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Resumo 
As mudanças ocorridas desde a chegada das tecnologias da informação não mudaram somente 
as sociedades, mas fatores internos das pessoas, que se reflete de diversas formas, inclusive nos 
seus desejos, entusiasmos e demandas. Com a facilidade de acesso à informações de empresas e 
o numero crescente de concorrência, as escolhas dos clientes se tornou mais refinada, exigindo 
das marcas atender esta demanda. Como forma de sanar os anseios dos consumidores e torná-
los leais as empresas estão optando pela diferenciação através da personificação e aguçando 
fatores sensoriais. Esses aspectos agem de forma a humanizar as marcas, tornando-as espelhos 
dos clientes, fazendo com que eles se sintam representados e com seus valores, status e 
características apreciados. 
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 Diariamente, as pessoas são bombardeadas de divulgações, em outdoors, 

televisões, jornais, revistas, rádios, internet, flyers, até mesmo no chão das calçadas. São 

maneiras encontradas pelas empresas para chamar atenção dos consumidores para suas 

marcas. 

 Há um “excesso de comunicação” na maioria das sociedades ocidentais. A 

explosão de formas de mídia e o aumento das comunicações afetaram acentuadamente a 

maneira como as pessoas recebem ou ignoram as informações que lhes são oferecidas. 

“O excesso de comunicação mudou o modo de comunicar uma mensagem às pessoas e 

influenciá-las. O que era sobrecarga na década de 1970 se transformou em uma mega 

carga no novo século” (TROUT, 2011, p. 23, grifo do autor). 

 De acordo com Trout (2011), mais informações foram geradas nos últimos 30 

anos do que nos 5 mil anos anteriores. Segundo Gerzema e Lebar (2009), as marcas 

ficaram indistintas em um mar de similaridades, sendo que em mais de 50 categorias de 

produtos e serviços, nenhum apresenta fator diferenciador. 

 Kotler (2010) constata que no início do ano 2000, a tecnologia da informação 

chegou ao mercado, provocando mudanças nos consumidores. Gerzema e Lebar (2009) 

                                                
1 Graduanda do curso de Relações Públicas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 



  
 

 

afirmam que as transformações não são mais lineares ou geométricas_, agora são 

holográficas, uma alteração impacta em várias outras, sendo difícil isolar um agente de 

mudança.  A globalização atinge também as pessoas, que começam a se misturar com 

comunidades e sociedades distintas, Kotler (2010, p. 15) ressalta que “os paradoxos 

geram maior conscientização e preocupação com a pobreza, injustiça, sustentabilidade 

ambiental, responsabilidade comunitária e propósito social”. Como ponto singular, as 

empresas estão se diferenciando neste sentido, tentando adaptar a identidade para uma 

visão global e as marcas culturais têm como objetivo resolver ambivalências da 

sociedade. 

 

2 QUEM SÃO OS CLIENTES E O QUE DESEJAM 

 As pessoas da Geração X, aproximadamente 17% da população nascida entre 

1965 e 1976, desejam personalizar tudo que fazem, querem ser específicos. De acordo 

com Gobé (2002, p. 55) “eles possuem um gosto apurado e discriminador que se adapta 

livremente e corrompe os estilos e as marcas existentes, enquanto criam seus estilos 

exclusivos e individuais. Carvalho e Brito (2013) trazem ainda a Geração Z, pessoas 

nascidas nos anos 90, possuem como prioridade seus contatos via internet do que 

comportamentos familiares, são imediatistas, não tem paciência com pessoas mais 

velhas.  

 Segundo Davis (2003), a verdadeira revolução não acontece em máquinas e 

estruturas sociais, mas de forma invisível e talvez imperceptível, no interior das pessoas, 

nas motivações de comportamentos. A mudança é a redefinição do papel do ser humano 

na natureza, iniciando pela realidade básica: o instinto de sobrevivência, origem dos 

desejos, medos e entusiasmos. Essa alteração na dinâmica do desejo humano pode 

marcar uma divisão entre primeira e segunda parte da história do homem. 

 O autor referido ainda ressalta que a maioria das pessoas não sabem o que 

realmente desejam. Sabem que desejam algo, com ansiedade, paixão e ferocidade, mas 

não sabem do que se trata. Uma época em que todos estão atentos à questão da 

satisfação própria ou alheia, o que se deseja e precisa adquirir, fazer, experimentar e 

alcançar é indispensável. 

 De acordo com Brown (2010), a meta das organizações não é atender as 



  
 

 

necessidades expressas dos clientes, mas sim, ajudar as pessoas a articular os desejos 

latentes que podem nem saber que têm, observar as experiências das pessoas que 

improvisam no dia a dia. Brown (2010) relata que a psicóloga Jane Fulton Suri, uma das 

pioneiras nas pesquisas de fatores humanos, realizada em 2008, se refere à “atos 

impensados” que são realizados ao longo do dia, esses comportamentos sugerem dicas 

sobre necessidades não atendidas. 

 Gerzema e Lebar (2009) ressaltam outro comportamento dos consumidores, 

buscar previamente os produtos que desejam adquirir, com intuito de identificar o 

potencial de crescimento ou desvalorização, avaliando as inovações e coletando 

feedback2 das marcas a partir de sites de críticas de consumidores. Qua apartir de 

críticas eles trocam informações e monitoram as marcas constantemente, assim 

acompanham as mudanças, criações e inovações. A integridade das marcas se tornou 

um fator crítico no momento da decisão de compra. Evidências de um comportamento 

ético, sustentável e responsável socialmente têm peso no momento da escolha do 

consumidor. 
Os consumidores também se tornaram mais exigentes, mesmo com a qualidade 
e confiabilidade dos produtos, se tem um aumento generalizado da baixa do 
índice de satisfação. As empresas estão agora lidando com os compradores que 
estão armados com informações e expectativas. Neste ambiente, as empresas 
que deslizam - mesmo que seja simplesmente deixar de coincidir com os gostos 
dos clientes - já não pode contar com os seus bons nomes. Os consumidores  
tornaram-se muito mais dispostos a experimentar produtos, pois a quantidade 
de informações lá fora, faz ser menos arriscado 3  (SUROWIECK, 2004, 
tradução da autora). 

 

  De acordo com Gobé (2010), na década de 1980, a globalização era entendida 

como padronização. A função da marca era criar um produto relativamente uniforme 

que poderia ser vendido em todo o mundo com algumas mudanças. Nesse aspecto, o 

jeans Levi’s, McDonald’s e Marlboro eram as marcas de sonho perfeitas. Contudo, hoje 
                                                
2 “O feedback favorece o emissor a apurar os resultados obtidos na transmissão da mensagem, 
em relação aos seus objetivos iniciais” (MATOS, 2009, p. 20). 
3 “Consumers have also become more demanding: Even as the quality and reliability of 
products have generally risen, satisfaction ratings have not budged, and in some cases they've 
actually fallen. Businesses are now dealing with buyers who are armed with both information 
and harsh expectations. In this environment, companies that slip up - even if it's simply failing to 
match customer tastes - can no longer count on their good names to carry them through. And 
consumers have become far more willing to experiment with products, because the amount of 
information out there makes taking a chance far less risky.” (SUROWIECK, 2004) 



  
 

 

a globalização tem a ver com hibridização e personalização do design (GOBÉ, 2010). 

 Rosa (2010) ressalta que o consumidor do século XXI exige que as marcas e 

organizações sejam eticamente irrepreensíveis e incontestavelmente íntegras. Devem ser 

generosas, demonstrar suas ações de maneiras originais e eficazes, porque o cliente 

deseja confirmar os resultados. Para Gobé (2010), as pessoas desejam se voluntariar, 

por causas que acreditam, elas não são passivas em suas crenças. Compreender o 

ambiente dos clientes e a responsabilidade social das marcas são causas que as empresas 

deveriam endossar. Os consumidores desejam causar impacto, liberdade para se 

envolver, escolher, experimentar e descobrir. 

  

3 CONCORRÊNCIA E DIFERENCAÇÃO 

 Pride e Ferrell (2001) acreditavam que concorrência é como as empresas 

comercializam produtos similares ou que pudessem substituí-los, em uma mesma área 

geográfica. Os autores classificaram em quatro tipos: Concorrência de marca 

(comercializam produtos/serviços com características e benefícios semelhantes, para os 

mesmos clientes, a preços parecidos); Concorrência de produto (competem na mesma 

classe de produto/serviço, porém possuem características, benefícios e preços distintos); 

Concorrência genérica (oferecem produtos/serviços diferentes, porém, com a mesma 

finalidade); Concorrência de orçamento (competem pelos recursos financeiros dos 

mesmos clientes). 

 Os autores referidos ressaltam que a quantidade de empresas que fornecem um 

produto/serviço pode afetar a força dos concorrentes. Os fatores competitivos exercem 

influência nas atividades de comunicação de acordo com o tamanho da concorrência. 

Segundo Kotler (2000), um segmento de mercado deixa de ser atraente quando possui 

concorrentes poderoso, agressivos ou em grande número. A atratividade 4  de um 

mercado varia de acordo com as barreiras de entrada_ e saída_ deste segmento, sendo 

                                                
4 Segundo Kotler, Shalowitz e Stevens (2010), um segmento potencial possui características 
que o tornam atraente de modo geral, como tamanho grande, crescimento rápido, alta 
lucratividade, economias de escala substanciais e baixo risco. 



  
 

 

mais atraente o que as barreiras de entrada5 são grandes e as de saída6 pequenas 

(KOTLER, 2000).  

 De acordo com Pride e Ferrell (2001), as empresas necessitam monitorar 

constantemente as ações dos principais concorrentes para determinar que estratégias  

estão usando e como podem afetar as suas. Perreault e McCarthy (2002) ressaltam que, 

evitar a concorrência é a forma sensata de sobrevivência no mercado, por este motivo é 

importante encontrar vantagens competitivas 7  para se diferenciar frente à outras 

empresas. Com intuito de ser classificada pelos clientes como a única capaz de atender 

suas necessidades, as organizações buscam inovações revolucionárias. 

 Kotler (2006, p. 343) afirma que as empresas devem monitorar três variáveis ao 

analisar um de seus concorrentes: a) Participação de mercado - a participação do 

concorrente no mercado-alvo; b) Share-of-mind - o percentual de clientes que 

mencionam o nome do concorrente ao responderem a questão “Qual o nome da primeira 

empresa que lhe vem à mente nesse setor de negócios?”; c) Participação de preferência 

(share-of-heart) - o percentual de clientes que mencionaram o nome do concorrente ao 

responderem à questão “Qual o nome da empresa de quem você preferiria comprar o 

produto?”. 

 Os padrões de reação da concorrência podem ser previstos pelo mercado que estão 

inseridas e o tamanho da empresa. Ela reagirá de acordo com os elementos positivos e 

negativos que possui frente às demais organizações. O posicionamento é outro fator que 

interfere na forma de reagir, caso a empresa tenha uma forma agressiva ou passiva no 

mercado. Perreault e McCarthy (2002) ressaltam que, frente à concorrência a melhor 

estratégia de se destacar é a diferenciação como vantagem competitiva. 

 De acordo com Porter (1989), uma empresa pode se diferenciar da concorrência se 

                                                
5 De acordo com Porter (1986), barreiras de entrada são: declínios nos custos unitários de um 
produto à medida que o volume aumenta, empresas já existentes forçando que as entrantes 
produzam em larga ou pequena escala, impondo a integração de novas empresas. 
6 “Barreiras de saída são fatores econômicos, estratégicos e emocionais que mantêm as 
companhias competindo em atividades mesmo que estejam obtendo retornos baixos, ou até 
negativos, sobre seus investimento.” (PORTER, 1986, p. 37) 
7 “A vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma empresa consegue criar 
para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação pela empresa. O valor é aquilo 
que os compradores estão dispostos a pagar, e o valor superior provém da oferta de preços 
mais baixos do que os da concorrência por benefícios equivalentes ou do fornecimento de 
benefícios singulares que mais do que compensam um preço mais alto” (PORTER, 1947, p. 2). 



  
 

 

puder ser singular em algo valioso para os clientes. A diferenciação é um tipo de 

vantagem competitiva que uma organização pode dispor. Permite um volume maior de 

vendas de determinado produto por certo preço ou obtém benefícios equivalentes, como 

maior lealdade do cliente. 

 O autor referido ainda ressalta que a diferenciação, ao contrário do que muitos 

gestores limitadamente veem, não é apenas nas práticas de marketing ou no produto 

físico em si, mas em qualquer parte da cadeia de valores, como: aquisição de matéria 

prima ou outros insumos, desenvolvimento tecnológico, atividades operacionais, 

logística externa, amplitude das atividades, habilidade para atender as necessidades dos 

clientes, manutenção, pondo de venda único, estabelecer padrões e políticas nos canais 

de venda. Para Porter (1989, p. 115), “embora a diferenciação envolva qualidade, ela 

constitui um conceito muito mais amplo. A qualidade normalmente está associada ao 

produto físico. As estratégias de diferenciação procuram criar valor para o comprador 

por toda a cadeia de valores” (PORTER, 1989, p. 115). 

 Segundo Gerzema e Lebar (2009), as marcas necessitam criar diferenças de 

percepções movimentando-se com maior rapidez e não permanecendo iguais. Para 

descobrir novos insights e conectar novas tecnologias e inovações com os desejos não 

explorados, precisa de incansável curiosidade, atenção aos detalhes e às contradições. 

 De acordo com Gerzema e Lebar (2009), as marcas devem permanecer em estado 

de renovação, com interminável feedback e estarem preparadas para se remodelarem 

repentinamente, quando necessário. Enquanto as marcas, de modo geral, estão se 

deteriorando, em ciclos cada vez mais curtos, as marcas energizadas_ estão liderando, 

surpreendendo, se adaptando, inovando, envolvendo e respondendo. Com o consumidor 

tendo um crescente poder de encolha, é inviável a estagnação. 

 Porter (1989) destaca que a singularidade de uma empresa é determinada por uma 

série de condutores básicos, que são as razões pelas quais uma atividade é diferenciada, 

dependendo do segmento da organização podem haver condutores que se encaixam e 

outros não. Como fator crítico, é necessário que a organização examine cada um para 

saber quais as fundamentam, que servem como condutores da singularidade. Segundo 

Kotler (2006), duas considerações são importantes no processo de escolha dos pontos de 

diferença: que os consumidores percebam o ponto de diferenciação desejável e que a 



  
 

 

empresa consiga cumprir o prometido. 

 De acordo com Porter (1986), a diferenciação produz aumento das margens para 

lidar com fornecedores e amenizar o poder dos compradores, faltando alternativas 

compráveis, sendo assim, menos sensível o aumento de preços. A empresa que se 

diferencia obtém maior lealdade do cliente em relação aos concorrentes. 

 Gerzema e Lebar (2009, p. 44) destacam que: 
O branding8 foi forçado a evoluir e as empresas começaram a destacar outras 
qualidades para se diferenciar na mente dos consumidores. Duas dessas 
qualidades forma confiança e respeito - indicadores de superioridade que as 
marcas líderes exploraram para persuadir o consumidor de seus valores 
preferenciais. As empresas desejavam educar os consumidores alegando que 
seus produtos tinham qualidade superior e que jamais os decepcionariam 
(confiança). Comerciais de televisão destacavam o endosso profissional de 
médicos, dentistas, cabeleireiros ou qualquer outro profissional que tivesse 
pertinência ao produto para construir a autoridade e a credibilidade da marca 
(respeito) (GERZEMA e LEBAR, 2009, p. 44).  

 

 Kotler (2010) ressalta o surgimento do Marketing 3.0, ou a era em que as 

empresas se diferenciam pelos seus valores. Em vez de tratar as pessoas simplesmente 

como consumidoras, a comunicação as veem como seres humanos plenos: com mente, 

coração e espírito. Os clientes buscam não apenas satisfação funcional e emocional, mas 

também espiritual, nos produtos e serviços que escolhem. 

 Kotler (2006) ressalta a estratégia adequada de posicionamento é informar aos 

clientes antes de apontar o seu ponto de diferença. Supondo que eles precisam ter 

ciência do que é o produto ou serviço e qual sua função, antes de decidir se ele se 

sobressai entre as marcas com que compete. 

 

4 POSICIONAMENTO E REPOSICIONAMENTO 

 Como visto, ao propor uma diferenciação no produto ou serviço para atender as 

necessidades dos clientes, a empresa estabelece uma vantagem competitiva. No 

momento que isso acontece, os consumidores percebem a posição da organização em 

relação ao mercado. Assim como todos terem ciência de qual posição a empresa deseja 

                                                
8 “Branding é uma filosofia de gestão com foco na marca. É uma filosofia empresarial que 
coloca a marca no centro de todas as ações que criam valor para o negócio” (COLOMBO, 
2008, p. 26) 



  
 

 

alcançar junto aos consumidores, as decisões de comunicação podem ser mais bem 

combinadas para atingir os objetivos propostos (PERREAULT e McCARTHY, 2002). 

 Trout (2011, p. 22) afirma que “posicionamento é a maneira como uma empresa 

se diferencia na mente de seu cliente potencial (prospect). É também um trabalho sobre 

como a mente funciona no processo de comunicação.” Já Kotler (2006, p. 305) 

conceitua posicionamento como “ação de projetar o produto e a imagem da empresa 

para ocupar um lugar diferenciado na mente do público-alvo. O objetivo é posicionar a 

marca na mente dos consumidores a fim de maximizar a vantagem potencial da 

empresa.” 

 De acordo com Pride e Ferrell (2001), os clientes tomam diversas decisões de 

compra, para evitar uma reavaliação constantemente de diversos produtos, os 

consumidores tendem a agrupá-los ou posicioná-los na mente, para simplificar as 

atitudes de aquisição. Em vez de permitir que os clientes posicionem 

independentemente, os profissionais de comunicação tentam influenciar e moldar os 

conceitos ou percepções deles. 

 Perreault e McCarthy (2002) ressaltam que as questões de posicionamento são 

relevantes quando os concorrentes parecem similares. Uma vez que se descobre o que 

os clientes pensam, pode-se decidir se o produto e a comunicação devem permanecer 

como estão ou serem reposicionados. Significando mudanças físicas no produto ou a 

imagem e posicionamento.  

 De acordo com Pride e Ferrell (2001) se um produto/serviço foi planejado de 

forma adequada, suas características e imagem de marca lhe darão o apelo distinto 

necessário. Forma, estilo, qualidade do trabalho, construção e cor auxiliam na criação da 

imagem e apelo. Caso os benefícios sejam facilmente identificados, é provável que os 

clientes adquiram, porém quando um novo produto não oferece certos atributos 

preferidos, abre espaço para outro novo (PRIDE e FERRELL, 2001). 

 (…) as decisões de posicionamento não são apenas para novos produtos. A 
avaliação das posições dos produtos existentes é importante porque a 
participação de mercado de uma marca e sua lucratividade podem ser 
reforçadas pelo reposicionamento do produto” (PRIDE e FERRELL, 2001, 
p.118).  

  

 No momento do lançamento de um novo produto, uma ou mais marcas já 



  
 

 

existentes poderão ter que se reposicionar para que os danos aos negócios não sejam 

grandes ou que perca sua posição no mercado. Desta forma elas deverão desenvolver 

novas estratégias de diferenciação, clientes, comunicação para sobrevivência, segundo 

Pride e Ferrell (2001). 

 Após a organização ter definido quais seus pontos de diferenciação ao mesmo 

tempo que seu posicionamento, tendo em vista que um interfere no outro, ela deverá 

trabalhar para manter a posição estabelecida, levando em consideração as variáveis. 

Essa variáveis, em decorrência da constante mudança, principalmente tecnologia e 

informacional, que afetam tanto clientes como concorrentes necessitam constante 

vigilância, para que, se preciso realizar alterações de posicionamento, chamada de 

reposicionamento. 

 Para Trout (2011, p. 22) reposicionamento “ é a maneira como a empresa ajusta 

percepções, sejam elas sobre a empresa ou sobre seu concorrente” (TROUT, 2011, p. 

22). Porter (1989) afirma que todas as organizações são vulneráveis a ataques de 

concorrentes, novos entrantes ou os já estabelecidos que estão procurando o 

reposicionamento. Primeiro é contemplado e depois realmente investido neste 

reposicionamento e por fim o alcance ou não da posição desejada. Este processo se dá 

por uma sequência de etapas, sendo que uma delas é o aumento do comprometimento e 

das barreiras de saída, dificultando o processo de defesa.   

 Segundo Ries e Trout (1997), para que uma nova ideia ou um novo 

produto/serviço entrem na mente de um cliente, é preciso retirar o que já está lá. Essa 

estratégia é chamada de reposicionamento da concorrência. O ponto mais importante de 

um reposicionamento é acabar com conceitos, produtos e/ou pessoas que existiam 

anteriormente. 

 De acordo com Trout (2011), com o surgimento da concorrência, a aceleração das 

mudanças se tornou o grande problema das organizações, e o que impulsiona é a 

tecnologia. Deixar de alimentar uma marca existente a muitos anos é uma tarefa 

complicada para qualquer empresa, assim como o serviço dos correios está sendo 

substituído por e-mails. As organizações precisam construir uma nova marca e um novo 

negócio enquanto a antiga é desmanchada.  

 



  
 

 

Para recuperar o sucesso, a marca precisa “retornas às suas raízes” e restaurar as 
fontes de brand equity_ perdidas, ou ainda estabelecer novas fontes de brand 
equity. Independentemente da abordagem adotada, as marcas na trilha da 
recuperação devem incluir mais mudanças “revolucionárias” do que 
“evolucionárias” (KOTLER, 2006, p. 288). 

 

 Kotler (2006) destaca ainda, que para reaver o sucesso de uma marca, é necessário 

compreender as fontes de brand equity9 , posteriormente tomar decisões sobre a 

manutenção de um posicionamento já existente ou a criação de um novo. Em alguns 

casos a posição ainda é adequada, porém o programa de marketing não consegue 

cumprir com as promessas aos clientes. Em outras situações, o antigo posicionamento 

não apresenta mais viabilidade e é necessária uma estratégia de reinvenção. 

 Porter (1989) traz que todas as empresas são vulneráveis ao reposicionamento, 

quase que como obrigatoriedade, se levado em consideração os aspectos relacionados 

aos clientes e concorrentes estudados anteriormente, afirmado por Trout (2001), salienta 

que as organizações devem ajustar suas percepções. Kim (2005) complementa 

destacando que essa reconstrução necessária torna o segmento atrativo tanto para 

consumidores quanto para investidores. 

 Trout (2011, p. 144) afirma que “o reposicionamento consiste em reajustar as 

percepções das pessoas, e não em mudar as percepções delas”. Em suma, para que uma 

marca permaneça na mente dos clientes, ela deverá se adequar a eles, acompanhando as 

mudanças e transformações que ocorrem de forma macro e micro. Se faz necessário 

compreender o que são as marcas, quais suas identidades e seus propósitos para que seja 

definido um perfil de cliente e de comunicação a ser utilizada.  

 

5 ESTUDO DE CAMPO: DIFERENCIAÇÃO FRENTE À CONCORRÊNCIA E 

CLIENTES 

 A investigação realizada de forma empírica com pesquisas bibliográficas e sites 

disponíveis na Internet, durante o mês de maio de 2015. As marcas escolhidas para o 

                                                
9 O brand equity é o valor agregado atribuído a produtos e serviços. Esse valor pode se refletir 
no modo como os consumidores pensam, sentem e agem em relação à marca, bem como 
preços, na participação do mercado e na lucratividade que a marca proporciona à empresa. O 
brand equity é um importante ativo ativo intangível que representa valor psicológico e financeiro 
para a empresa (KOTLER, 2006, p. 270) 



  
 

 

desenvolvimento do trabalho foram Coca-Cola e Pepsi, por serem empresas centenárias, 

conhecidas mundialmente e apresentarem nas suas trajetórias de comunicação a 

utilização de aspectos de diferenciação. 

 

5.1 COCA-COLA 

 De acordo com o site Coca-Cola Brasil (2015), o produto foi lançado em 1886,  

pelo farmacêutico Jahn Pemberton, em Atlanta., agitando um líquido cheiroso, com cor 

caramelo, combinando com água gaseificada, aprovando o sabor iniciou a comercializar 

em sua farmácia por 5 centavos de dólar o copo. O site referido ainda traz que em 

decorrência do grande sucesso, em 1988 havia sido fundada a organização The Coca-

Cola Company. 

 Em 1891 um empresário de Atlanta, Asa Griggs Candler obteve os direitos da 

empresa, tornando-se assim o primeiro presidente. No ano de 1894, um empresário de 

Mississipi, chamado Joseph Biedenharn foi a primeira pessoa a engarrafar a bebida, e 

enviou doze unidades para Candler, que não demonstrou entusiasmo, por não perceber 

que o futuro e tendência seria o consumo do refrigerante em garrafas portáteis.  

 Keller (2006) afirma que o logotipo da Coca-Cola é um nome corporativo, ou 

seja, o próprio nome forma o logo e não possui outro à parte (FIGURA 1). Kotler 

(2006) ressalta que a avaliação da marca em 2001 era de 68,95 bilhões de dólares e 

saltou para 70,45 bilhões de dólares em 2003.  Ainda ressalta uma barreira que a Coca-

Cola teve de enfrentar ao levar seus produtos para a China em função do nome: 

  

Figura 1 - Logotipo da Coca-Cola 

 
Fonte: cocacolabrasil.com.br (2015). 

 

 De acordo com o site Best Global Brands, no ano de 2013 a marca Coca-Cola 



  
 

 

estava em terceiro lugar como marca mais valiosa do mundo, com 79.213 bilhões de 

dólares. Jez Frampton, CEO da Global Brands, são levados em consideração para a 

formação do ranking: desempenho financeiro, influência na escolha do consumidor e 

poder de comandar preços premium ou gerar lealdade. 
Os logotipos dessas marcas bem elaborados tornam-se mais do que meros sinais 
que distinguem esses produtos. Elas constituem-se em endossos - indicações de 
qualidade, valor, confiabilidade e procedência - que subitamente transmitem 
uma riqueza de informações, explicitas e implícitas (KNAPP, 2002, p. 108, 
grifo do autor). 

 

 Como afirmado por Perez (2004), empresas podem fazer da cor o principal 

elemento da sua identidade, e ser usada com exclusividade.  A Coca-Cola utiliza o 

vermelho de maneira eficaz, a empresa se certifica que a cor é reproduzida de maneira 

adequada e diversos tipos de materiais e superfícies. 

 Segundo Lindstrom (2005), foi realizado um teste entre os refrigerantes Coca-

Cola e Pepsi-Cola, ambos grupos acreditaram que são igualmente diferenciadas , porém 

um número maior de consumidores da Coca-Cola afirmaram ter uma sensação positiva 

em relação ao sabor. A real diferença é que a visão tem efeito significativo, não 

relacionado ao formato da garrafa, mas sim à sua cor vermelha. 

 As primeiras táticas de comunicação utilizadas foram cupons distribuídos para 

que as pessoas pudessem trocar por amostras do refrigerante para experimentar. Com 

intuito de favorecer o reconhecimento, eram distribuídos relógios, calendários e 

balanças com o logotipo da marca aos farmacêuticos que vendiam a bebida. A primeira 

celebridade contratada foi a cantora de ópera Hilda Clark, na década de 1890, como 

afirmado por Perez (2004), esta é uma forma de transmitir credibilidade à marca. 

 A Coca-Cola alcançou a fama que tem atualmente em decorrência do século XIX, 

pois ela está intimamente ligada ao crescimento industrial (de acordo com KOTLER, 

2006), surgimento da sociedade de consumo e expansão do poder dos Estados Unidos. 

Apesar de ataques de concorrência, alguns em escala mundial, como a Pepsi, não 

conseguem desestabilizar a marca por ela ter um conjunto de características inimitáveis 

(SAMPAIO, 2002). 

 A marca com foco nos clientes (GERZEMA e LEBAR, 2009) e procurando 

entender o que desejam, aperfeiçoou durante os anos de existência o sabor (cereja, 



  
 

 

limão, abacaxi, sem cafeína, etc.) e preocupações alimentares como tirar o açúcar 

(Coca-Cola Zero) (GOBÉ, 2010). 

 Knapp (2002) afirma que em 1988, pesquisas de âmbito mundial confirmara que a 

Coca-Cola era a marca mais conhecida e admirada no mundo. O autor ainda traz que em 

1977, o Registro de Marcas e Patentes dos Estados Unidos concedeu à marca o registro 

de pela garrafa com contorno único.  

 De acordo com Lindstrom (2005), mesmo de olhos fechados um cliente é capaz 

de assegurar se está segurando uma garrafa clássica de Coca-Cola. O autor referido 

ainda traz que, em 1915, Earl R. Dean, da Companhia Root Glass, recebeu instruções 

para criar uma garrafa que pudesse ser reconhecida somente pelo tato, e que mesmo 

depois de quebrada poderia ser identificada. Com inspiração da vagem do grão de cacau 

foi produzida a garrafa com sulcos (FIGURA 2). 

 

Figura 2 - Evolução da garrafa de Coca-Cola 

 
Fonte: jornalggn.com.br (2015). 

 

 Segundo Lindstrom (2005), os fatores desconhecidos das marcas são tão 

inspiradores como os conhecidos. Há um lenda que apenas dois químicos, na Coca-

Cola, conhecem a fórmula, chamada 7X, uma mistura de frutas, óleos e condimentos 

que dá ao xarope seu sabor. Em 1977 o governo indiano exigiu que a empresa revelasse 

a fórmula, então ela declarou que preferia desistir do mercado a ter que revelar o 

segredo. 

 Vincent (2005) ainda destaca que a marca possui um conjunto de símbolos (o 

contorno da garrafa, os ursos polares, o Papai Noel, entre outros). A alguns anos a 

Coca-Cola limitou a exposição de determinados símbolos para que não fossem tem 



  
 

 

expostos a ponto de não serem vistos. É necessário assegurar que os símbolos apareçam 

em locais em que a narrativa estiver ocorrendo. 

 De acordo com Sampaio (2002), o posicionamento da marca de refrigerantes é um 

dos mais eficientes da historia das marcas do século XX, ao longo de anos a atenção aos 

consumidores e aos movimentos de globalização e concorrência, foram realizados 

diversos acertos no rumo da marca. Porém o grande erro ocorreu quando a Coca-Cola 

tentou barrar o seu maior concorrente, a Pepsi. O concorrente passou muitos anos 

tentando ocupar o lugar da Coca-Cola, porém, quando realizou um reposicionamento e 

tentou trocar o público com o slogan “bebida da geração seguinte”, a Coca-Cola reagiu 

de forma inesperada, deixando de se portar como a tradicional para disputar o espaço da 

Pepsi, e não conseguiu. 

 Para Sampaio (2002), uma das dificuldades de reposicionamento das marcas é a 

rejeição dos clientes, um exemplo foi na década de 1980, em que a Coca-Cola retraída 

com o sucesso da Pepsi-Cola optou por rejuvenescer seu produto, com alterações 

pequenas na fórmula para deixá-la mais adocicada, chamando o produto de New Coke. 

A reação dos clientes foi desastrosa e a marca deve que pedir desculpas e relançar seu 

produto tradicional (SAMPAIO, 2002). 

 Winters (1989, p. S1-S2 apud KELLER, 2006, p. 6) afirma sobre a imagem da 

Coca-Cola durante a crise no lançamento da nova fórmula. 

A imagem da marca da Coca-Cola certamente tem componentes emocionais, e os 

consumidores nutrem muitos sentimentos fortes pela marca. Embora a Coca-Cola tenha 

cometido muitos outros erros no lançamento da New Coke (a propaganda e a 

embalagem não conseguiam diferenciar claramente a marca nem comunicavam sua 

qualidade mais adocicada), seu maior ‘estragão’ foi perder de vista o que a marca 

representa para os consumidores em seu conjunto. 

 Schmitt (2002) afirma que a Coca-Cola sempre utilizou uma abordagem temática 

associando a bebida a momentos de felicidade e diversão. Algumas vezes essa temática 

mudou, porém mantendo intacta a mensagem essencial. Na década de 1960 os anúncios 

retratavam pessoas hippies de diversos países cantando “eu queria comprar uma Coca 

para o mundo”, como parte de um coro para simbolizar a solidariedade universal. Na 

década de 1990 os anúncios diziam “Coca-Cola e um sorriso”, próximo ao tema “paz e 



  
 

 

amor” que era da geração hippie. 

 De acordo com Kotler (2010), as marcas culturais necessitam ser dinâmicas e 

relevantes. Devem estar cientes dos novos paradoxos que surgem e que mudam com o 

passar do tempo. Na década de 1970, a Coca-Cola veiculou um anúncio com uma 

canção intitulada “I’d Like to Teach the World to Sing” (Gostaria de ensinar o mundo a 

cantar). Na época foi relevante, a sociedade americana estava dividida quanto ao apoio à 

Guerra do Vietnã. Atualmente esse anúncio não teria sentido. 

 De acordo com Santaella (2010), descreve como falácias semióticas 10  de 

mercadorias o fato de os consumidores perceberem a Coca-Cola como um símbolo 

sociocultural, como a “encarnação de um mito americano”. Desta forma, avaliam o 

sabor como signo sociocultural que se transforma em uma utilidade, induzindo os 

clientes a adquirirem o produto acreditando em estar comprando um ideal, uma cultura.  
(…) a Coca-Cola não está apenas vendendo refrigerante. Em todo mundo, Coke 
transformou-se em ícone do sonho norte-americano. Os consumidores podem 
beber refrigerante porque estão com sede, mas escolhem Coke, e não outro, 
porque sua marca forte mexe com a imaginação (LONGINOTTI-BUITONI, 
2000, p. 196). 

  

 Keller (2006) afirma que a Coca-Cola foi uma das primeiras empresas a adotar o 

marketing de experiência11. No final da década de 1990 ela reduziu o orçamento para 

patrocínios esportivos e reinvestiu em uma atividade chamada Coca-Cola Experience no 

estádio de beisebol Turner Field, em Atlanta. Os espectadores podiam beber o 

refrigerante, socializar e assistir o jogo de lugar privilegiado. Essa estratégia foi 

utilizada com intuito de mostrar aos consumidores que a marca faz parte da vida deles e 

que ela pode tornar os momentos mais especiais, essa aproximação cria laços 

emocionais entre clientes e Coca-Cola. 

 De acordo com Kotler (2006), a Coca-Cola investe em iniciativas que incluem 

atividades favoritas do seu público. A criação de “espaços adolescentes” em Chicago e 

                                                
10 “A semiótica como ciência geral dos processos sígnicos apresenta os conceitos necessários 
para a análise dos processos verbais e não verbais da comunicação do marketing. Existe uma 
semiótica específica do marketing que se constitui em um ramo da semiótica aplicada, um 
campo transdisciplinar de pesquisa que investiga os signos, significados e processos 
comunicativos envolvidos no marketing” (SANTANELLA, 2010, p. 30). 
11 “A ideia não é vender algo, mas demonstrar como uma marca pode enriquecer a vida do 
cliente” (POST, 2000). 



  
 

 

Los Angeles, além de serem contemplados com máquinas transparentes de compra de 

refrigerante, há músicas para serem baixadas nos celulares, computadores e tablets pelo 

site myCokeMusic.com. 
(…) a Coca-Cola optou pela distribuição como principal fator de diferenciação. 
Meta da Coca-Cola é ser onipresente - sempre ao alcance do cliente. A 
distribuição se faz através de máquinas automáticas de venda, restaurantes de 
refeições rápidas, lojas de produtos alimentícios, de comercialização em massa, 
quadras desportivas, etc- Sempre que o consumidor tiver sede, a Coca-Cola 
quer que seus refrigerantes estejam à mão (SHULTZ, 2001, p. 19). 

 

 Em 2007 foi inaugurado em Atlanta o parque temático World of Coca-Cola 

(FIGURA 4). Possui acervo e lembranças de ícones da cultura americana e mundial, 

alimentando o ideia de “magia” em torno da bebida. Salas com exibições de filmes 

publicitários de diversos países marca o posicionamento da empresa. Há ainda uma 

linha do tempo dividida em dez galerias que mostram os principais momentos da Coca-

Cola, além do urso polar como recepcionista. 

 

5.2 PEPSI 

 De acordo com o site Propagandas Históricas (2015), a Pepsi-Cola foi criada em 

1893, pelo farmacêutico Caleb Davis Bradham, na cidade de New Bern, na Carolina do 

Norte. Inicialmente vendida como remédio para má digestão, chamado de Brad’s Drink. 

Como os ingredientes simulavam a ação da Pepsia (enzima digestiva), em 1898 a 

bebida recebeu o nome de Pepsi-Cola e foi lançada como refrigerante. 

 O site referido ainda traz que em 1965 a Pepsi-Cola se une à Fritolay, maior 

companhia de salgadinhos dos Estados Unidos e, juntas, formam a companhia PepsiCo. 

Na década de 40, o presidente Walter Mack decidiu direcionar suas campanhas de 

comunicação para a segregação racial, com posters e cartazes em pontos de venda com 

figuras de famílias afro-americanas consumindo o produto. Na mesma época a Coca-

Cola apoiou o governo segregacionista, além de não contratar negros para trabalhar em 

suas fábricas. Segundo o site Mundo das Marcas (2015), nos anos 50 a marca lançou 

algumas novidades, como as garrafas de plástico tamanho família, versão dietética do 

refrigerante, latas de alumínio. 

 O site Mundo das Marcas (2015) afirma que a Pepsi-Cola modificou seu logotipo 



  
 

 

diversas vezes, apesar de grandes críticas de profissionais de comunicação e clientes. A 

primeira alteração ocorreu em 1903, a segunda foi em 1904 acompanhando o slogan 

“The Original Purê Food Drink”. Em 1950 recebeu um logotipo chamado “Bottle Cap”, 

uma tampa do refrigerante com o nome. No ano de 1964 foi introduzida a cor preta, que 

posteriormente, em 1973 desapareceu, e passou a ser chamada apenas de Pepsi.  

 Ainda de acordo com o site referido, em 2008 a marca passou por um 

reposicionamento, investindo 1,2 bilhões de dólares em uma revitalização desde as 

embalagens à forma de se comunicar com clientes. A faixa branca no logotipo atual foi 

modificada para parecer um sorriso, variando sutilmente o tipo de sorriso de acordo com 

o refrigerante (FIGURA 3). 

 

Figura 3 - Faixa branco insinuando sorriso nos rótulos da Pepsi 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mundo das Marcas (2015). 

 

 De acordo com o site Best Global Brands, no ano de 2013 a marca Pepsi estava 

em vigésimo segundo lugar como marca mais valiosa do mundo, valendo 17.892 

bilhões de dólares. Jez Frampton, CEO da Global Brands, afirma que são levados em 

consideração para a formação do ranking aspectos como: desempenho financeiro, 

influência na escolha do consumidor e poder de comandar preços premium ou gerar 

lealdade. 

 Schmitt (2002) afirma que a Pepsi realizou uma pesquisa etnográfica  e como 

resultado descobriu que o seu produto é associado tanto pela cor azul como pela 

vermelha. Avaliando expressões corporativas também, decidiu diferenciá-la da 

concorrente Coca-Cola e comercializar latas do refrigerante completamente azul. 

 De acordo com o site Mundo das Marcas (2015), as garrafas da Pepsi sofreram 



  
 

 

modificações no decorrer dos anos. Iniciando com a garrafa bojuda, na cor âmbar em 

1905, passando pela cor verde em 1937, transparente em 1940 até chegar à garrafa 

sinuosa atual. Essas mudanças representam a evolução de atitude e posicionamento da 

marca. 

 Ainda de acordo com o site Mundo das Marcas (2015), s latas também 

acompanharam essa evolução, antes nas cores azul, branca e vermelha, e atualmente 

somente na cor azul-escura. 

 Lindstrom (2005) destaca que a sensação do sabor da Pepsi é considerado pelos 

entrevistados com leve doçura, suave, o formigamento das bolhas destaca o sabor, 

muito gaseificada. Afirma que as duas marcas apresentam partes sensoriais parecidas, 

diferem na natureza da impressão do que quanto eles são processados na mente 

(FIGURA 5). 

Figura 5 - Análise sensorial da Coca-Cola e Pepsi-Cola 
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Fonte: Adaptado pela autora com base em Lindstrom (2005, p. 153). 

 

 De acordo com Kotler (2006), após a Coca-Cola sair do mercado da Índia por não 

fornecer a fórmula da sua bebida, a Pepsi trabalhou em conjunto com um grupo de 

empresários indianos para sua entrada ser aprovada no país. A empresa ofereceu ajuda 

nas exportações de produtos agrícolas, se comprometeu em penetrar em áreas rurais 

para fomentar o desenvolvimento econômico e transferir tecnologias de processamentos 

de alimentos, embalagens e tratamento de água. 

 Como visto, Porter (1989) afirma ser necessário ao optar por reposicionar uma 



  
 

 

marca levar em consideração aspectos relacionados aos clientes. Kim (2005) ainda 

complementou destacando que essa reconstrução necessária deverá ocorrer para tornar o 

segmento atrativo tanto para consumidores quanto para investidores, o que não ocorreu 

no caso Pepsi ao ignorar seus clientes ao realizar reposicionamento em diversas marcas 

ao mesmo tempo. 

 Segundo o site Mundo das Marcas (2015), em 2012 lançou sua primeira 

campanha global, “Live For Now” (Viva o agora). Com novo posicionamento, ela 

reflete a percepção que os clientes possuem da marca em todo mundo, desejam captar a 

excitação do momento presente. A campanha convida e inspira os consumidores a viver 

cada momento intensamente por meio de plataformas globais, cultura pop, inovação 

digital, eventos épicos. O comercial conta com pessoas dizendo para as pessoas viverem 

o momento depois de abrir uma lata do refrigerante. 
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