inferiores aos da época. 
 
Metade da história por trás dessa reversão de papéis é bem conhecida. Um ano depois do artigo 
da "Fortune", Goizueta morreu, precipitando um período de levante administrativo e fraco 
crescimento, do qual a Coca-Cola ainda não se recuperou. 
 
Atenção muito menor foi dada à maneira como a PepsiCo emergiu da sombra de sua rival para se 
tornar uma das companhias de melhor desempenho no setor de alimentos e bebidas. Nesses oito 
anos, a PepsiCo aumentou suas vendas em 45% e os lucros líquidos em mais de quatro vezes. 
Enquanto a Coca-Cola obtém todas as suas receitas com as bebidas, a PepsiCo é mais 
diversificada. 
 
A maior parte da companhia não é o segmento das bebidas-co-la, e sim a operação de 
salgadinhos Frito-Lay, que se fundiu com a Pepsi em 1965. Dois terços do volume de bebidas da 
PepsiCo é de refrigerantes gaseificados, em comparação a mais de 80% da Coca-Cola. 
 
Por volta de 1996, a estratégia da PepsiCo parecia arrastada e sem foco em comparação à 
fórmula mais simples da Coca-Cola. Isso foi antes de a Coca-Cola e seus investidores 
reconhecerem como a queda da lealdade à marca e o aumento das preocupações com a saúde iria 
corroer as vendas de seu principal refrigerante. 
 
Depois que a participação das bebidas cola no mercado americano começou a encolher, no fim da 
década de 90, a diversificação da PepsiCo começou a parecer uma escolha esperta. A Frito-Lay 
proporcionou mais uma fonte de crescimento, enquanto as bebidas não-gaseificadas, como águas 
e sucos, compensaram a queda nas vendas do segmento cola. 
 
O crescimento dos lucros da PepsiCo foi um terço maior que o da Coca-Cola no ano passado, a 
18%, e suas vendas cresceram quatro vezes mais, a 8%. Enquan-to o volume de bebidas 
vendidas pela Coca-Cola na Améric a do Norte permaneceu estagnado, o da Pepsi cresceu 3%. 
 
"Não há dúvida que a Pepsi possui o melhor modelo", diz Tom Pirko, presidente da Dev-Mark, 
uma consultoria especializada no setor de bebidas. "Se está chovendo em uma parte do negócio, 
o sol provavelmente está brilhando em outra." 
 
A PepsiCo é a quarta maior companhia de aumentos e bebidas do mundo, atrás apenas da Nestlé, 
Kraft e Unilever. Suas vendas no ano passado somaram mais de US$ 
  
29 bilhões, comparado aos US$ 22 bilhões da Coca-Cola. 
Tal escala e diversidade fortalece o grupo no mercado varejista, cada vez mais dominado pela 
Wal-Mart e um punhado de grandes concorrentes. 
 



A PepsiCo tem 16 marcas, sendo que cada uma gera mais de US$ l bilhão em receitas anuais. 
Além disso, a Pepsi é dona de seis das 15 marcas de bebidas e aumentos mais vendidos nos 
supermercados americanos. 
 
"A Coca-Cola dominou numa era em que o fornecedor conseguia ditar os termos do negócio para 
varejistas pequenos. 
 
Mas agora o poder está passando para a Wal-Mart e várias outras grandes' lojas que conseguem 
espremer os fornecedores", afirma Pirko. "A Pepsi está em mais partes dos supermercados que a 
Coca-Cola e tem maior poder de barganha." 
 
O prédio da sede da Coca-Cola em Atlanta é conhecido no setor como "Kremlin", por causa das 
intrigas políticas e cultura burocrática que permeiam seus corredores. 
 
Em contraste, a sede da PepsiCo em Purchase, nos arredores de Nova York, tem o clima relaxado 
de um campus universitário. O prédio está localizado em um parque de 160 acres decorado com 
esculturas e um lago. 
 
Em seu escritório com vista para o parque, Steve Reinemund, principal executivo e presidente do 
conselho de administração da PepsiCo desde 200, não se regozija do sucesso da companhia. "As 
manchetes [de jornais e revistas] vêm e vão rapidamente. Se você começa a acreditar nelas, você 
tem um problema", diz. "Não penso que sejamos à prova de bala. 
 
Todos temos nossos desafios. Mas se você continua no caminho estratégico certo, pode suportar 
melhor os altos e baixos." 
 
Um dos grandes desafios que a PepsiCo enfrenta é a preocupação do consumidor na América do 
Norte e Europa Ocidental com a obesidade. Um terço dos adultos e um sexto das crianças estão 
clinicamente obesos nos Estados Unidos, segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças 
dos EUA. 
 
A Comissão Européia está ameaçando banir a propaganda de aumentos e bebidas para crianças e 
o Reino Unido está estudando uma medida para colocar faixas vermelhas de alerta em produtos 
não-saudáveis. 
 
Nos EUA, o McDonald's está enfrentando uma ação coletiva de consumidores obesos—e analistas 
acreditam que produtores como a PepsiCo também poderão se tornar alvos. 
 
Reinemund diz que a crise de obesidade pode se tornar uma oportunidade para as companhias 
que abraçarem a demanda do consumidor por alimentos e bebidas mais saudáveis. 
 
A PepsiCo lançou seu próprio sistema de classificação nos EUA para identificar os produtos mais 
saudáveis, usando critérios estabelecidos por um conselho independente de especialistas em 
saúde. Cerca de 40% das vendas da companhia já vem de produtos com o "Ponto Inteligente"  
verde dado às marcas mais saudáveis, que incluem as bebidas-cola que não usam açúcar e os 
salgadi-nhos cozidos ao invés de fritos. 
 
Brock Leach, diretor de inovação da PepsiCo, diz que a maior parte dos esforços de pesquisa e 
desenvolvimento da empresa estão concentrados em produtos saudáveis, como as barras de 
frutas da marca Tropicana, que fornecem nutrição equivalente à de uma fruta fresca. Reinemund 
diz que pelo menos metade de todos os novos produtos vão se enquadrar no critério "Ponto 
Inteligente". 
 
O esforço da PepsiCo para ter produtos mais saudáveis tem em parte o objetivo evitar a 
regulamentação. Mas Reinemund diz que isso já está fazendo bem para os negócios. No ano 



passado, as vendas dos produtos "Ponto Verde" cresceram mais que duas vezes a taxa daqueles 
que não recebem essa designação, proporcionando mais de metade do crescimento das receitas. 
"Os políticos sempre esperam que fiquemos na defensiva quando falamos sobre saúde e bem-
estar, mas não ficamos", diz ele. "Esta é uma grande oportunidade para formar novas marcas e 
mercados." 
 
Reinemund, 55, um corredor entusiasmado, está treinando para a Maratona de Paris, em abril. 
"Eu tinha desistido das maratonas, mas meu me desafiou a correr com ele", justifica ele. 
No entanto, foi o antecessor de Reinemund, Roger Enrico, quem mais fez para melhorar o perfil 
de saúde do portfólio da PepsiCo, ao comprar duas companhias conhecidas por seus produtos nu-
tricionais: a Quaker Oats e a fabricante de sucos Tropicana. 
 
As duas empresas agregaram uma auréola saudável que ajuda a compensar a imagem pouco 
saudável da Pepsi-Cola e da Frito-Lay. Os negócios deram à PepsiCo 28% do mercado de sucos 
dos EUA, em comparação aos 17% do Minute Maid da Coca-Cola, e até 82% do mercado de 
bebidas esportivas através do Gatorade da Quaker. 
 
A Coca-Cola esteve a ponto de comprar a Quaker, mas o negócio foi vetado pelos poderosos 
diretores não-executivos da companhia. "Foi um grande erro da Coca", diz Pirko, da BevMark. 
Outro desafio—e oportunidade —para a PepsiCo é o fortalecimento de sua presença internacional. 
Apenas um terço de suas receitas foram geradas fora dos EUA e Canadá no ano passado, em 
comparação a 70% da Coca-Cola. 
 
"Noventa e cinco por cento da população mundial está fora da América do Norte, de modo que 
nós deveríamos estar gerando mais que um terço das vendas nesses lugares", afirma Mike White, 
principal executivo da PepsiCo International. "Nosso objetivo é alcançar dois terços das vendas e 
crescer duas vezes mais que a taxa da América do Norte." 
 
A estratégia internacional da PepsiCo mudou desde os anos 90, quando a companhia tentou, e 
não conseguiu, competir com a Coca-Cola em lugares como a Alemanha, Japão e América do Sul. 
Agora, os negócios internacionais são dominados pelos petis- 
  
cos e concentrados em dois prin-cipais mercados—o Reino Unido e o México, que juntos geram 
40% das receitas internacionais. Os planos de expansão estão concentrados em mercados 
emergentes como a China e a índia, onde os concorrentes ainda não se entrincheiraram. 
"A Pepsi aprendeu que precisa escolher cuidadosamente as brigas em que vai entrar fora dos 
Estados Unidos", afirma Michael 
 
Bellas, diretor da Beverage Marketing, um instituto de pesquisas. A estratégia parece estar 
funcionando: as vendas internacionais foram a parte que cresceu mais rapidamente no ano 
passado, com os lucros operacionais aumentando 25%. 
 
Uma das ameaças às ambições internacionais da PepsiCo é o sentimento anti-americano ao redor 
do mundo, que muitos analistas temem que esteja prejudicando as companhias daquele país. Um 
em cada cinco europeus diz que pretende evitar a compra de produtos muito associados aos EUA, 
segundo mostra uma pesquisa feita pelo instituto de pesquisas Global Market Insite. 
 
No entanto, White mantém sua opinião de que a marca Pepsi é menos "americana" do que outras 
como a Coca-Cola e o McDonald's. 
 
White diz que haverá mais aquisições internacionais para acelerar o crescimento. Em um pequeno 
negócio realizado dias atrás, seu braço britânico comprou a Pete & Johnny, uma companhia 
creditada por ter introduzido os doces de frutas moídas no Reino Unido. 
 



Alguns analistas argumentam que a maneira mais eficaz de a PepsiCo reforçar sua presença 
internacional seria a fusão com outra gigante multinacional da área de produtos de consumo, 
como a Nestlé, Kraft, Unilever ou Danone. 
 
Especulações vêm sendo alimentadas pelo anúncio de compra da Gillette pela Procter & Gamble, 
que segundo muitos acreditam, poderá desencadear uma consolidação no setor. 
 
Reinemund diz não ter planos para um grande negócio, mas não descarta isso. "Muita coisa tem 
sido dita sobre o impacto da fusão P&G-Gilette, mais do que eu acredito que seja real", diz ele. 
"Mas não há dúvida que existe uma tendência de consolidação. A habilidade para se conseguir 
ganhos de produtividade, especialmente na cadeia de fornecimento, exige capacidades financeiras 
e escala." 
 
Não importa o quanto a PepsiCo se afasta de seu principal negócio dos refrigerantes-cola, a 
rivalidade da companhia com a Coca-Cola certamente continuará intensa. A Pepsi se prepara para 
um conflito renovado, uma vez que a Coca-Cola tenta reconquistar o terreno perdido. 
 
Neville Isdell, um veterano da Coca-Cola, foi chamado da aposentadoria para se tornar o quarto 
executivo-chefe da empresa em sete anos. Ele prometeu restaurar o "status de símbolo" da marca 
Coca-Cola gastando um adicional de US$ 400 milhões em marketing por ano. 
 
Isso está forçando a PepsiCo a aumentar seus investimentos, o que está pressionando as 
margens. A indústria alertou para uma redução no crescimento dos lucros por causa da 
concorrência, mas Dave Burwick, diretor de marketing da Pepsi-Cola na América do Norte, tem 
uma mensagem para a Coca-Cola. "Não vamos apenas nos defender, vamos continuar 
aumentando nossa participação", diz. 
 
As companhias estão lançando uma série de produtos, como o re-frigerante-cola com sabor lima, 
numa tentativa de conter a fuga dos consumidores dos refrigerantes gaseificados, ao mesmo 
tempo em que fortalecem a presença no mercado dos não-gaseificados. 
 
As inovações da Coca-Cola incluem uma bebida energética, enquanto a PepsiCo está lançando a 
versão borbulhante do suco Tropi-cana. "As duas estão jogando o mesmo jogo", reconhece 
Burwick 
Na BevMark, Pirko acredita que a maior flexibilidade da PepsiCo continuará sendo uma vantagem. 
"A Pepsi tem essa cultura jovem, vibrante e otimista que encoraja as pessoas a se movimentarem 
mais rapidamente e assumirem mais riscos", diz ele. "Na Coca-Cola, as pessoas sempre parecem 
ser 10 ou 15 anos mais velhas. 
 
 É quase uma divisão norte-sul. A Coca vem do sul conservador, a Pepsi do nordeste liberal." Mas 
Reinemund diz que a cultura vencedora da PepsiCo deve menos à geografia e mais aos 107 anos 
gastos perseguindo a Coca-Cola, "lidar com um concorrente tão poderoso nos tornou mais fortes", 
diz ele. 
 

 
Leia mais 
 
Briga por consumidor inclui até espionagem industrial 
Daniela D'Ambrosio 
De São Paulo 
 
No Brasil, a guerra das colas é declarada. A rivalidade entre as duas empresas no Brasil não está 
restrita às gôndolas e ao contra-ataque dos lançamentos: há até um processo de espionagem 
industrial envolvendo as duas companhias. Existe no Cade, um processo da Pepsi contra a Coca 
com teor semelhante ao que a brasileira Dolly moveu recentemente contra a gigante mundial. 



 
Mas aqui, ao contrário de outros países latino-americanos, a Coca é a líder absoluta do mercado. 
De acordo com dados AC Nielsen, em 2004, Pepsi tinha 8,5% o mercado de refrigerantes, contra 
39% da Coca-Cola. No mercado de colas, essa presença é ainda mais significativa: 13% é a fatia 
da Pepsi (era de 12% em 2003) e 77% da Coca-Cola (que tinha 16,7% no ano anterior). 
 
"Não é fácil brigar com a Coca no Brasil", diz fonte do mercado. O mercado de refrigerantes 
somou 11,5 bilhões de litros em 2004, segundo dados Associação Brasileira da Indústrias de 
Refrigerantes e de Bebidas Não-Alcóolicas (Abir). 
  
A Pepsi, que passou a ser fabricada, envasada e distribuída pela Brahma, se aproveita da sinergia 
industrial e de distribuição da AmBev e preferiu correr por fora. Lançou a Pepsi Twist — que 
adiciona limão à fórmula — antes da rival. 
 
A briga voltou a esquentar. As duas estão com lançamentos no mercado, mas têm estratégias 
opostas: para conquistar consumidores de todas as classes, a Coca-Cola lançou uma latinha de 
250 ml vendida a R$ 1. A concorrente, por sua vez, lançou a Pepsi X, misto de refrigerante sabor 
co- 
  
la e energético — produto de nicho e maior valor agregado. 
As duas marcas contam com outras bebidas no portfólio. A Pepsi com Ice Tea Lipton e Gato-rade 
e a Coca-Cola com o infantil Kapo, água mineral, além do Chá Nestea e do energético Burn. A 
Coca já mostrou publicamente seu interesse em crescer na área de não carbonatados e está em 
negociações para a compra da Mais Indústria de Aumentos, dona da Sucos Mais. 
 
Em 2004, a Coca -Cola Brasil aumentou em 7% o seu volume de vendas e de 12,1% no seu 
faturamento, que atingiu R$ 7,4 bilhões. Nos últimos cinco anos, a multinacional investiu R$ 3 
bilhões no Brasil. O país é o terceiro maior mercado do mundo para a Coca -Cola, que em 2004 
cresceu 2% em volume. 
 
Segundo dados do balanço da AmBev, que não abre por marcas, o segmento de refrigerantes 
registrou um crescimento da receita de 13,4% e lucro antes dos juros, impostos, amortização e 
depreciação cresceu 74,5%. 
 
Além da operação de bebidas, a PepsiCo também tem um portfólio mais amplo no Brasil. Está no 
segmento alimentar com a líder em salgadinhos Elma Chips - que tem a batata-frita Sensações e 
marcas como Ruffles, Che-etos Doritos e Baconzitos —, Quaker, Coqueiro e Toddy. Embora a 
empresa não divulgue dados do balanço, fontes do mercado estimam que a operação movimente 
R$450 milhões. 
 
A PepsiCo deve investir cerca de R$ 70 milhões no Nordeste, incluindo a construção de uma 
fábrica de salgadinhos com a marca Elma Chips, no Complexo Industrial e Portuário, no Estado de 
Pernambuco. 
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