
 
O Pepsi® Challenge™: Épico. Música. Esportes. Tecnologia. Design. Propósito. 

 

A mais ambiciosa chamada de consumidor à ação de todos os tempos para a Pepsi envolve 
superestrelas globais, novas tecnologias e parceiros poderosos para experiências incríveis, 
criadas para lançar um movimento global e mobilizar gerações a "Live For Now" 

PURCHASE, Nova York, 11 de março de 2015 /PRNewswire/ -- Participe do  #PepsiChallenge e saia da 
sua rotina para fazer algo diferente. 

A partir de hoje e continuando por todo o ano de 2015, isso se tornará a marca do Pepsi® Challenge™ , 
à medida que a Pepsi deflagra sua maior iniciativa de todos os tempos, conduzido socialmente e movida 
por conteúdo, com uma variedade de desafios globais e locais criados para mobilizar consumidores de 
todo o mundo para o desafio das convenções, a fazer todo momento – pequeno ou grande – épico e 
verdadeiramente "Live for Now" ("Viver para o agora").  Publicado nos canais sociais e digitais da Pepsi e 
via renomados embaixadores de todo o mundo, o #PepsiChallenge vai incitar consumidores a 
assumirem diferentes desafios para experiências de vida e recompensas incríveis. 

Imbuído com a posição cultural que se tornou sua marca registrada, o Pepsi Challenge 2015, movido por 
conteúdo e conduzido socialmente, trará filmes de fora desse mundo, eventos musicais únicos de toda 
uma vida, experiências esportivas exclusivas e um movimento global que vai iluminar comunidades 
inteiras. 

"O Pepsi Challenge é uma peça icônica de nosso patrimônio de marca e de muitas maneiras determinou 
nossa atitude e espírito de poder fazer", disse Kristin Patrick, vice-presidente sênior e diretora de 
marketing da PepsiCo Global Beverage Brands. "Quando falamos com consumidores de todo o globo 
sobre o que desafios significavam para eles hoje em dia, eles sonoramente disseram que isso implicava 
em desafiar convenções e ousar fazer algo diferente. Usamos esse sentimento como nossa inspiração 
para expandir além do gosto e repensamos o Pepsi Challenge para as novas gerações, criando essa 
polinização cruzada de experiências, eventos, comunidade e advocacia social, criada para acionar 
modos de pensar que desafiassem o status quo, nossos fãs e a nós mesmos". 

O Pepsi Challenge 2015 

Os desafios globais serão revelados em áreas da cultura popular pelas quais os consumidores são 
apaixonados – tecnologia, música, esportes e design – e estão acessíveis em uma visita 
a www.PepsiChallenge.com e aos canais sociais da Pepsi em todo o mundo. Entre os desafios globais: 

 Tecnologia: uma colaboração de marca, sem precedentes e inaugural, com a UrtheCast, que 
está disponibilizando a primeira câmera de vídeo Ultra High-Definition totalmente em cores, no 
espaço. Apresentando sequência de imagens de fora desse mundo, capturadas pela câmera 
de vídeo HD da UrtheCast e sua câmera de média resolução a bordo da Estação Espacial 
Internacional (ISS), a Pepsi vai desafiar convenções de produções ao vivo com a primeira de 
todas as aventuras épicas de cinema filmada do espaço. 

 Música: uma experiência imperdível no Rock In Rio Brazil, o maior festival de música do mundo 
que há 30 anos mostra uma coleção sem paralelos de artistas em um só lugar. 

 Esportes: uma coleção de eventos esportivos globais nada convencionais e experiências, 
ancorados por alguns dos mais adorados heróis esportivos do mundo. 

 Design: uma extraordinária oportunidade para fãs recriarem a fachada de uma lata de Pepsi com 
seu próprio estilo e design criativo. 
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Os desafios globais serão aumentados por desafios regionalmente relevantes, criados para capturar a 
autêntica essência dos seus mercados. Exemplos de todo o mundo incluem "Crash the Pepsi IPL", uma 
campanha de três meses, desafiando os consumidores da Índia a criarem e apresentarem seu próprio 
comercial da Pepsi, com chance de ser levado ao ar durante os jogos da Primeira Liga Indiana, na 
temporada da Pepsi IPL 2015; desafios focados na culinária regional, na Tailândia, e um desafio musical 
de verão na América Latina, atrelado a La Gira Refrescante. 

Embaixadores Pepsi Challenge 

Cada desafio global será liderado por um embaixador global da Pepsi. Escolhidos por sua capacidade de 
transpor fronteiras e desafiar convenções, entre esses embaixadores globais estão incluídos: 

 O artista oito vezes ganhador do Grammy, com mais de 65 milhões de discos vendidos em todo 
o mundo, Usher 

 A 19 vezes campeã do Grand Slam e indiscutivelmente a maior tenista feminina de todos os 
tempos, Serena Williams 

 A superestrela do futebol em ascensão que deu o que falar no mundo em 
2014, James Rodríguez, do Colômbia e Real Madrid 

 O "Mais rápido homem vivo" e seis vezes medalha olímpica de ouro, Usain Bolt 

 O mundialmente famoso designer de moda, diretor criativo e editor de moda largamente 
conhecido por suas colaborações com a Diesel, Uniqlo e Lady Gaga, Nicola Formichetti 

 O contador móvel de histórias e fenômeno internacional de mídia social com a conta de 
Snapchat mais seguida do mundo, Jerome Jarre 

"Em toda a minha vida, eu aspirei a viver cada dia com propósito e, como um artista, é especialmente 
importante assumir riscos e seguir suas paixões", disse Usher. "É fantástico estar junto com a Pepsi para 
incentivar pessoas de todo o mundo a viverem suas vidas ao máximo e experimentarem coisas que elas 
jamais sonharam". 

Desafio escuridão 

Fortalecer e unir cada um e todos os #PepsiChallenge é um jeito de as pessoas de todo o mundo 
causarem um impacto. Por meio de uma parceria com a organização Liter of Light , a Pepsi vai levar 
soluções baratas de iluminação solar para comunidades necessitadas, enquanto recicla garrafas 
plásticas. Até hoje, a Liter of Light forneceu soluções de iluminação ecologicamente sustentáveis, 
gratuitamente, para mais de 18 países, incluindo Brasil, Índia, Quênia, Colômbia, Indonésia, México, 
Egito, Paquistão e as Filipinas. Por meio da expansão de uma parceria existente com a PepsiCo, toda 
vez que consumidores de todo o mundo usarem a hashtag #PepsiChallenge em perfis públicos no 
Instagram, Facebook, Twitter ou YouTube, a Pepsi vai doar US$1 para a Liter of Light ajudar a levar luz 
para as pessoas de todo mundo que mais precisam. 

O programa Pepsi Challenge, global e totalmente integrado (360-integrated), vai incluir diversos 
comerciais de TV mundiais, conteúdo digital, programas de envolvimento do consumidor, ponto de 
venda, embalagem especial, anúncios externos impactantes e robusto programa digital e social. Os fãs 
podem participar do #PepsiChallenge seguindo a Pepsi no Facebook, Twitter e Instagram em seus 
países locais, bem como visitando www.PepsiChallenge.com. 

Sobre a PepsiCo 

Os produtos PepsiCo são apreciados por consumidores um bilhão de vezes por dia, em mais de 200 
países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais de US$66 bilhões em receita líquida em 
2014, a partir por um portfólio complementar de bebidas e alimentação que inclui Frito-Lay, Gatorade, 
Pepsi-Cola, Quaker e Tropicana. O portfolio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla variedade de 
comidas e bebidas agradáveis, incluindo 22 marcas que geram mais de US$1 bilhão cada em vendas 

http://www.pepsichallenge.com/


anuais a varejo estimadas. No coração da PepsiCo está Performance with Purpose (Desempenho com 
Propósito) – nossa meta é entregar um desempenho financeiro de alta categoria enquanto criamos 
crescimento sustentável em valor de acionista. Na prática, Performance with Purpose significa oferecer 
uma larga variedade de comidas e bebidas, desde guloseimas a comidas saudáveis; encontrar modos 
inovadores de minimizar nosso impacto sobre o ambiente e reduzir nossos custos operacionais; oferecer 
um ambiente de trabalho seguro e inclusivo para nossos empregados em todo o mundo e respeitar, 
apoiar e investir nas comunidades locais onde operamos. Para mais informações, 
visite www.pepsico.com. 

 

CONTATO: PepsiCo: Nicole Tronolone / Nicole.Tronolone@pepsico.com 

http://www.pepsico.com/

