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RESUMO 

 

As empresas, muitas vezes, “brigam” com suas concorrentes para liderar o mercado com seus 
produtos e serviços, tentando ganhar a confiança das pessoas lançando grandes campanhas 
publicitárias para persuadir este público a comprar e usar freqüentemente determinado 
produto ou serviço. E não foi diferente com a Coca-Cola e com a Pepsi, que lançaram no 
mercado seus produtos “zero”, a Coca-Cola Zero e a Pepsi Max, ambas entrando no mercado 
de bebidas saudáveis, sem açúcar. O objetivo principal do trabalho foi analisar quais são as 
estratégias utilizadas nos anúncios da Coca-Cola e Pepsi para o lançamento dos produtos sem 
açúcar. Inicialmente realizou-se uma coleta e organização dos materiais das campanhas de 
lançamento dos produtos, após uma descrição analítica que incluiu o estudo do material a 
partir do referencial teórico, os anúncios foram descritos e analisados, feito isto, foram 
cruzados os dados obtidos. Foram identificadas estratégias ofensivas em ambos os produtos, 
porém a Pepsi Max se diferencia por ter sido identificado também estratégias defensivas no 
seu lançamento. O posicionamento de ambos são por benefícios. Empresas que desejam ter no 
mercado produtos que agradem seus consumidores e também mantê-los no mesmo devem 
elaborar pesquisas de marketing e também posicioná-los de maneira que o público aceite-os 
tornando-se fieis aos mesmos.   
 
Palavras -Chave: Estratégia. Posicionamento. 
 
 

ABSTRACT 

 
Companies frequently fight against their competing bidders in order to lead the trade with 
their products and services, trying to conquer people’s trust launching big advertising 
campaign to persuade the public and frequently buy and use a product or service. In the case 
of Coca-Cola and Pepsi, it wasn’t different, which launched their products “zero”, Coca-Cola 
Zero and Pepsi Max, both entering in the healthy drink’s trade, without sugar, and trying to 
look as the same as the original. The main objective of this paper was to analyze which are the 
strategies used in Coca-Cola and Pepsi’s advertisement to launch their products without 
sugar. At first a collection and organization of the material used in the product’s advertising 
campaign was made. After, the data were matched and an analytical description that included 
the material’s study from the theoretical referential was made. Pepsi Max is different because 
it also launched defensive strategies on its release. The positioning of both of them searches 
benefits. Companies that wish to have products that please its consumers in the trade should 
elaborate marketing’s researches and also keep them in a way that target accept their products 
and become faithful.               
 
Key-words: Strategy, Positioning 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A comunicação surgiu a fim de melhorar a vida das pessoas de um modo geral, pois é 

um processo que envolve a troca de informações e utiliza os sistemas simbólicos como 

suporte para este fim. Este processo o envolve muitas maneiras de se comunicar, entre elas: 

uma conversa entre duas pessoas, gestos com as mãos, mensagens utilizando uma rede 

mundial de computadores, a fala e a escrita que permitem interagir com as outras pessoas e 

ainda, efetuar algum tipo de troca informacional. 

O ato de comunicar é a materialização do pensamento/sentimento em signos 

conhecidos pelas partes envolvidas. Estes símbolos são então transmitidos e reinterpretados 

pelo receptor, como em campanhas publicitárias, ou seja, são o conjunto de anúncios dentro 

de um todo. Geralmente utilizam-se vários anúncios dentro da mesma campanha, que pode ser 

usada para vender um produto, um serviço ou a própria marca. Esta pode ser constituída de 

peças em diversos meios de comunicação como TV, rádio, revista, jornais que são utilizados 

de acordo com o planejamento da empresa. 

As empresas, muitas vezes, travam disputas com a concorrência produzindo 

campanhas para ganhar o mercado e o consumidor, investindo consideráveis quantias de 

dinheiro em propaganda. Entretanto, não adianta investir se estas campanhas não tiverem uma 

boa estratégia de marketing, e a produção de planos para se atingirem objetivos. O uso de 

táticas estratégicas devia fazer parte de todas as ações das empresas que desejam alcançar o 

sucesso, pois o uso de ações planejadas aumenta as chances de obter êxito com as campanhas 

publicitárias. 

Empresas como Coca-Cola e Pepsi, travam uma “briga de gigantes” acirrada para 

liderar o mercado das “colas”. Ambas investem alto em campanhas de bom nível para atrair o 

consumidor ou mostrarem suas marcas no mercado, e muitas vezes agridem1 diretamente o 

rival. 

Atualmente essas empresas lançaram os refrigerantes sem adição de açúcar, tentando 

entrar no mercado de bebidas saudáveis e assim surgiram a Coca-Cola Zero e a Pepsi Max. 

Diante desta situação surge o seguinte problema de pesquisa: quais são as estratégias 

de comunicação utilizadas pela Coca-Cola e Pepsico para lançarem no mercado um 

novo produto? 
                                                
1 O lançamento de uma campanha da Pepsi mostrava um macaco em sua jaula tomando uma latinha de Coca-
Cola. Após tomar o refrigerante ele encaixa as peças de um quebra cabeça com perfeição. Já o macaco que 
tomou a Pepsi não se encontra na sua jaula, pois fugiu. Depois ele é mostrado dirigindo um jipe cheio de 
mulheres tomando Pepsi.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

Partindo do problema acima exposto, o objetivo principal do trabalho foi analisar quais 

são as estratégias utilizadas nos anúncios da Coca-Cola e Pepsi para o lançamento dos 

produtos Coca-Cola Zero e Pepsi Max. Para isto inicialmente descreveu-se os anúncios de 

lançamento; identificaram-se as estratégias utilizadas em cada anúncio; percebeu-se o 

posicionamento da Coca-Cola Zero e da Pepsi Max diante do mercado e ainda comparou-se 

as estratégias utilizadas nos anúncios das duas empresas para o lançamento dos produtos de 

cada uma delas.  

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A Coca-Cola e a Pepsi são marcas que sempre primaram por fazer campanhas 

publicitárias de alto nível técnico, criativo, sendo importantíssimas para a meio como 

referência de eficiência publicitária e de marketing. Estas são marcas que já veicularam 

campanhas publicitárias inesquecíveis, com jingles que caíram no uso popular e personagens 

de grande empatia com o público. 

 É possível perceber que os objetivos organizacionais retratam os rumos das empresas e 

acabam indicando para onde vão convergir todos os esforços. Neste sentido, Lupetti (2006, 

p.135) informa que ter os objetivos da empresa alinhados com seus produtos “é uma condição 

necessária à sobrevivência da empresa e/ou produto e às atividades econômica satisfatórias.” 

E para isto é preciso especialmente conhecer o público que se deseja atingir, sendo este o 

público-alvo do produto que se pretende comunicar. 

Ao analisar as estratégias, ou seja, definição de como recursos serão alocados para se 

atingir determinado objetivo, técnicas publicitárias utilizadas no lançamento e consolidação 

dos novos produtos (Coca-Cola Zero e Pepsi Max) buscar-se-á encontrar elementos  

responsáveis pela eficácia da campanha no mercado.  

Entende-se por eficácia o poder de persuasão que a campanha como um todo terá sobre 

o seu público alvo, se ela atrairá este e outros em potencial para consumir o produto 

oferecido. 

A Coca-Cola e a Pepsi estão disputando um mercado de produtos saudáveis que não 

contém açúcar, onde os mesmos, já existentes no mercado, como os refrigerantes lights ou 

diets estão deixando a desejar no quesito sabor. Segundo Ricardo Fort diretor de marketing da 
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Coca-Cola as primeiras pesquisas mostram que, além de Coca light, os compradores de Zero 

estão vindo de outras marcas e até de outras categorias.  

A Coca light e a Pepsi light eram uma opção que não satisfazia a uma parte dos 

consumidores de produtos diet e light pelo gosto mais acentuado de adoçante, e o objetivo de 

ambas as empresas com o novo produto foi, além de tentar resolver essa questão, fazer um 

produto mais voltado ao público jovem.  

Estes dados podem contribuir para aumentar o entendimento das ações estratégicas 

utilizadas para lançamento de novos produtos por empresas de grande porte como a Coca-

Cola e a Pepsico.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
2.1 MARCA 

 

No dicionário brasileiro Luft (2003) marca está delimitada como um sinal distintivo, 

cunho, ferrete, ou ainda como uma etiqueta de um produto, sinal de contusão e cicatriz. Porém 

marca no mercado de negócios é muito mais do que isso, marca é sinônimo de grandeza, 

poder para uma empresa ou um produto. 

Marcondes (2003) coloca que muitos investidores e executivos de negócios desejariam 

de fato que marca fosse algo concreto, cujo uso pudesse ser controlado e seguro. Um conjunto 

de ícones e palavras que pudesse ser delimitado com clareza e regido por uma legislação 

definida. Davis Ogilvy, mestre e referência mundial do mundo publicitário, fundador do 

Grupo Ogilvy, define marca como “... a soma intangível dos atributos de um produto: seu 

nome, sua embalagem e preço, sua história, sua reputação e a forma anunciada” 

(MARCONDES, 2003, p.06). 

Aaker (1998) diz que a lealdade à marca da base dos consumidores é freqüentemente o 

cume do brand equity2. Se os consumidores lhe são diferentes e compram segundo as 

características, preço e conveniência, pouco considerando o nome da marca, provavelmente 

há pouco brand equity. Se por outro lado continuam a comprar a marca, mesmo existindo 

concorrentes com características superiores, preço e conveniência, existem valor na própria 

marca e talvez no seu símbolo e slogans. 

Pode-se dizer que a lealdade à marca é um dos pilares em marketing e uma medida da 

ligação do consumidor com a marca reflete a probabilidade de o consumidor mudar ou não 

para outra marca, especialmente se a concorrente fizer uma mudança, quer no preço quer em 

características do produto. À medida que a lealdade da marca aumenta a vulnerabilidade da 

base dos consumidores à ação da concorrência diminui. É um indicador do bran equity 

claramente ligado aos lucros futuros, uma vez que a lealdade à marca se traduz diretamente 

em vendas futuras. 

Após teremos o link que trata sobre os valores da empresa, sua visão, e sua cultura.  

 

 

 

                                                
2 Essa denominação se demonstra como um conjunto de recursos, inerentes à uma marca, que se agregam ao 
valor de algo, proporcionando share por um produto ou serviço. 
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2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

As organizações estão inseridas dentro de um ambiente e interagem com o mesmo. As 

pessoas que atuam nelas são agentes que contribuem para esse intercâmbio constante. Os 

valores das pessoas por sua vez conduzem à formação da cultura da organização. Essa é a raiz 

das decisões estratégicas. Hall (1982) cita que uma das condições do ambiente externo de 

importância vital e mais difícil de medir é a cultura e acrescenta: em seu impacto sobre as 

organizações, a cultura não é uma constante, nem mesmo num contexto isolado. 

Mintzberg e Quinn (2001) mencionam que a cultura foi descoberta em administração 

nos anos 80, graças ao sucesso das corporações japonesas. No entendimento de Fleury et al. 

(1996, p.20): 
 
cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo 
inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de 
adaptação externa e integração interna e que funcionaram bem o suficiente para 
serem considerados válidos e ensinados a novos membros como a forma correta de 
perceber, pensar e sentir, em relação a esses problemas. 
 
 

Para Srour (1998), nas organizações, a cultura impregna todas as práticas e constitui 

um conjunto preciso de representações mentais, um complexo muito definido de saberes. 

Srour (1998) aborda que esses são reflexos de representações mentais, cujas manifestações, na 

concepção do autor: 
assumem formas variadas: princípios, valores e códigos; conhecimentos, técnicas e 
expressões estéticas; tabus, crenças e pré-noções; estilos, juízos e normas morais; 
tradições, usos e costumes; convenções sociais, protocolos e regras de etiqueta; 
estereótipos, clichês e motes; preconceitos, dogmas e axiomas; imagens, mitos e 
lendas; dogmas, superstições e fetiches. (p.168) 
 

Srour (1998) trata sobre cultura organizacional expressando que: 
 
a cultura é aprendida, transmitida e partilhada. Não decorre de uma herança 
biológica ou genética, porém resulta de uma aprendizagem socialmente 
condicionada. A cultura organizacional exprime então a identidade da organização. 
É construída ao longo do tempo e serve de chave para distinguir diferentes 
coletividades. (p.174) 
 
 

Para Daft (1999, p. 244), "a cultura de uma organização geralmente começa com um 

fundador ou um líder pioneiro que articula e implanta idéias e valores particulares como 

visão, uma filosofia ou uma estratégia comercial". Além de expor como surge a cultura, Daft 

(1999), cita duas funções decisivas da cultura nas organizações: integração interna e 

adaptação externa. 
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Para Mintzberg e Quinn (2001), a força da cultura na gestão empresarial é clara. A 

cultura organizacional passa a ser a mente da organização, as crenças comuns que se refletem 

nas tradições e nos hábitos, bem como em manifestações mais tangíveis – histórias, símbolos, 

ou mesmo edifícios e produtos; em certo sentido, a cultura representa a força vital da 

organização, a alma de seu corpo físico. Para os autores, a força de uma cultura pode ser 

proporcional ao grau até o qual ela ilude a consciência. 

A cultura organizacional expressa o que é mais importante para uma empresa: sua 

história, seus ritos, suas crenças, seus valores, seus símbolos, suas ações simbólicas, suas 

datas mais importantes, suas normas e paradigmas organizacionais. 

A cultura organizacional é vista através da história da organização e que ela apresenta 

os valores da mesma. Para saber isto tem que estudar a história para conhecer a cultura e 

realizar campanhas adequadas ao perfil da empresa e fazer pesquisa para identificar o público. 

Freqüentemente os administradores de marketing encomendam estudos de pesquisa 

formal sobre determinados problemas e oportunidades. Eles podem necessitar de um 

levantamento de mercado, um teste de preferência de produto, uma previsão de vendas por 

região ou um estudo sobre a eficácia de uma campanha de propaganda. (SHETH; MITTAL; 

NEWMAN, 2001). 

Kotler (1998) diz que a pesquisa é o planejamento, coleta, análise e apresentação 

sistemática de dados e descobertas relevantes sobre uma situação especifica enfrentada por 

uma empresa. 

O plano de pesquisa pode exigir o levantamento de dados secundários, dados 

primários ou ambos. Geralmente os pesquisadores começam suas investigações examinando 

dados secundários para verem se seus problemas podem ser parcial ou totalmente resolvidos 

sem a onerosa coleta de dados primários. Os dados secundários oferecem um ponto de partida 

para a pesquisa e oferecem as vantagens de custo baixo e pronta disponibilidade (KOTLER, 

1998).     

Quando os dados necessários pelo pesquisador não existem, está desatualizado ou 

impreciso o pesquisador terá de coletar dados primários. O procedimento normal é entrevistar 

algumas pessoas e/ou grupos para se obter uma idéia preliminar de sua reação a algum tópico 

em questão e, depois, desenvolver um instrumento formal de pesquisa, aperfeiçoá-lo e colocá-

lo em ação no campo (CHURCHILL, 2000). 

A realização de uma pesquisa de marketing envolve várias etapas: primeiro os 

profissionais e os pesquisadores formulam o problema a ser resolvido. Depois, os 
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pesquisadores desenham um projeto de pesquisa apropriado para solucionar o problema. 

Usando as ferramentas especificas no projeto de pesquisa, os pesquisadores coletem dados. 

Em seguida, eles analisam e interpretam os dados e comunicam os resultados preparando e 

apresentando um relatório de pesquisa (CHURCHIL, 2000). 

Para que os profissionais de marketing antecipem ou respondam às necessidades dos 

clientes, eles precisam ter informações sobre seus clientes atuais e potenciais e sobre o 

sucesso de suas próprias práticas. Boa parte dessas informações é obtida por meio de uma 

pesquisa (KOTLER, 1998).  

Hoje a maior parte das organizações usa computadores para ajudá-las a coletar, 

classificar, armazenar, e distribuir informações a serem usadas para tomar decisões de 

marketing. Uma forma popular de sistema computadorizado de informações de marketing é o 

sistema de apoio a decisões de marketing (SADM) “uma série coordenada de dados, 

ferramentas de sistema e técnicas com software e hardware de apoio, com os quais a 

organização reúne e interpreta informações relevantes de empresas e do ambiente e as 

transforma numa base para a tomada de decisões gerenciais”. Assim o SADM não só 

proporcionam informações, como o faz numa forma destinada a auxiliar os responsáveis 

durante o processo de tomada de decisões (MARCONDES, 2003). 

Após conhecer o seu público a que o produto se destina os profissionais de marketing 

devem fazer um levantamento de dados sobre o comportamento deste consumidor. 

 

 

2.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Churchill (2000) informa que para lançar produtos novos no mercado é necessário 

saber se realmente o público quer e necessita de determinado produto, e para obter esse 

entendimento os profissionais de gestão devem estudar o comportamento do consumidor: os 

pensamentos, sentimentos, ações, e as influências sobre eles que determinam mudanças.  

O autor ainda coloca que o estudo do comportamento do consumidor muitas vezes 

centra-se no processo de compra deste e na variedade de forças que o modelam. O autor 

acrescenta ainda que este processo de compra inclui cinco etapas: reconhecimento da 

necessidade, busca de informações, avaliação das alternativas, decisão de compra e avaliação 

pós-compra.  

O consumidor quando pretende comprar determinado produto, em primeiro lugar deve 

precisar deste produto, e após isso busca saber mais, se aprofunda em conhecer as 
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características do mesmo e avalia se o produto escolhido tem as mesmas características do 

concorrente e se sairá mais em conta que o outro. Feito isso o consumidor após ter adquirido o 

produto ele vai avaliar se o produto irá suprir suas necessidades e se tornará um cliente fiel 

ajudando-o a vencer o concorrente.   

Para conseguir o feito de vencer o concorrente deve-se em primeiro lugar não tentar 

vencê-lo, mas entender o público para quem se quer vender o produto e seu principal 

consumidor para depois colocar em prática todas as formas e maneiras que se possa utilizar 

para chegar à frente de seu principal rival, o concorrente direto (SHETH; MITTAL; 

NEWMAN, 2001). 

De acordo com Kotler (1998) além de melhorar suas relações com os consumidores 

muitas empresas tem intenção de desenvolver relações e lealdade mais fortes junto com seus 

consumidores finais. No passado, achavam que os consumidores estavam garantidos. Não 

havia muitas fontes alternativas de suprimentos, todos os fornecedores prestavam serviços 

igualmente deficientes ou o mercado crescia tão rápido que as empresas não se preocupavam 

em satisfazer plenamente seus consumidores, mas hoje isso mudou.  

Para uma empresa ser bem-sucedida, ela também precisa examinar as vantagens 

competitivas além de suas próprias operações, nas cadeias de valor de seus fornecedores, 

distribuidores e consumidores. Em face dessa competição intensa, muitas empresas estão 

fazendo parcerias com fornecedores e distribuidores específicos para criar uma rede de 

entrega de valor superior (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001). 

Conhecendo seu público e entendendo seus fornecedores a empresa deve investir 

também em planos de marketing, é aí que entra em cena a estratégia de comunicação. 

 

 

2.4 ESTRATÉGIA 

 

Lupetti (2003) diz que estratégia é a forma como as empresas deverão atingir seus 

objetivos, ou seja, é o caminho que a empresa deverá percorrer para executar sua meta. A 

estratégia começa com uma visão de futuro para a empresa e implica na definição clara de seu 

campo de atuação, na habilidade de previsão de possíveis reações às ações empreendidas e no 

direcionamento que a levará ao crescimento. A definição de objetivos, em si, não implica em 

uma estratégia. Estratégia também pode ser entendida como uma posição (posição de uma 

empresa no mercado), uma perspectiva (uma forma específica de fazer as coisas). 
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Já Corrêa (2004) coloca que uma estratégia determina como proceder para atingir 

determinado objetivo traçado. A estratégia é, portanto, a forma pela qual se pretende alcançar 

o objetivo, ou as ações que serão empreendidas para conseguir realizar o objetivo. O 

desenvolvimento de estratégias tem sido tradicionalmente abordado como um processo formal 

de planejamento, envolvendo, em geral, duas etapas. A primeira engloba a definição do 

negócio bem como a explicitação da missão da organização e seus princípios. A segunda é 

constituída das análises dos ambientes interno e externo à empresa, a determinação de 

objetivos com seus respectivos indicadores de acompanhamento e a formulação das 

estratégias correspondentes para alcançá-los. 

   Dernizo (1993) diz que qualquer empresa sem estratégia corre o risco de se 

transformar em uma folha seca que se move ao capricho dos ventos da concorrência. As 

utilizações de estratégias adequadas trazem inúmeros benefícios a serem colhidos, entre eles 

destacam-se: o apoio à escolha de caminhos, criação de diferencial competitivo, orientação do 

marketing, motivação da equipe, orientação de recrutamento, seleção e treinamento, 

orientação à cadeia de agregação de valor e orientação dos investimentos.  

Segundo Lupetti (2003) as estratégias para o desenvolvimento de novos produtos que 

não podem deixar de existir em empresas que desejam ter um produto satisfatório, que se 

mantenha na cabeça dos consumidores e principalmente no mercado podem ser de quatro 

tipos: 

• Estratégias ofensivas: adotadas por empresas que querem manter a liderança no 

mercado, estando sempre à frente dos concorrentes. É necessário investimento em pesquisa e 

desenvolvimento.  

• Estratégias defensivas: adotadas por empresas que seguem as empresas líderes. Evita 

custos com desenvolvimento e não correm riscos entrando em novos mercados.  

• Estratégias tradicionais: adotadas por empresas que atuam em mercados estáveis, 

sem grande demanda por mudanças.  

• Estratégias dependentes: adotadas por empresas que não têm autonomia para lançar 

seus próprios produtos. Isto ocorre com subsidiárias ou empresas que produzem para outras 

(terceirização).  

Já Hitt (2007) coloca que existe ainda a estratégia de reação a concorrência, que é 

quando os concorrentes iniciam ações para atacar os rivais e lançar ações competitivas às 

ações de seus concorrentes. As alianças estratégicas podem ser usadas no nível de negócios 

para reagir aos ataques da concorrência. Como elas podem ser difíceis de reverter e 
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dispendiosas para operar, as alianças estratégicas são constituídas principalmente para reagir a 

ações estratégicas, em vez de ações táticas. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) colocam que as estratégias podem ser 

estratégias pretendidas, que são aquelas que a empresas pretende seguir e colocar em prática. 

As não realizadas podem ser chamadas de irrealizadas, e há ainda um terceiro caso que são as 

estratégias emergentes, na qual o padrão realizado não era o padrão que a empresa realmente 

pretendia alcançar no mercado, ela testa uma estratégia por vez até chegar ao pretendido e ao 

objetivo final. E a estratégia realizada é aquela que deu o resultado final a empresa, como o 

resultado da estratégia inicial. . Podemos observar isto na figura abaixo. 

 
Figura 1 – Estratégia Emergente 
Fonte: MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL (2001, p.34). 
   

Com estas estratégias devidamente estruturadas em planos com metas e objetivos, e 

com o produto no mercado, a empresa deve se preocupar com o seu posicionamento, de como 

o consumidor tem sua imagem na cabeça e como ela quer que estas pessoas a vejam.  

 

 

2.4.1 Posicionamento 

 

Kotler (1998) explica que o posicionamento começa com um produto, mercadoria, 

serviço, empresa, instituição e até mesmo uma pessoa. Entretanto, posicionamento não é o 
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que você faz para um produto, posicionamento é o que você faz para a mente do comprador 

potencial. Você posiciona o produto ou serviço na mente deste comprador potencial. 

  Pinho (2001) acrescenta que posicionamento é a técnica na qual os profissionais de 

marketing tentam criar uma imagem ou identidade para um produto, ou empresa. É o espaço 

que um produto ocupa na mente do consumidor em um determinado mercado. O 

posicionamento de um produto é como compradores potenciais o vêem e é expressado pela 

relação de posição entre os competidores. Então posicionar os refrigerantes sem adição de 

açúcar na mente dos consumidores e fazer com que eles mudem seu dia-a-dia e passem a 

tomar bebidas mais saudáveis é um processo longo e demorado. 

Os produtos atuais têm geralmente uma posição distintiva nas mentes dos 

consumidores, assim como grandes empresas que ocupam um lugar de destaque em suas 

mentes e são lembradas quando se fala um assunto que remeta a determinado produto ou 

serviço. Posicionar marcas ou produtos nos tempos atuais, onde somos bombardeados por 

todo tipo de estímulos publicitários, só é possível quando trabalhamos para fazer a conexão do 

posicionamento desejado para a marca ou produto, com a percepção, os valores e desejos ou 

anseios já existentes nas mentes do público alvo (KOTLER, 1998). 

A habilidade em identificar oportunidades de posicionamento é um grande teste da 

habilidade estratégica de um profissional. Fisher (2002) lembra que estratégias bem sucedidas 

em marketing normalmente têm sua raiz na vantagem competitiva sustentável de um produto. 

Formar estratégias bem sucedidas é uma forma de estabelecer uma posição satisfatória no 

mercado como fortalecer sua posição atual na mente do consumidor, buscar uma posição não 

ocupada que seja valorizada por muitos consumidores, e ocupá-la ou ainda depor ou 

reposicionar o concorrente denunciando o verdadeiro produto do rival. 

Lupetti (2006) coloca que existem alguns tipos de posicionamento importantes para 

caracterizar sua empresa no mercado. 

• Posicionamento por atributos: pode-se dizer o que torna uma pessoa 

inconfundível são seus atributos. Um indivíduo pode ser alto ou baixo, gordo ou magro, 

extrovertido ou introvertido ou ter tantas outras características comuns entre outros seres 

humanos, e com uma empresa isto tem o mesmo sentido tendo vários atributos como os 

produtos em geral. 

Quando se adota este tipo de posicionamento é preciso tomar certos cuidados, pois 

se o atributo não for consistente os concorrentes também poderão adotá-lo e toda a estratégia 

de marketing cairá por terra. 
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• Posicionamento por benefícios: a marca é um conjunto de atributos, porém os 

consumidores não compram atributos. Os clientes querem benefícios, sejam eles emocionais 

ou racionais. O atributo de status pode ser transformado em um de benefício emocional, 

retratado na organização social. O mesmo raciocínio é aplicado ao atributo excelência, que 

pode ser transformado em um benefício racional. 

• Posicionamento pela mente ou lembrança: ser marca líder é o sonho de todos os 

gestores, mas privilégio de poucos. Entretanto as marcas podem tirar proveito de marcas que 

não estejam na liderança de vendas cobrando por elas um valor mais alto, que resulte em 

maior rentabilidade, e trabalhando seu share of mind3. Estando bem posicionadas no share of 

mind, o consumidor se lembrará de marca no momento da decisão da compra. 

• Posicionamento por categoria: o posicionamento por categoria como o próprio 

nome diz implica em criar uma categoria ainda não explorada. 

• Posicionamento por aplicação ou uso: o posicionamento por aplicação pressupõe 

algum benefício da marca para uso específico do produto. 

No mercado business-to-business4, a aplicação desse posicionamento pode 

identificar empresas especializadas em determinadas aplicações, como por exemplo, 

organizações que desenvolvem software para mainframes. 

• Posicionamento por usuário: o posicionamento por usuário refere-se a um grupo 

específico de consumidores, baseado na premissa de que o posicionamento é um diferencial, 

esse grupo não deve ser amplo demais. Não se trata de quantidade, mas sim de qualidade do 

foco. 

• Posicionamento por concorrente: sempre que uma marca for comparada á da 

concorrência, a empresa estará adotando o posicionamento por concorrente. A comparação 

deve ocorrer com base em algum diferencial competitivo do produto como a forma, a cor, a 

composição ou com base em algum potencial desenvolvido em seu mix de marketing. 

• Posicionamento por valor (qualidade e preço): a marca pode ser posicionada 

como a que oferece o melhor valor ao consumidor. É preciso, todavia esclarecer nesse 

momento a noção de valor. Valor não significa que a marca oferece ao cliente o preço mais 

baixo e com melhor qualidade. Muitas empresas posicionam suas marcas como a mais barata, 

estabelecendo assim uma confusão na mente dos consumidores. 

• Posicionamento por foco: o posicionamento por foco consiste em escolher uma 

palavra, um número ou uma expressão que esteja relacionada à marca. As palavras mais 
                                                
3 Lembrança do maior número possível de pessoas em relação a uma marca. 
4 São as transações de comércio entre empresas. Uma empresa vendendo para outra empresa é B2B. 
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eficazes são as que evidenciam um atributo do produto, que, por sua vez, se traduz em 

benefício. 

• Posicionamento por escala: muitas são as marcas existentes no mercado, e 

guardar todas é praticamente impossível. Nossa mente classifica o que considera importante, 

jogando fora o que não interessa. Essa classificação é mais bem visualizada quando 

comparada a uma escala, em que cada degrau possui o nome de uma marca de determinada 

categoria de produtos. O posicionamento por escala nada mais é do que assumir o degrau em 

que a marca se encontra.   

O posicionamento de um produto ou serviço é muito importante para o mesmo se 

manter no mercado, já que isto será o modo como as pessoas terão eles em sua mente. Feito 

isso a empresa deve se preocupar com seus objetivos de comunicação para terem êxito ao 

lançar seu produto novo no mercado. 

 

 

2.4.2 Objetivos de comunicação 

 

Segundo o dicionário Luft (2003), objetivo é o alvo ou fim que se quer atingir, objeto 

de uma ação, idéia ou sentimento. Objetivo é um fim desejado, já Lupetti (2003) diz que a 

divulgação, seja evidenciando os benefícios do produto, seja destacando a marca, seja 

informando uma promoção e convidando o consumidor a participar são alguns tipos para 

produção de uma campanha. Pode ainda combater a concorrência, informar o fabricante, 

incentivar o consumidor a provar determinado produto ou ainda incentivar o consumidor a 

trocar o produto que habitualmente usa por aquele ora anunciado. 

Estes objetivos devem ser fixados pela empresa, levando-se em consideração vários 

elementos: conhecer bem o produto, seu público-alvo, o mecanismo do mercado, a equipe de 

vendas, a política comercial, a capacidade de produção, a reação da concorrência, as fraquezas 

da empresa, dentre outros. A empresa deve explicar claramente os objetivos de comunicação 

para a sua agência, assim ela poderá elaborar uma campanha a fim de trazer resultados 

satisfatórios para a empresa (LUPETTI, 2003). 

Lupetti (2003) coloca ainda que os objetivos de comunicação não sejam pré-

estabelecidos. Eles dependerão do que a empresa quer comunicar levando em consideração os 

objetivos de marketing e consequentemente os objetivos organizacionais da empresa. Além 

disso, o publicitário e o anunciante devem ter em mente os diferencias do produto, o 
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posicionamento que ocupa na mente das pessoas, os termos que não devem ser mencionados, 

facilitando assim a realização da campanha. 

Las Casas (2004), diz que existem diversos meio de comunicação como a de geração 

de fluxos de cliente, que é a ampliação da demanda dos consumidores para visitas as lojas, a 

de vendas de produtos que diz que o enfoque publicitário pode ser direcionado à venda direta 

de produtos: nesses casos, é possível fazer promoções como à venda de produtos selecionados 

ou ainda promoções especiais. O objetivo de comunicação pode ainda ser direcionado a 

imagem da empresa, que seria a propaganda institucional, e ainda, a retenção de imagem da 

empresa, que pode ser usada como uma lembrança constante dos negócios. 

 Definido o objetivo que a campanha terá, é hora de pensar nos tipos de campanhas que 

melhor se adaptam ao objetivo proposto. 

 

 

2.4.3 Tipos de campanhas 

 

Toda a empresa para o lançamento de um produto novo no mercado deve ter em mente 

o tipo de campanha publicitária que será usada. Para cada uma temos uma característica, que 

deverá estar de acordo com os objetivos, posicionamento, enfim, todos os itens devem estar 

“amarrados”. 

As campanhas institucionais segundo Lupetti (2003) devem ser entendidas como 

aquela que divulga a empresa como um todo. Caracteriza-se por conceituar a empresa, fixar 

sua imagem, informar seu segmento de atuação, objetivando o estabelecimento e 

reconhecimento de sua marca. Já Berkowitz (2003) diz que a campanha institucional é feita 

para construir uma reputação ou uma imagem para uma organização, em vez de promover um 

produto ou serviço específico.  

As campanhas de promoção têm como característica a interatividade com o 

consumidor e seu dinamismo. Além de divulgar o produto, tornando a marca conhecida e 

levando o consumidor à ação de compra, caracteriza-se, também, por acelerar as vendas, 

manter contato direto com o público, bloquear a ação da concorrência e reativar o produto. 

A campanha de incentivo não se destina ao consumidor final. Ela incentiva o aumento 

de vendas entre vendedores de empresas e os lojistas clientes. Proporciona, também, uma 

melhoria no relacionamento empresa-cliente-funcionário (LUPETTI, 2003). 

Campanhas de promoção de vendas diferenciam-se da campanha de promoção por 

suas características. Enquanto a de promoções divulga o produto, torna a marca conhecida, 
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interage com o público solicitando-lhe alguma coisa em troca, a campanha de promoção de 

vendas volta-se à redução do preço de formas diversas, como liquidação, por exemplo. Esse 

tipo de campanha faz parte de um processo mercadológico, em que a agência não pode 

interferir segundo Lupetti (2003). 

A campanha cooperada é típica das empresas de varejo que veiculam os produtos de 

seus fornecedores, em geral as indústrias. É muito comum em anúncios de jornais e encartes. 

A campanha cooperada dá destaque ao nome do varejista que anuncia diversos produtos, 

concorrentes ou não (CORRÊA, 2004). 

Seguindo todos esses passos com clareza e eficiência todo e qualquer profissional de 

propaganda, e empresas que desejam ter um produto lembrado pelo consumidor terá ótimos 

resultados quando tiver planos devidamente elaborados para atingir um resultado satisfatório, 

assim podendo lançar no mercado um novo produto. 

 

 

2.4.4 Lançamento de Produtos 

 

Após a empresa ter segmentado cuidadosamente o mercado, escolhido seus grupos de 

consumidores alvo, identificado suas necessidades e determinado seu posicionamento de 

mercado desejado, ela está preparada para desenvolver e lançar novos produtos apropriados 

para o consumidor escolhido. Não é somente o departamento de pesquisa e desenvolvimento 

que desenvolve novos produtos, o marketing participa ativamente de todos os processo de 

desenvolvimento do produto (KOTLER, 1998). 

As empresas devem empenhar-se no desenvolvimento do produto, além disso, os 

consumidores desejam novos produtos e os concorrentes farão o possível e o impossível para 

fornecê-los o quanto antes para esses consumidores que adoram novidades.   

Quando acontece o planejamento para lançamento de um novo produto no mercado, o 

departamento de marketing da empresa deve-se estar envolvido com a avaliação de diversas 

características deste novo produto, tendo que optar pelo mix mais adequado às necessidades e 

expectativas do consumidor. Esta análise pode tratar de: faixa de preço do novo produto 

comparativamente à concorrência, características da embalagem, posicionamento conceitual, 

sabor, perfume, cor, consistência, marca, comunicação, promoção entre outros aspectos 

(KOTLER, 1998). O produto tem que ser direcionado ao consumidor a fim de suprir suas 

necessidades e seus gostos, como o sabor de um refrigerante que não deve variar do seu 

original, pois o público é muito exigente e não aprovará este sabor diferente. A embalagem 
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deve ser produzida conforme o consumidor que será direcionado o produto como embalagens 

arrojadas para o público jovem, assim como as campanhas publicitárias que devem ser 

devidamente focadas em seu consumidor potencial.  

Há muitos modos de classificar novos produtos, eles podem ser inovações contínuas, 

isto é, mudanças em produtos existentes, ou inovações descontinua completamente novas. 

Podem ser também inovações voltadas para a tecnologia, que vem de pesquisa e 

desenvolvimento, ou inovações voltadas para os clientes, que vêm da análise de necessidades 

e desejos dos consumidores. Claro que outras mudanças podem ser feitas num produto que o 

tornem novo em algum sentido como uma embalagem renovada ou um novo método de 

fabricação. Novos produtos são uma das chaves para o crescimento e sucesso de uma 

empresa, porem não há como garantir que todos os novos produtos serão bem-sucedidos. No 

entanto, ser sistemático no desenvolvimento de novos produtos aumentam as chances de êxito 

(KOTLER, 1998). 

Segundo Lupetti (2003) a qualidade é o ponto de partida para que um produto 

sobrevida em um mercado. Ele não é alguma que possa ser analisada independentemente, mas 

sim como um todo dentro de uma empresa. Na tentativa de colocar produtos novos no 

mercado muitas empresas não fazem os devidos testes antes do lançamento do mesmo 

causando assim o fracasso do produto. 

O desenvolvimento de novos produtos e sua introdução bem sucedida no mercado 

geralmente requerem investimentos significativos de recursos de uma empresa, incluindo 

tempo, dificultando obter um retorno lucrativo rapidamente. Outra preocupação dos 

administradores de uma empresa é alcançar retornos adequados do capital investido para 

desenvolver e comercializar novos produtos. 

As aquisições são outro meio que uma empresa emprega para ter acesso a novos 

produtos e a produtos atuais que são novos para a empresa. Comparadas ao desenvolvimento 

de novos produtos, as aquisições oferecem retorno mais previsíveis, assim como a entrada 

mais rápida no mercado. Os retornos são mais previsíveis porque o desempenho dos produtos 

da empresa adquirida pode ser avaliada antes da conclusão da aquisição.   

Porém de nada adianta lançar um novo produto no mercado com grandes campanhas 

publicitárias e este produto se perder na mente dos consumidores. As empresas devem 

posicionar este novo produto de modo que ele não seja esquecido pelo consumidor, ele deve 

entrar no mercado, mas também deve se manter no mercado e na mente das pessoas. E para 

que isto seja feito é preciso divulgar este produto do modo correto usando meios de 

divulgação de massa adequados ao produto. 
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3 METODOLOGIA  
 

O presente trabalho iniciou com uma pesquisa bibliográfica para analisar os VTs de 

lançamento e os outdoors das campanhas das empresas, que Michael (2005, p. 32) informa 

não se tratar “de uma pesquisa no sentido restrito, pois envolve, apenas, uma busca de 

conhecimento, para problemas e soluções, cujas fontes são conhecidas”. O autor ainda coloca 

que esta pesquisa é a essência do estudo exploratório. 

Para esclarecer, Lima (2004, p. 39) destaca que “a fonte de materiais advindos de 

pesquisas bibliográficas é constituída de publicações que assumem a forma de livros, 

dicionários, enciclopédias, artigos publicados em periódicos como revistas e jornais” entre 

outros. 

A natureza deste trabalho é qualitativa, ou seja, está fortemente ligada ao mercado. 

Pode-se dizer que pesquisas qualitativas são íntimas das ações de marketing tomadas por uma 

determinada empresa a despeito de um produto ou serviço, ou seja, a empresa depende de 

pesquisas qualitativas para determinar ações de venda efetivas sobre um determinado produto 

ou serviço que fora o objeto central do estudo. 

Em se tratando das técnicas, ou seja, dos instrumentos utilizados com a finalidade de 

levantar informações para análise e a explicação de aspectos teóricos estudados a observação 

indireta foi utilizada, pois é através desta que se realiza a análise de documentos (secundários) 

que posteriormente serviram de base para a análise de conteúdo. 

 A técnica de análise de conteúdo envolveu o material promocional das campanhas de 

lançamento dos refrigerantes sem açúcar sendo possível a comparação das estratégias de 

ambos os produtos. 

Assim, realizou-se uma coleta e organização dos materiais das campanhas de 

lançamento dos produtos Coca-Cola Zero e Pepsi Max, e após, uma descrição analítica que 

incluiu o estudo do material a partir do referencial teórico. A escolha das categorias de 

análise, interpretação dos dados e revelação das conclusões se deu em função dos propósitos 

do estudo utilizando a técnica de análise de conteúdo, ou seja, o levantamento de dados que 

foram analisados após a coleta, e esta técnica, conforme Michael (2005, p. 50) “pode servir 

para analisar a personalidade de alguém, avaliar textos escritos, intenções de um publicitário, 

análise dos conteúdos das mensagens, propagandas, veracidade em propostas de campanhas, 

discursos políticos, entre outros”. Assim, no caso deste trabalho, a análise da mensagem foi a 

técnica utilizada para verificar o conteúdo das mensagens utilizadas no lançamento dos novos 

produtos Coca-Cola Zero e Pepsi Max.  



 

 

 

24

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

a) Para descrever as campanhas de lançamento da Coca-cola Zero e da Pepsi Max foi 

coletado o material de divulgação da campanha. 

b) Para identificar as estratégias utilizadas em cada campanha foi feita uma comparação 

do material coletado com a teoria. 

c) Para entender o posicionamento de cada empresa identificou-se o conceito que as 

empresas passam ao público através dos seus anúncios. 

d) Para comparar as estratégias, utilizaram-se os dados coletados em cada campanha.  
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4 ORGANIZAÇÕES PESQUISADAS 

 

 

4.1 COCA-COLA 

 

 Em 1886 nascia a Coca Cola em Atlanta - Estados Unidos, quando John Styth 

Pemberton, farmacêutico, decidiu idealizar um remédio totalmente diferente dos que haviam a 

disposição no mercado. Como um alquimista ficou anos misturando inúmeros ingredientes e 

em 1886, obteve um xarope de cor escura e sabor agradável chegando assim, na fórmula de 

um tônico. O novo produto era refrescante e de sabor inédito, e recebeu o nome de "French 

Wine Coca". Para divulgar sua nova descoberta, Pemberton escolheu o balcão de sua 

farmácia, a "Jacob's Pharmacy". O sucesso foi estrondoso. Então a "French Wine Coca" 

começou a ser vendida também nas "Soda Fountains", pontos de encontro de Atlanta. Contam 

que por acaso o xarope medicinal foi misturado à água gasosa surgindo assim, aquele que 

viria a ser o mais conhecido refrigerante de todo o mundo. 

No Brasil a primeira fábrica da Coca-Cola foi fundada em 1942, no bairro de São 

Cristóvão, Rio de Janeiro. Já em 1943, em São Paulo, foi inaugurada uma filial da Coca-Cola 

Refrescos S.A. Atualmente, muitas franquias atuam por todo o país, sendo assessoradas e 

orientadas pela Coca Cola Indústrias Ltda., responsável pela garantia da qualidade de 

processos, produtos e manutenção da marca Coca-Cola. 

Para ser um fabricante Coca-Cola, segundo a própria empresa ou um franqueado da 

marca, é necessário manter o padrão de qualidade, estabelecido pela matriz e atender aos 

requisitos básicos de produção e distribuição. No ranking mundial, o Brasil é o terceiro maior 

fabricante e consumidor da Coca-Cola, abaixo apenas dos Estados Unidos e do México5.   

 

 

4.1.1 Cultura da Coca-Cola 

 

A Coca-cola é uma empresa que se preocupa principalmente com a ambição de seu 

consumidor e com a realidade do mercado onde está presente, colocando seu produto em 

quase todos os lugares. É correto falar que ela é quase onipresente porque realmente é difícil 

                                                
5 http://www.abir.org.br/article.php3?id_article=395&var_recherche=estrat%E9gia. Acesso em: 10 out. 2007. 
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não encontrar Coca-Cola em algum lugar que você vá, não só o produto, como a comunicação 

da marca, que vai lhe impactar. 

Dentro da empresa ela produz pesquisas para saber a saúde da marca, saber como ela é 

vista dentro e fora da empresa, tem uma série de atributos que qualificam a Coca-Cola, como 

“vai bem com comida”, estando sempre em contado com todas as famílias e estando presente 

em quase todas as residências, tornado-se um refrigerante da família. 

Além de tudo a Coca-Cola se posiciona como um refrigerante da família produzindo 

campanhas para o natal e ano novo focadas nas festas familiares, lançando produtos de 3 litros 

para suprir as necessidades de grandes festas onde as famílias se reúnem para comemorar as 

suas festas.  

A empresa Coca-Cola assume o desafio de trabalhar, cada vez mais, de forma 

integrada e dentro deste contexto promove desde 2005 um encontro anual para seus 

fabricantes e gerentes de recursos humanos cujo objetivo principal é desenvolver capacitações 

e consolidar a cultura da organização, que são elementos essenciais para a formação de um 

negócio de sucesso. 

Cabral (2007, p.24) informa que “o sistema Coca-Cola vive hoje o desafio de criar o 

futuro” e a empresa utiliza muito as teorias do pai da administração, Peter Drucker, que ensina 

que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Seguindo a mesma linha de raciocínio 

Deheinzelin (apud Cabral, 2007) acrescenta que a cultura da organização é uma ferramenta 

para criar o futuro e que boas sementes não germinam sozinhas. Assim, para preparar o 

terreno e investir no manejo é preciso cultivar os relacionamentos. 
 

Mesmo apresentando bons resultados, a Coca-Cola Brasil reforça seu movimento 
de renovação. Por isso, trabalha para consolidar sua cultura, definida no Manifesto 
para o Crescimento. Hoje, a iniciativa – que está trazendo os valores do documento 
para a prática – pede direção clara, inovação, aprendizagem, responsabilidade e 
resultados (CABRAL, 2007, p. 24). 

 

Os projetos da Coca-Cola, além da capacitação incluem o desenvolvimento de novas 

peças de merchandising, o lançamento de novas bebidas e novas embalagens, e ainda a 

ativação de canais alternativos de divulgação. E entre os lançamentos de novos produtos é que 

se encontra o foco deste trabalho, que trata das ações da Coca-Cola para o lançamento da 

Coca-Cola Zero. 
O lançamento – que amplia o portifólio de bebidas de baixas calorias da Coca-Cola 
Brasil – é voltado para o público jovem. [...] Pesquisas apontam uma forte demanda 
por produtos sem adição de açúcar e com o valor referencial da marca. A Coca-
Cola é perfeita para atender a essa necessidade, pois proporciona o mesmo sabor da 
Coca-Cola em uma versão sem açúcar (PINHO, 2007, p.25). 
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4.1.2 Propagandas da Coca-Cola 

 

Embora muitos brasileiros não tenham notado a Coca-Cola Refrescos S/A foi uma das 

empresas estrangeiras mais inovadora em anúncios além dos vários já conhecidos "slogans" 

em seus anúncios na sua longa história, incluindo "A pausa que refresca", "Gostaria de 

comprar uma Coca para o mundo", "Isso é que é", "Coca-Cola é isso aí", "Coca-Cola dá mais 

vida a tudo...", "Tudo vai melhor com Coca-Cola", "Emoção pra valer", além das mais 

recentes: "Essa é a real", "Tudo de vibe" e as últimas lançadas "Viva o que é bom." e "Viva o 

lado Coca-Cola da Vida". Também é intensamente conhecida a frase "Sempre Coca-Cola". 

Os anúncios da Coca foram sempre muito penetrantes e influentes, já que um dos 

objetivos de Woodruff era assegurar que todo mundo tivesse a Coca-Cola como sua bebida 

preferida. Em alguns lugares, anúncios da Coca-Cola são quase onipresentes, especialmente 

em áreas mais ao sul da América do Norte, como em Atlanta, onde a Coca surgiu. Os Jogos 

Olímpicos de Verão de 1996 foram em Atlanta, e como resultado, a Coca-Cola recebeu 

publicidade gratuita. A Coca-Cola também foi a primeira patrocinadora dos Jogos Olímpicos, 

nos Jogos de 1928 em Amsterdã. 

Em 2007, a Coca Cola lançou um novo produto no mercado, a Coca-Cola Zero e 

gerou questionamentos a respeito das diferenças entre Zero e Light. Isso porque, ao contrário 

do Kuat, que teve sua versão Light descontinuada após o lançamento do Kuat Zero, a Coca 

Light permanece concomitantemente no mercado. Esta situação pode ser esclarecida pela 

matéria Zero X Light que informa 
 
Tem diferença de composição entre a Coca Light e a Coca Zero? Tem sim - 
inclusive, as duas têm sabores diferentes. Mas qual? A diferença é que a Coca-Cola 
Zero contém menos aspartame e mais sódio do que a Coca-Cola Light para ajustar 
o perfil de sabor.  
O interessante é que a promessa da Coca-Cola Zero é: o mesmo sabor (o tal “Coke-
ness”) da Coca clássica, mas com zero açúcar. Isso explica o porquê da Coca Light 
continuar do mercado. Quem gosta da Light começou bebendo devido à quantidade 
irrelevante de calorias, mas, aos poucos, o produto foi criando uma legião de 
adeptos do seu sabor mais leve. Ia ser frisson total se a Coca-Cola tirasse sua versão 
Light do mercado hoje...  
A diferença de público das duas marcas é confirmada por um estudo feito pela 
Nossa, produtora e distribuidora da Coca- Cola para vários estados do NE. A 
pesquisa mostrou que, em Salvador, no mês de lançamento da novidade, 71% dos 
consumidores que experimentaram Coca-Cola Zero voltaram a consumir, e mais de 
44% das pessoas que compraram Coca- Cola Zero não consumiam Coca-Cola 
Light. Ou seja, parece que quem compra a Light atualmente, começou pelas 
calorias, depois gostou do sabor e hoje não abre mão. Já o grupo que queria uma 
Coca-Cola sem açúcar, mas nunca se acostumou com o sabor da Light, encontrou 
na Zero o seu refúgio (www.bemresolvida.com.br, 2007). 
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4.1.3 Campanha da Coca-Cola Zero 

 
A Coca-Cola Zero é a grande novidade da Coca-Cola Brasil para este ano e nada 
melhor do que ser lançada em uma embalagem inovadora. A garrafa faz uma 
releitura moderna da famosa contour. E traz no design, em relevo, as ondas da 
marca Coca-Cola, além de uma textura que facilita a pegada [...]. A Coca-Cola Zero 
é encontrada também em latas de 350 ml e garrafas de 600 ml, 1,5 l, 1,75 l e 2l. 
(www.bemresolvida.com.br, 2007). 
 
 

 Segundo Pinho (2007) a Coca-Cola foi lançada em janeiro de 2007 em Porto Alegre 

onde o mercado de bebidas de sabor cola é forte. A empresa promoveu ações de divulgação 

diferentes do normal e em sintonia com os hábitos do público gaúcho. Um exemplo: 

aproveitando um feriadão, em fevereiro, promotores à paisana chamavam a atenção dos 

jovens que passavam pela rodovia Free Way, com buzinadas, abanos e beijinhos para, logo 

em seguida, mostrar cartazes promovendo a nova bebida. A promoção em Porto Alegre 

contou com o trabalho extremamente colaborativo entre a Divisão e a Vonpar Refrescos. 

O VT de lançamento da Coca-Cola Zero é focado no inesperado, em algo em que a 

pessoa não está acostumada a presenciar. Nele é mostrado um casal no cinema de rua dentro 

de um carro namorando, e quando o rapaz vai tirar o sutiã da moça caem duas garrafas de 

Coca-Cola Zero que estavam ali para mostrar a fartura dos seios da moça. No final é mostrado 

a mensagem: Por essa você não esperava, chegou Coca-Cola Zero. 
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 Figura 2 – Seqüência de figuras do VT da Coca-Cola Zero. 
 Fonte: Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=KrqI6-IYpLs.  
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No outdoor de lançamento da Coca-Cola Zero há apenas a garrafa do refrigerante em 

evidencia sob um fundo preto chapado com algumas bolhas de gás em sua volta. No canto 

inferior direito está a chamada da campanha “O sabor de sempre. Zero açúcar”. 

 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 3 – Outdoor Coca-Cola Zero. 
 Fonte: fotografia tirada na rua Astrogildo de Azevedo,em Santa Maria pelo autor do trabalho. 
 

 

A Coca-Cola usou estratégias ofensivas adotadas por empresas lideres de mercado e 

que estão sempre a frente de seu principal concorrente juntamente com as campanhas de 

promoção, que têm como característica a interatividade com o consumidor e seu dinamismo. 

Além de divulgar o produto, tornando a marca conhecida e levando o consumidor à ação de 

compra, caracteriza-se, também, por acelerar as vendas, manter contato direto com o público, 

bloquear a ação da concorrência e reativar o produto. Para atingir este objetivo, a empresa 

usou estratégias ofensivas, que geralmente são adotadas por empresas que querem manter a 

liderança do mercado, estando á frente dos concorrentes. É necessário investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento.  

O posicionamento de um produto é como compradores potenciais o vêem e é expresso 

pela relação de posição entre os competidores. Então posicionar os refrigerantes sem adição 

de açúcar na mente dos consumidores e fazer com que eles mudem seu dia-a-dia e passem a 

tomar bebidas mais saudáveis é um processo longo e demorado. Então a Coca-Cola, que já se 

encontra líder de mercado tanto com seu refrigerante normal quanto com o Zero, tem uma 

imagem de líder na mente de todo o consumidor passando mais confiabilidade e qualidade 

sobre seu produto. 
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4.2 PEPSICO 
 

Dados retirados do site da Pepsi6. 

Originalmente, a fórmula da Pepsi foi criada para fins medicinais. Mas seu sabor 

agradou tanto que o xarope começou a ser consumido simplesmente por prazer. Cinco anos 

mais tarde, a fórmula transformou-se em bebida e começou a ser comercializada. Hoje a Pepsi 

é um refrigerante de cola com aroma natural, muito apreciado pelo sabor suave e pela 

refrescância.  

A Pepsi nasceu em 1898, quando o farmacêutico Caleb Bradham formulou a Pepsi-

Cola. No Brasil, o refrigerante chegou em 1953 e desde então vem conquistando o 

consumidor brasileiro com produtos inovadores, publicidade irreverente e promoções 

diferenciadas. Pepsi é uma marca com espírito desafiador, cada vez mais vista pelos 

consumidores como inovadora, jovem e cheia de energia. Suas campanhas grandiosas com 

celebridades globais da música e do futebol encantam, não só pela qualidade da produção, 

mas também pela ousadia e criatividade. 

 Em 1964, a companhia comprou a Mountain Dew e, em 1986, a Seven-Up 

Internacional. Em 1991, a Pepsi-Cola marcou sua entrada no mercado de bebidas não-gasosas 

ao firmar parceria com Thomas J. Lipton Co. Em 1994 constituíram a The North American 

Coffee Partnership com a Starbucks. SoBe uniu-se à companhia em 2000. 

 A Quaker Oats Company foi formada em 1901, com a união de vários pioneiros 

americanos de moinhos de aveia. Em Ravenna, Ohio, Henriy D. Seymour e William Heston 

fundaram a Quaker Mill Company, e registraram sua famosa marca. Em Cedar Rapids, Iowa, 

John Stuart, seu filho Robert e um parceiro, George Douglas, operavam o maior moinho da 

época. Ferdinand Schumacher, conhecido como o “Rei da Aveia”, fundou a German Mills 

American Oatmeal Company em 1856, depois de vender aveia em sua loja em Akron, Ohio, 

por anos. Essas empresas juntas reuniram a maior experiência em moinhos do país. The 

Quaker Oats Company adquiriu a Gatorade em 1983 e outras marcas recentemente. 

 A Tropicana foi fundada em 1947 por Anthony Rossi como um negócio de 

empacotamento de frutas. A companhia entrou no negócio de suco de laranja concentrado em 

1949, registrando a marca Tropicana. Em 1954, Rossi foi o pioneiro no processo de 

pasteurização de suco de laranja. Pela primeira vez, os consumidores puderam saborear um 

suco de laranja fresco da Flórida, não-concentrado, em uma embalagem pronta para servir. 

                                                
6 http://www.pepsico.com.br/home.html. Acesso em: 10 out. 2007. 
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 A Frito-Lay teve o seu início em 1932, quando dois fatos distintos ocorreram. Em San 

Antonio, Texas, Elmer Doolin comprou a receita de um produto alimentício desconhecido – 

salgadinho de milho – e começou uma indústria totalmente nova. O produto chama-se Fritos e 

sua empresa ganhou o nome de Frito Comapny. No mesmo ano em Nashville, Tennessee, 

Herman W. Lay começou seu próprio negócio distribuindo batatas chips. Mais tarde, Herman 

Lay adquiriu a empresa que lhe fornecia produtos e mudou o nome para H.W. Lay Company. 

Em 1961, a fusão da Frito Company e H.W. Lay Company deu origem a Frito-Lay. 

A Gatorade é adquirida pela Quaker, empresa de alimentos em 1983, sendo que a 

mesma será comprada pela Pepsico. Em 1998 a Pepsico adquire a Tropicana Products, a 

maior companhia mundial de sucos engarrafados.  

A AmBev – Companhia de Bebidas das Américas – é parceira da Pepsi no Brasil desde 

1997, sendo a responsável pela fabricação, comercialização e distribuição dos produtos da 

empresa no País.  

A divisão de bebidas da PepsiCo, está presente no Brasil desde 1953 com a marca 

Pepsi-Cola. A PepsiCo é a quinta maior empresa do segmento de bebidas e alimentos do 

mundo. Em 1997, a PepsiCo firmou um acordo de franquia com a Companhia Cervejaria 

Brahma - hoje, AmBev - com duração de 20 anos, para a produção e comercialização dos 

produtos Pepsi no Brasil. A empresa passou a ser a responsável pela presença em todo o 

território nacional das marcas: Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Twist, Pepsi Twist Light, Seven Up, 

Teem (no Rio Grande do Sul) e Pepsi X.  

A Pepsico ainda faz parte do grupo AmBev, a qual fez uma parceria desde em 1997. 

Esta parceria onde a Pepsi fornece apenas o concentrado para a produção de seus produtos, 

deixando para a AmBev o engarrafamento e distribuição de seus produtos.  

 

 

4.2.1 Cultura da Pepsi 

 

A Pepsi sempre foi um refrigerante voltado para o público jovem, tanto que suas 

campanhas de publicidade sempre remeteram a isto, sempre focando patrocínios de eventos 

como grandes shows e eventos onde estes jovens participam de alguma forma. 

O refrigerante está presente em baladas e casas noturnas, fazem promoções de rua com 

trios elétricos, carnaval em Salvador e em um dos maiores festivais de música do Brasil o 

Festival de Verão também em Salvador. 
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Em suas campanhas de publicidade a Pepsi sempre primou por mostrar como os 

jovens preferem seu refrigerante ao concorrente, mostra também jovens em festas se 

divertindo e coloca bandas famosas pra atrair este público jovem ao qual a marca se direciona. 

Em outros produtos ela também foca este público jovem como na Pepsi X, que é uma 

bebida com energético, direcionada para freqüentadores de baladas, no seu VT de lançamento 

e empresa mostra exatamente isso, mostrando um grupo de jovens dançando e tomando a 

Pepsi X e quando a bebida acaba os jovens da balada acabam com suas energias, porém é só 

beber novamente para elas voltarem a dançar. 

Então a Pepsi é uma empresa onde seu público-alvo são pessoas jovens, 

freqüentadores de baladas e shows, que gostam de se divertir e gostam de um refrigerante 

saboroso e que mata a sede. 

A Pepsi em seu site na intranet diz que a busca pelo crescimento sustentável, estimula 

inovação, valoriza resultados, e nos ajuda a entender se as ações de hoje contribuirão para o 

seu futuro. Trata-se do crescimento das pessoas e o desempenho da companhia. Ela prioriza o 

fazer a diferença e o fazer acontecer. 

Ela ainda coloca que a responsabilidade e a confiança são as bases do crescimento 

saudável. Responsabilidade significa que ela se comprometeu, pessoal e corporativamente por 

tudo o que a empresa faz sendo bons administradores dos recursos a que lhe é passado.  

 

 

4.2.2 Propagandas da Pepsi 

 

A propaganda, sempre foi e sempre será um fator determinante para o sucesso da 

marca Pepsi. A grande influência da marca começou em 1940 com o jingle “Nickel, Nickel”, 

que se tornou o primeiro a ser ouvido em rede nacional, transformando-se em um enorme 

sucesso. Depois veio a campanha “The Light Refreshment” em 1953, com a mudança da 

fórmula do produto para reduzir calorias. Foi agressiva e ousada, quando em meados da 

década de 70, a campanha Pepsi-Challenge, marcou a história da estratégia de marketing da 

empresa. A campanha consistia em fazer testes de sabor junto aos consumidores, que 

confirmaram: a Pepsi tinha um sabor melhor do que sua rival Coca-Cola. Era a confirmação 

do sucesso.  

Ainda nesta década a campanha “Have a Pepsi Day” e o clássico comercial “Puppies”, 

se tornaram um das campanhas mais adoradas e lembradas de todos os tempos nos Estados 

Unidos. Em 1990, foi a vez do lendário Ray Charles, endossar o novo slogan da Diet Pepsi: 
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“You gotta the right one baby”. Em um comercial onde a provocação explícita à Coca-Cola 

ganhava ares irônicos, o cantor, cego, reconhecia a Diet Pepsi apenas pelo sabor. Em 1995, 

outra campanha famosa, com o slogan “Nothing Else is a Pepsi”, ganhou muitos prêmios 

nacionais, com alto grau de reconhecimento. 

A empresa ainda lançou suas propagandas junto com craques do futebol como 

Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, dentre outros estes jogando futebol ou surfando. 

Campanhas com ícones da música pop como Britney Spears e Beyonce na campanha “We 

Will Rock You” são de grande valor para a marca. 

 

 

4.2.3 Campanha da Pepsi Max 

 

Nos dias de hoje para suprir à necessidade de ganhar mercado e chegar a frente da 

Coca-Cola à empresa Pepsico lança no mercado o refrigerante Pepsi Max. O objetivo deste 

lançamento é falar com o jovem, na faixa dos 20 anos, consumidor de refrigerantes regulares 

que ainda não aderiram aos produtos diet/light, mas sabem da importância de ter uma vida 

equilibrada. Esse consumidor está em busca de sabor, Pepsi Max entrega sabor e não tem 

açúcar, junto com uma campanha de marketing e propaganda a fim de atingir o seu público-

alvo.  

A Pepsico foca seu novo produto na fantasia como algo que não existe, porém ela 

conseguiu trazer a realidade e para divulgar a novidade, vai ser veiculada uma campanha, 

criada pela AlmapBBDO, que traz com atitude o conceito “Máximo Sabor. Sem açúcar”.  O 

primeiro filme marca a chegada do produto com bastante impacto e atitude.  

 No VT, a campanha é focada em um príncipe que está à procura de sua bela princesa 

para que esta calce o sapatinho de cristal. Chegando a casa do seu amor ele bate na porta e ela 

a abre, ele fala com ela onde ela diz que o príncipe chegou muito tarde, nessa hora aparecendo 

o namorado dela bebendo Pepsi Max, ela oferece suas irmãs feias, mas ele não quer. O VT é 

fechado mostrando o refrigerante em uma badeja e uma locução fala: Máximo de sabor, sem 

açúcar. 
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               Figura 4 – Seqüência de figuras do VT da Pepsi Max. 

 Fonte: www.br.youtube.com/watch?v=HUdzmiPb0Bg. 
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O outdoor segue o padrão simples mostrando o refrigerante em evidência sob um 

fundo azul e uma luz saindo atrás da lata. O anúncio usou cores frias, seguindo o padrão da 

marca. Como chamada a empresa optou por mostrar que o refrigerante tem o máximo de 

sabor, mas este sem açúcar.  

 

Figura 5 – Outdoor Pepsi Max. 
Fonte: Antonio Flores, Gerente financeiro Pepsico. 
 

A empresa Pepsico, adotou o mesmo tipo de campanha que a concorrente Coca-Cola, 

a campanha de promoção, que têm como característica a interatividade com o consumidor e 

seu dinamismo. Além de divulgar o produto, tornando a marca conhecida e levando o 

consumidor à ação de compra, caracteriza-se, também, por acelerar as vendas, manter contato 

direto com o público, bloquear a ação da concorrência e reativar o produto. A Pepsi Max 

seguiu estratégias ofensivas, e também estratégias defensivas que são adotadas por empresas 

que seguem as empresas líderes, evita custos com desenvolvimento e não correm riscos 

entrando em mercados inexplorados.  

A Pepsi sempre está na cabeça do consumidor brasileiro como um refrigerante com 

sabor diferente do que ele espera, mas mesmo assim não deixa de ter um grande público 

adepto a ela, e não foi diferente com a Pepsi Max, onde ela por ter este prestígio de sabor 

diferente e a campanha publicitária focar que o refrigerante tem o máximo de sabor este pode 

ter sido um fator que não ajudou a marca a se manter no marcado.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 COCA-COLA ZERO 

 

A Coca-Cola gerou uma campanha para o lançamento da Coca-Cola Zero totalmente 

focada no público jovem e possivelmente masculino, já que esses públicos por serem muitas 

vezes machistas não tomam o refrigerante light por terem vergonha perante seus amigos e 

colegas. 

Tendo em vista esse público ela lançou com uma campanha bem estruturada e voltada 

para este consumidor mais exigente. Nos anúncios foram usados elementos como cores fortes 

e chamativas deixando um contraste entre o preto, vermelho e o branco, vts com elementos 

que remetem ao masculino, porém não deixa de lado que o refrigerante pode ser consumido 

por todos.  

A Coca-Cola usou para o lançamento da Coca-Cola Zero estratégias ofensivas que 

segundo Lupetti (2003) são adotadas por empresas lideres de mercado.  Estas estratégias 

deixam de lado a preocupação da empresa quanto ao seu concorrente e foca lançar o produto 

visando atingir diretamente o seu consumidor. Ainda para o lançamento de um novo produto a 

empresa geralmente faz uma pesquisa de marketing junto com seu público-alvo para 

averiguar sabor como no caso da Coca-Cola, embalagem, dentre outros, muitas vezes 

podendo causar o atraso do lançamento deste novo produto no mercado. Em janeiro de 2007, 

a Coca lançou somente no Rio Grande do Sul sua Coca-Cola Zero para teste e que, até final 

do ano, estará em todos os demais estados.  

A empresa desde que pensou em lançar o produto no mercado segundo Pinho (2007) 

teve em mente fazer um refrigerante com o mesmo sabor da Coca-Cola clássica, porém sem 

adição de açúcar, assim atendendo a uma demanda de pessoas que estão aderindo a produtos 

mais saudáveis a sua saúde e a consumidores que queriam um refrigerante light com sabor 

diferenciado. 
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5.2 PEPSI MAX 

 

A Pepsico lançou seu produto sem açúcar, a Pepsi Max às pressas e sem um devido 

levantamento das informações cruciais para que um novo produto num mercado tão estreito e 

concorrido como o de bebidas que sua maior rival obteve êxito perante ela.  

A empresa usou estratégias ofensivas para introduzir no mercado seu novo produto 

que segundo Lupetti (2003) adotadas por empresas que querem manter a liderança no 

mercado, estando sempre à frente dos concorrentes, também usou estratégias defensivas que 

são adotadas por empresas que seguem as líderes de mercado e se introduzem sem grande 

risco num mercado novo.  

Esta estratégia poderia ter dado certo para a empresa se não fosse o sabor muito 

diferente que o produto apresentava perante a Coca-Cola, já que a Pepsi já era vista como um 

produto com sabor inferior ao seu concorrente imagina com um produto novo e com sabor 

muito diferente do que o público quer de verdade. 

Tentando não ficar pra traz no mercado de colas a Pepsi se antecipou quanto a Coca-

Cola e lançou seu produto sem açúcar, a Pepsi Max sem ter feito uma pesquisa antes de seu 

lançamento a fim não ficar parecendo que imitou o seu concorrente. O resultado disso foi que 

ela lançou no mercado um refrigerante sem açúcar, mas com um sabor totalmente diferente de 

seu produto clássico. Sua proposta em suas propagandas nunca foi de ter um produto igual ao 

seu original, apenas com o máximo de sabor, porém concorrer com a Coca-Cola lançando um 

produto zero com o sabor totalmente igual ao original, seria uma perda certa de mercado no 

setor de bebidas zero açúcar. 

Sua grande concorrente direta e também uma grande empresa, a Pepsico, lançou no 

mercado seu produto “zero” a Pepsi Max com estratégias ofensivas e defensivas, adotadas por 

empresas que não são lideres de mercado. A empresa para lançar seu produto antes de seu 

concorrente deixou de lado a pesquisa tão importante e na esperança de sair na frente 

esqueceu que sua rival tinha na manga uma grande carta que era a aprovação de seu produto 

perante seu consumidor, esse foi o erro da Pepsi, deixar de lado algo tão importante quanto o 

produto em si, saber se o seu consumidor irá aceitar esse novo produto no mercado onde 

qualquer deslize pode causar a falência deste novo produto. 

E para atrair este público a Pepsi lançou o comercial "Príncipe", criado pela 

AlmapBBDO, que divulga a Pepsi Max, a Pepsi com máximo sabor, sem açúcar. No filme, 

um antiquado príncipe se dá mal ao ir ao encontro de sua amada, no melhor estilo de 

princesas em contos de fadas. Com aparência e discurso açucarados, e com sapatinho de 
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cristal nas mãos, ele bate à porta da bela e descolada "princesa" e diz ter achado, após muita 

procura, a mulher de sua vida. Ela, ao lado do seu verdadeiro príncipe, responde: "Você 

demorou demais. A fila andou, né?". E sugere que ele fique com uma de suas nem tão belas 

irmãs. Ao final, assina: A vida pra valer não tem açúcar. Chegou Pepsi Max. Máximo sabor. 

Sem açúcar. 

O filme usa linguagem jovem e bem-humorada e tem veiculação inicialmente no 

mercado gaúcho. O lançamento conta ainda com mídia exterior, impressa, campanha de rádio 

e Internet. 

Com foco nos jovens em torno dos 20 anos, a campanha se posiciona perante eles de 

forma a traçar um paralelo entre suas vidas e seu hábito de consumo de refrigerantes assim 

como seu cotidiano, vivido com intensidade, a Pepsi Max é um produto que proporciona 

máximo sabor sem que para isso tenha adição de açúcar na sua fórmula. 

A Pepsi deveria, em suas campanhas, ter focado o seu consumidor em primeiro lugar e 

ter trabalhado isso na divulgação de seu produto, deveria ter feito um levantamento sobre o 

sabor do produto, de sua embalagem, de seu posicionamento, e não ter pressa de lançar um 

produto não finalizado num mercado tão competitivo, pois além de não ser líder de mercado 

ela se antecipou em lançar seu produto no mercado e em menos de um ano este produto não 

se encontra mais no mesmo.    

 

 

5.3 COCA -COLA ZERO X PEPSI MAX 

 

As empresas Coca-Cola e Pepsico usaram estratégias ofensivas e defensivas para 

introduzir no mercado seus refrigerantes sem açúcar e posicionar a marca Zero e Max como 

um produto saudável e tingir uma geração de jovens que querem uma bebida saudável, porém 

com o mesmo sabor de seus refrigerantes originais.  

No quadro abaixo o cruzamento das informações obtidas na análise das campanhas 

publicitárias da Coca-Cola e da Pepsi para o lançamento da Coca-Cola Zero e da Pepsi Max. 
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               Quadro 1 - Cruzamento das informações das campanhas publicitárias 

 COCA-COLA ZERO PEPSI MAX 
Estratégia Percebida Ofensivas Ofensivas e defensivas 

Posicionamento Benefício Benefício 

Tipo de Campanha Campanhas de promoção Campanha de promoção 

Marca da Empresa 

  

Marca do Produto 

  

Público Consumidor 

Pessoas que tomam 
refrigerantes diets e lights, 
porém não gostam de seu 
sabor pelo fato do sabor do 
adoçante. Eles queriam um 
sabor que fosse ao máximo 
parecido com do refrigerante 
clássico. 

Jovens freqüentadores de 
baladas e que curtem uma 
festa com amigos. O 
refrigerante foi feito para a 
nova geração de adolescentes 
que se preocupam com o fato 
dos refrigerantes conterem 
açúcar. 

Objetivos de Propaganda 

Mostrou que o novo produto 
manteve o sabor de sempre 
da Coca-Cola original, sem 
açúcar ou o gosto do 
adoçante.  

Mostrou um produto sem 
açúcar, com o máximo de 
sabor, nunca mostrou o 
produto com o sabor igual ou 
parecido ao seu refrigerante 
normal.  

Valores 

A Coca-Cola sempre esteve 
no mercado como um 
refrigerante para família, e 
festas onde todos se reúnem. 
A empresa se preocupa em 
manter seu produto ao 
alcance de todos, colocando a 
disposição em mercados e 
lojas de conveniência em 
quase todos os lugares. Suas 
campanhas sempre são de 
grande impacto perante o 
público, seja ele jovem ou 
adulto. 

A Pepsi está na mente de seu 
consumidor final como um 
refrigerante destinado ao 
público jovens, estando 
presente em festas e 
patrocinando grandes eventos 
e shows. Ela esta disponível 
ao alcance de todos em 
mercados e lojas de bebidas. 
Suas campanhas são 
visivelmente voltadas para o 
público jovem. É um 
refrigerante destinado para a 
nova geração. 

Fonte: Autor do TFG 
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Tanto a Coca-Cola quanto a Pepsi usaram estratégias ofensivas, sendo que a Pepsi 

usou junto estratégias defensivas. 

O posicionamento da Coca-Cola assim como o da Pepsi é por benefícios, já que o 

produto lançado é sem açúcar, porém com o sabor diferente do produto light, tentando a 

Coca-Cola ao máximo se igualar ao produto normal e a Pepsi colocando o máximo de sabor 

em seu refrigerante, atendendo ao público que necessita de produtos sem adição de açúcar e a 

pessoas que por apenas querer consumir este tipo de produto ou prática de esportes. 

O tipo de campanha usado por ambas foram campanhas de promoção que segundo 

Lupetti (2003), têm como característica a interatividade com o consumidor e seu dinamismo. 

Além de divulgar o produto, tornando a marca conhecida e levando o consumidor à ação de 

compra. 

Com o sucesso da Coca-cola Zero e por ela ser fiel ao sabor do produto clássico a 

empresa deu continuidade em sua campanha produzindo mega comerciais com grande 

interatividade com seu consumidor, consideráveis investimentos nos seus meios de 

divulgação e mostrando cada vez mais seu potencial de liderança e entendimento de mercado, 

colocando seu produto como um dos mais vendidos da categoria e batendo seu maior 

concorrente mais uma vez, continuando no mercado enquanto a Pepsi Max saiu do mesmo. 

Está visível o grande sucesso dos refrigerantes sem açúcar no mercado, tanto que estes 

podem abalar os produtos clássicos e ocupar seu lugar na lista de produtos mais vendidos das 

empresas, e se tornar o topo de linha na fabricação e vendas. 

A Coca-Cola reconheceu que o público necessitava deste produto sem açúcar. Ele já 

tinha este produto a sua disposição nas prateleiras dos supermercados, porém o mesmo não 

estava satisfazendo sua necessidade de consumir um produto sem açúcar e com um sabor pelo 

menos parecido ao produto original. Tendo em vista isso eles tentaram e conseguiram um 

sabor muito parecido ao seu produto clássico, alcançando vendas enormes no setor. 

E tentando não ficar pra traz a Pepsi colocou no mercado um produto sem açúcar e co 

um sabor acentuado, parecendo um refrigerante light com mais concentrado para elevar o 

sabor do refrigerante e esconder o gosto de adoçante. Isto não deu certo, tanto que a Pepsi 

retirou do mercado seu produto “zero”, restando apenas os produtos que estavam em estoque.  

Este fato mostra como é importante a empresa antes de lançar algo novo no mercado 

fazer pesquisas para saber o que o público quer, se ele necessita de algo novo e se este novo 

produto vai satisfazer uma demande de necessidades que as pessoas sempre depositam em 

algo que está chegando no mercado, porque não basta chegar com um produto novo e colocá-
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lo a disposição das pessoas e tentar fazer com que elas comprem algo que seu concorrente já 

lançou e com muito mais qualidade que o seu. 

Com esse feito a Coca-Cola se torna mais uma vez a líder de mercado no setor de 

bebidas sem açúcar mantendo seu produto no topo de vendas e cada vez mais fazendo o seu 

consumidor quer, um produto saudável e gostoso para sua família, atendendo a demanda que 

as pessoas estão tendo por zelando por uma vida saudável.  
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6 CONCLUSÕES  

 

A partir da literatura encontrada e dos resultados analisados foi possível observar que 

muitas empresas não estão interessadas em seguir manuais de marketing e adotar estratégias 

adequadas para que uma empresa e seus produtos permaneçam em um mercado que está em 

constante mutação exigindo cada vez mais do profissional de marketing. 

Para manter um produto novo no mercado é necessária muita pesquisa e 

principalmente entender aquele que compra e usufrui do produto, o consumidor final, este um 

mutante constante, deixando de usar determinado produto apenas por não querer mais ou 

porque no mercado se encontra um novo produto que irá satisfazê-lo por um preço mais 

acessível ou por outra evidência que seu concorrente não possui.   

Tanto a Coca-Cola como a Pepsi no Brasil estão sob o comando de uma matriz fora do 

país e não podem lançar um produto no mercado sem que tenham que fazer exatamente o que 

sua matriz mandar-las fazer. Isto pode ser um ponto fraco dentro de uma empresa grande e 

capaz de realizar um planejamento de marketing ou de comunicação que seja capaz de 

sozinha lançar e posicionar no mercado um novo produto com excelente qualidade para o 

público brasileiro. 

Com o sucesso que são os refrigerantes com zero açúcar, resta saber se estes não 

ocuparão o lugar de seus refrigerantes clássicos deixando eles de ser o rótulo da empresa no 

mercado. Esta é uma tendência que as empresas terão de substituição de produtos, já que estes 

podem competir entre si e com outros que estão na mesma área como a Coca-Cola original e a 

Pepsi normal. 

As empresas lançaram o refrigerante no sul do país, sendo que a Pepsi lançou a Pepsi 

Max antes que a concorrente no litoral do Rio Grande do Sul, por ser um local onde as vendas 

de ambas estão de igual para igual. Foram feitas grandes campanhas para mostrar ao público 

este novo refrigerante ao qual este se mostrou interessado por algo novo e que ainda seria 

benéfico a sua saúde.   

A Coca-Cola conseguiu satisfazer a necessidade do público com seu produto zero, a 

Pepsi não conseguiu o mesmo feito. As empresas buscaram informações sobre o que seu 

consumidor final queria, avaliou a melhor maneira de fazer seu público buscar e se adaptar 

com este novo produto, e com o sabor muito parecido do refrigerante original ela conseguiu 

se manter na frente da Pepsi que não conseguiu um produto digno de brigar no mercado por 

seu sabor não satisfazer o gosto do consumidor, este ainda preferindo o sabor da Pepsi Light.    
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Como sugestão para um trabalho futuro, sugiro que acadêmicos analisem os 

planejamentos estratégicos destas empresas e não somente de determinados produtos que 

estão no mercado ou serão lançados posteriormente, já que uma organização como a Coca-

Cola e a Pepsi estão presentes na vida de todos e muitas vezes lançaram campanhas que são 

lembradas por todas as faixas etárias como ícones de campanhas publicitárias.  
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