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RESUMO 

 

O presente trabalho final de graduação tem como delimitação de tema a constante evolução de 

produções midiáticas e de consumo, que estão atingindo novos níveis de participação dos 

consumidores, para formar laços mais fortes com os conteúdos. A partir disso, foi feito um 

estudo de caso sobre a campanha da marca Sprite “Refresque suas ideias”. Através do hotsite 

criado pela marca, o consumidor foi convidado a criar quatro novas estampas para as latas do 

refrigerante para o verão 2011. O problema de pesquisa então, foi retratado pela forma que a 

marca Sprite trabalhou o papel ativo do consumidor internauta na promoção, a partir disso, 

seu objetivo principal foi identificar as estratégias de promoção utilizadas pela marca Sprite 

para gerar a participação ativa do consumidor na campanha, além de estudar a sistemática da 

promoção, identificar o público da promoção e também estudar alguns conceitos e 

características da internet. O estudo demonstra que a marca Sprite utilizou a internet como 

uma fonte inteligente, interativa e criativa para aproximar-se de seus consumidores. 

 

Palavras-chave: novos consumidores, interatividade, internet, promoção de vendas. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work  has as its final graduation delimitation of the theme of evolving media 

production and consumption, which are reaching new levels of consumer participation, to 

form stronger ties with the contents. From there, he was made a case study on the Sprite brand 

campaign "Cool ideas." Through the hot site created for the brand, the consumer was asked 

to create four new prints for cans of soda for the summer 2011. The research 

problem then, was portrayed by how the Sprite brand worked the active role in 

promoting consumer Internet user, from that, his main goal was to identify the 

strategies used to promote the Sprite brand to generate the active participation of 

consumers in the campaign in addition to studying the systematic promotion, identify the 

public promotion and also study some concepts and features of the Internet. The study shows 

that the Sprite brand used the Internet as an intelligent source, interactive and 

creative approach to their consumers. 

 

Keywords: new customers, interactivity, internet, sales promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As antigas formas de produção midiática e de consumo estão evoluindo, atingindo 

novos níveis de participação dos consumidores, para formar laços mais fortes com os 

conteúdos, e novos mecanismos comerciais estão sendo criados para manter as indústrias 

suficientemente saudáveis para continuar a produzir.  

 A convergência das mídias é mais do que uma mudança tecnológica, pois altera a 

relação entre as tecnologias existentes e indústrias, mercados, gêneros e públicos e ainda a 

lógica pela qual a indústria midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e 

o entretenimento. O consumo se tornou um processo coletivo, onde todos podem associar os 

seus recursos e unir suas habilidades.  

Segundo Jenkins (2009, p. 29), “A circulação de conteúdos, por diferentes sistemas de 

mídia, sistemas administrativos de mídias concorrentes e fronteiras nacionais, depende 

fortemente da participação ativa dos consumidores”. Eles são incentivados a procurar novas 

informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos, e estão aprendendo a 

utilizar as diferentes tecnologias para ter mais conhecimento sobre o fluxo da mídia e para 

interagir com outros consumidores.  

 O consumidor é cortejado por múltiplas plataformas de mídia, toda história importante 

é contada e toda marca é vendida no mundo da convergência das mídias.   A “cultura 

participativa” contrasta com noções mais antigas sobre produtores e consumidores de mídia 

como ocupantes de papéis separados. 

 Quando as pessoas interagem com as mídias, os resultados podem ser muito criativos 

por isso este estudo vai analisar o papel ativo do consumidor na promoção da marca Sprite 

“Refresque suas ideias”. 

A marca  Sprite convidou o consumidor a criar quatro novas identidades visuais para 

suas latas de refrigerante por meio de votação pela internet. É a ação “Refresque suas Ideias”, 

válida a partir de 9 de agosto e com inscrições até 3 de novembro de 2010. 

A pesquisa estudou a participação do consumidor nas ações publicitárias, a interação 

entre o consumidor e o produtor, tendo como objeto de estudo para isso a promoção da marca 

Sprite citada acima. 

A partir disso, foi proposto o seguinte problema de pesquisa: “de que forma a marca 

Sprite trabalhou o papel ativo do consumidor internauta na promoção “Refresque suas 

ideias”?”  



 

 

7 

Para responder a questão foram estabelecidos objetivos para comprovação dos 

resultados obtidos a partir do problema. Então, o objetivo geral foi identificar as estratégias de 

promoção utilizadas pela marca Sprite para gerar a participação ativa do consumidor na 

campanha. Os seguintes objetivos específicos surgem do objetivo principal: estudar os 

principais conceitos e características ligados a internet; identificar o perfil do público da 

promoção; descrever a sistemática da promoção. 

 A importância desta pesquisa é porque cada vez mais há necessidade de haver uma 

interação entre quem faz e quem consome; 

  Antigamente o que se via eram empresas produzindo em grande escala mercadorias 

que eram levadas até o consumidor e, estes, quando impactados pelas marcas, escolhiam o 

produto, entre os que estavam no mercado. Não havia interação entre o consumidor e a 

empresa. Através de estudos e ideias criativas, vê-se um mercado diferente onde o público-

alvo é capaz de incentivar a empresa a produzir algo como ele quer.  

 Com novas empresas no mercado, a saída para o sucesso destas pode também 

acontecer através das tecnologias digitais, como no caso da Promoção da Sprite “Refresque 

suas ideias”. No site ministrado pela Sprite o consumidor participou da elaboração do produto 

final.   

 Novas mídias estão surgindo e é preciso que se tenha conhecimento para ficar 

informado das atualidades e do futuro da publicidade. Para poder entender melhor sobre esse 

meio em que acontece a promoção, ou seja, a internet, foi necessária uma pesquisa teórica, 

apresentada no primeiro capítulo deste trabalho, fazendo uma breve apresentação de seu 

surgimento, suas principais características e o papel ativo do consumidor dentro dela. Assim, 

mostra-se também um pouco de uma ferramenta muito importante dentro da internet, que são 

as redes sociais, trazendo algumas teorias e conceitos da autora Raquel Recuero. 

  O segundo capítulo é também de extrema importância para a análise desde trabalho, 

pois fala sobre o consumo, o novo consumidor e suas principais características, aprimorando o 

conhecimento sobre o consumidor que participou da promoção de objeto de estudo.  

 O terceiro capítulo aborda sobre a publicidade, para entendê-la melhor foram 

apresentados alguns conceitos e características. O próximo capítulo é para se ter um 

conhecimento sobre o marketing digital, que está aumentando cada vez mais sua eficiência.  

 O sexto e último capítulo traz alguns conceitos sobre promoção, as estratégias de 

promoção de vendas, os objetivos promocionais, para ter um melhor entendimento na 

promoção da marca Sprite. 
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2 INTERNET E O PAPEL ATIVO DO CONSUMIDOR 

 

 

O princípio da conectividade entre os computadores iniciou na Guerra Fria, 

aparentemente sem ligação com a questão. De acordo com Pinho (2007), em 1957, a 

antiga URSS colocou em órbita o seu primeiro satélite espacial artificial e quatro meses 

depois, houve a criação da Advanced Research Projects Agency (ARPA), com objetivo 

de pesquisar e desenvolver altas tecnologias para aplicações militares. Então, a origem 

da Internet deve-se a ARPA. Ela reuniu alguns dos mais brilhantes cientistas norte-

americanos, responsáveis pelo desenvolvimento e lançamento com sucesso do primeiro 

satélite artificial dos Estados Unidos. Em 1969, a ARPA recebeu o nome de ARPANET, 

composta por quatro servidores, localizados na Universidade da Califórnia em Los 

Angeles, Stanford, Universidade da Califórnia, em Santa Barbara e Universidade de 

Utah. O mesmo autor comenta que, em 1990, no mesmo ano em que o Brasil começou a 

conectar-se à rede mundial de computadores, junto com a Argentina, Áustria, Bélgica, 

Chile, Índia, Irlanda, Coréia, Espanha e Suiça, a ARPAnet foi formalmente encerrada. 

Nascia, então, a Internet, pronta para entrar e fazer parte da vida das pessoas comuns.  

Segundo Pinho (2007), a internet tornou-se, no Brasil, um dos maiores 

fenômenos mercadológicos de todos os tempos. Em três anos, o crescimento do número 

de pessoas que acessa a rede mundial em casa foi muito elevado. Consolidou-se no 

Brasil mais rapidamente do que em muitos outros países.  

O mesmo autor comenta que “a Internet trouxe de volta para a sociedade o velho e 

confortável sentimento de comunidade.” (PINHO 2007, p 42). Em grande parte, ela é 

responsável pela integração entre as pessoas, novos relacionamentos, é um meio em que as 

pessoas podem pesquisar, comunicar-se, interagirem. Está crescendo cada vez mais e 

participando do cotidiano das pessoas. 

 

O crescimento da comunicação baseada na informática foi iniciada por um 

movimento de jovens metropolitanos cultos, que veio à tona no final dos anos 80. Os 

autores desse movimento exploraram e construíram um espaço de encontro, de 

compartilhamento e de invenção coletiva. (Lévy, 1999, pág.126). 

 

Pode-se dizer que a internet é a tecnologia que promete dominar a revolução digital no 

novo século. Com inúmeras oportunidades de uso, ela é um meio de comunicação de massa 

que compete com a televisão, o rádio e outros veículos de troca de informação, 
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proporcionando ainda entretenimento, negócios, redes sociais, serviços e comunicação 

individual entre as pessoas, através do correio eletrônico. 

Ela tem crescido continuamente e experimentado mudanças que a transformaram em 

um negócio altamente profissional e rentável. Novas e promissoras tecnologias se 

manifestam. Segundo Pinho (2000), a velocidade de crescimento e a diversificação da rede 

mundial dificulta qualquer previsão dos rumos que ela deverá tomar, embora seja possível 

identificar algumas tendências e mesmo obstáculos para o seu efetivo alcance. 

A internet constitui uma fonte de recursos e informações compartilhadas e divulgadas 

em escala mundial. É uma via de comunicação que incentiva a cooperação e a colaboração de 

e entre um grande número de comunidades científicas, universitárias e grupos que possuem 

interesse por temas das mais variadas naturezas. 

 

A forma sócio-cultural, que emerge da relação simbólica entre a 

sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base micro-eletrônica 

que surgiram com a convergência das telecomunicações com a 

informática na década de 70 denomina-se cibercultura. Trata-se, 

então, de uma cultura pilotada pela tecnologia, de uma relação que se 

estabelece pela emergência de novas formas sociais e das novas 

tecnologias digitais. (LEMOS, 2003, pg. 35). 

 

 

Segundo Lemos (2003, p. 13), “a partir da década de 60, a emergências de novas 

formas de sociabilidade vão dar outros rumos ao desenvolvimento tecnológico, 

transformando, desviando e criando relações inusitadas do homem com as tecnologias de 

comunicação e informação.” Ao atingir essa esfera de comunicação, as tecnologias estão 

agindo como todas as mídias liberando, os diversos constrangimentos espaço- temporais. 

Castells citado por Lemos (2003), afirma que nessa corrente, a convergência da 

informática com as telecomunicações vai dar origem ao que se vem chamando de sociedade 

da informação ou informacional. 

 A cibercultura possui inúmeras maneiras de se relacionar com o mundo, gerou essas 

novas ferramentas de comunicação, que efetivamente geraram novas formas de 

relacionamento social. 

O mesmo autor ainda afirma que a internet é um ambiente, uma incubadora de 

instrumentos de comunicação e não uma mídia de massa, no sentido corrente do termo. É o 

maior uso da internet para busca efetiva de conexão social. A cibercultura possui três leis, as 

quais podem ser úteis para as diversas análises sob os variados aspectos da sociedade 

contemporânea.  
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A primeira lei é a de reconfiguração, trata-se de reconfigurar práticas, modalidades 

mediáticas, espaços, sem a substituição de seus respectivos antecedentes. A segunda lei é a de 

liberação do pólo da emissão, está presente nas novas formas de relacionamento social, de 

disponibilização de informação e na opinião e movimentação social da rede. A terceira lei é a 

lei da conectividade generalizada, põe em contato direto homens e homens, homens e 

máquinas, mas também máquinas e máquinas que passam a trocar informação de forma 

autônoma e independente. (LEMOS, 2003). Nessa era de conexão,o tempo se reduz ao tempo 

real e ao tempo cronológico, que tenham suas importâncias renovadas. Deve-se perceber as 

potencialidade das tecnologias da Cibercultura e também às negatividades das mesmas 

De acordo com Lévy (1999, p. 127), “três princípios básicos orientaram o crescimento 

do ciberespaço: a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva.” O 

autor diz que a ideia ou pulsão mais forte no ciberespaço é a interconexão e que a criação de 

comunidades virtuais se apoia nela. As comunidades virtuais exploram novas formas de 

opinião pública, e o desenvolvimento dessas comunidades acompanha, em geral, contatos e 

interações de todos os tipos.  Sendo assim, as pessoas só se interessam em se constituir como 

comunidade virtual para aproximar-se do ideal coletivo inteligente, mais imaginativo, rápido, 

mais capaz de aprender e inventar do que um coletivo inteligentemente gerenciado. 

A internet, devido as suas características, tornou-se a primeira mídia de massa que 

permitiu a interação entre o cliente e a empresa a um custo relativamente baixo. Segundo 

Jenkins (2009, p. 32), “os novos meios de comunicação eliminarão os antigos, a internet 

substituirá a radiodifusão, e tudo isso permitirá aos consumidores acessar mais facilmente os 

conteúdos que mais lhe interessem.” Isso faz com que as novas tecnologias causem 

significativas transformações na sociedade, trazendo grandes mudanças de hábito e de 

comportamento. 

Um das principais características da internet é a interatividade e a segmentação. A 

interatividade está por toda parte, nas campanhas de marketing, nos programas de TV e de 

rádio nos jogos eletrônicos, entre outros. 

Segundo Primo (2007, p. 17), “a questão de interação vem há muito tempo sendo 

pensada por estudiosos da comunicação mediada. Nos anos 30, era defendida a ideia de que o 

ouvinte não se limitasse a escutar, mas também falasse, não ficasse isolado, mas relacionado.” 

O desenvolvimento da internet trouxe novas formas de ação e novos tipos de relacionamentos 

sociais. Interatividade proporciona conteúdo e fluxo de informação ao usuário final.    

Para Lévy (1999, p. 79), “o termo interatividade ressalta a participação ativa do 

beneficiário de uma transação de informação. De fato, seria trivial mostrar que um receptor de 
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informação, a menos que esteja morto, nunca é passivo.” Já Steur citado por Primo (2007), 

define interatividade como: “a extensão em que os usuários podem participar na modificação 

da forma e do conteúdo do ambiente mediado em tempo real. Interatividade é uma variável 

direcionada pelo estímulo e determinada pela estrutura tecnológica do meio.”  O processo de 

interação está ajudando para que os produtores e consumidores de mídia sejam considerados 

como participantes, interagindo, e não como ocupantes de papéis separados, como antes.  

Já para Santaella (2004), a comunicação interativa ocorre no intercâmbio e mútua 

influência do emissor e receptor na produção das mensagens transmitidas, ou seja, as mensagens 

se produzem numa região intersticial em que emissor e receptor trocam continuamente de papéis. 

O desenvolvimento dos meios de comunicação, oferece novas formas de ação e novos 

tipos de relacionamentos sociais, a interação passa a estar presente no ambiente fisíco, 

estendendo-se e proporcionando uma relação a distância.  

O termo interatividade está cada vez mais popular, principalmente na indústria 

informática, campanhas de marketing e também no meio acadêmico. Quando se fala nela, a 

referência imediata é sobre o potencial multimídia do computador e de suas capacidades de 

programação e automatização de processos. 

Segundo Castells (1999, p. 414), “o surgimento de um novo sistema eletrônico de 

comunicação caracterizado pelo seu alcance global, integração de todos os meios de 

comunicação e interatividade potencial, está mudando e mudará para sempre nossa cultura.” 

Com essas novas tecnologias, a cultura passa a ser diferente, as pessoas estão interagindo 

mais com as mídias, participando e se integrando. 

As novas e as velhas mídias estão convergindo, a mídia corporativa e a mídia 

alternativa estão se cruzando. Por isso, o poder das pessoas de produtor de mídia e de 

consumidor estão interagindo de maneira imprevisível, obtendo  resultados otimizados e 

criativos. Essa inteligência coletiva pode ser uma grande fonte alternativa do poder midiático. 

 Antigamente, o consumidor apenas recebia os produtos, hoje, ele tem a oportunidade 

de interagir, e usar a criatividade até para elaboração de um produto. Há opção de interferir no 

produto final, assim é incentivado a procurar novas informações e a fazer conexões em meio a 

conteúdos de mídia dispersos.  

As pessoas têm mais voz ativa na internet, podem realizar seu marketing, tanto pessoal 

como profissional, e uma inteligente maneira de utilizar a internet como meio de comunicação 

é através das redes sociais. Elas têm grande relevância para o mundo atual, são um meio de se 

ligar virtualmente a outras pessoas. Por isso, nesse próximo capítulo será apresentado o 

conceito, o uso e a importância dessas ferramentas. 
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2.1 Redes Sociais 

 

As mudanças feitas pela internet na sociedade possibilitaram a expressão e a 

sociabilização através das ferramentas de comunicação mediada por computador (CMC). 

Esses rastros deixados pela internet deram ênfase ao estudo das Redes Sociais, no início da 

década de 90. 

 

Para definição, uma rede social on-line é uma página na rede em que se pode 

publicar um perfil público de si mesmo – com fotos e dados pessoais  e montar uma 

lista de amigos que também integram o mesmo site. Como em uma praça, um clube 

ou um bar, esse é o espaço no qual as pessoas trocam informações sobre as 

novidades cotidianas de sua vida, mostram as fotos dos filhos, comentam os vídeos 

caseiros uns dos outros, compartilham suas músicas preferidas e até descobrem 

novas oportunidades de trabalho.  ( REVISTA VEJA, 2009, p. 34). 
 

As potencialidades que essas redes proporcionam diminuem as fronteiras físicas de 

tempo e espaço, possibilitando o encontro virtual. As redes sociais são lugares de trocas de 

afetos, de conhecimento, onde cada indivíduo está personificado através do seu perfil. 

Dois elementos constituem uma rede social: os atores (pessoas, instituições ou grupos; 

os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) (WASSERMAN e FAUST; 

DAGENNE e FORSE apud RECUERO, 2009). Sendo assim, uma rede é uma metáfora onde 

se observam os padrões de conexão de um grupo social a partir das diversas conexões que 

eles estabelecem. (RECUERO, 2009).  

O estudo das redes sociais na Internet, assim, foca o problema de como as estruturas 

sociais surgem, de que tipo são, como são compostas através da comunicação  

mediada pelo computador e como essas interações mediadas são capazes de gerar 

fluxos de informações e trocas sociais que impactam essas estruturas. (RECUERO, 

2009, p.24) 

 

Conforme já falado, o primeiro elemento das redes sociais são os atores, que são 

representados por nós. São pessoas envolvidas na rede analisada, eles acomodam as estruturas 

sociais pela interação e constituição de laços sociais. 

Um ator pode ser representado por um weblog, por um fotolog, por um twitter ou até 

por um perfil no Orkut. 

Essas ferramentas podem ser de dois tipos: as redes sociais emergentes e as redes de 

filiação ou redes de associação. Os dois tipos podem estar presentes em uma mesma rede 

analisada (RECUERO, 2009). Para compreender essas redes sociais, é preciso estudar seus 
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sites, estes, são consequência da apropriação das ferramentas de comunicação mediadas pelo 

computador, pelos atores sociais. 

Recuero (2009) define os sites de redes sociais como espaços utilizados para a 

expressão das redes sociais na internet. A autora também explica que a grande diferença entre 

sites de redes sociais e outras formas de comunicação mediada pelo computador é o modo 

como permite a visibilidade e a articulação dessas redes, a manutenção dos laços sociais neles 

estabelecidos se mantém no espaço off-line. 

Segundo Souza (2010, p. 25), “as redes sociais na internet ampliaram as possibilidades 

de conexões e a capacidade de difusão de informações que esses grupos tinham.” As redes 

sociais proporcionaram mais voz às pessoas, mais construção de valores e maior potencial de 

espalhar as informações.  

Cada vez mais fazemos parte desse contexto de relações sociais pós-modernas. Os 

adultos e idosos estão, aos poucos, adaptando-se à nova forma de se relacionar, os jovens se 

apropriam dos recursos existentes, e as crianças já nasceram inseridas nesse contexto 

característico do século XXI.  

Sendo assim, o que está por trás desse fenômeno é o interesse em trocar informações e 

se comunicar de uma forma mais ampla e em tempo real. Cada vez mais as redes sociais estão 

sendo mais utilizadas, tanto para publicidade, quanto para sites de relacionamentos, entre 

outros. As principais e mais populares redes sociais no Brasil se encontram: Orkut
1
, 

Facebook
2
, My Space

3
, Flickr

4
 e Twitter

5
.  

As redes sociais se tornaram um canal em que as empresas podem estabelecer uma 

comunicação para se relacionar e se aproximar de seus consumidores. Os profissionais de 

marketing estão usando cada vez mais estas ferramentas para conquistar os consumidores, 

estão tentando que o consumidor esteja sempre informado interagindo com as marcas e 

serviços. O próximo capítulo vai falar sobre esse novo consumidor, que é autêntico, 

individualista, envolvido, independente. 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.orkut.com 

2
 http://www.facebook.com 

3
 http://www.myspace.com 

4
 http://www.flickr.com 
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3 CONSUMO 

 

As práticas de consumo têm grande importância nas relações comunicacionais que 

vem se estabelecendo na sociedade contemporânea.  

Canclini (1999) define consumo como: um conjunto de processos socioculturais em 

que se realizam a apropriação e os usos dos produtos. Ele afirma que na perspectiva desta 

definição, o consumo é compreendido, sobretudo pela racionalidade econômica. Consumir é 

participar de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos modos de usá-

lo. 

O consumo é um processo cuja significação social está em proporcionar uma 

referência para a construção da identidade social dos indivíduos, posto que a posse 

dos produtos define a posição social do consumidor, tanto em relação aos seus pares 

quanto em relação à sociedade como um todo. (PINHEIRO et al. , 2006). 

 

Segundo Semprini (2006, p. 60), “o fato de atribuir uma grande importância ao 

consumo é uma característica da pós-modernidade. Além do mais, se o consumo em geral 

mantém relações estreitas com a pós-modernidade, alguns aspectos fundadores da cultura pós-

moderna parecem estabelecer um vínculo forte com as lógicas de consumo.” Pode-se 

identificar cinco temas associando pós-modernidade e consumo: o individualismo, o corpo, a 

imaterialidade, a mobilidade e o imaginário. 

 Essas dimensões estão ligadas entre elas, e contribuem para modificar de forma 

considerável as lógicas e as motivações de consumo dos indivíduos que a elas aderem. 

Não se pode dizer que o consumo é um ato individual e sim um processo basicamente 

social, possibilitando o posicionamento do indivíduo em relação ao contexto social e cultural. 

Os consumidores estão progressivamente mais capazes de escolher não só o que compram, 

mas também como e onde essas compras são feitas. 

Os profissionais de marketing têm o dever de criar estratégias para fazer com que o 

consumidor desperte o desejo inconsciente de possuir o produto.  Devem tentar compreender 

o consumidor, o que ele pensa, em que ele acredita, qual a posição na escala social, a idade, a 

renda, o estilo de vida, entre outros. 

O processo de compra não pode ser visto de uma maneira simples, pois a decisão de 

compra é apenas uma etapa que começa muito antes, e que provavelmente vai ter 

consequências muito tempo depois. 

Conforme destaca Honorato (2004, p. 137): “o processo de decisão de compra se 

desencadeia em cinco estágios: reconhecimento da necessidade, busca de informação, 
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avaliação das alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra”. Assim, os 

consumidores estão em busca de informação, verificando os benefícios de adquirir um 

produto e não outro, uma marca e não a outra e assim por diante. Com isso, cada vez mais o 

consumidor vai em busca de inovação e interação com as marcas. As pessoas estão cada vez 

mais exigentes e conhecedores dos seus direitos como consumidores. Estes, estão cada vez 

mais consumistas, pois a Mídia se encarrega de estimulá-los. A sociedade considera o 

consumo como um status, um poder. 

 O consumidor de hoje, o novo consumidor, é que é o “chefe”, ele diz o que quer, ao 

invés de escolher dentre o que lhe foi oferecido, ele está preocupado em satisfazer seus 

desejos. 

Independentes, individualistas, envolvidos e bem-informados sobre consumo, eles já 

se classificam como participantes significativos de um mercado cada vez mais 

fragmentado e em fragmentação. Da globalização a digitação, das novas tecnologias 

de varejo às compras pela Internet, cada aspecto da economia alterou radicalmente 

não só a maneira como os Novos Consumidores compram, como também o que 

compram e por quê. (LEWIS, BRIDGES 2004, p. 4). 
 

Já os velhos consumidores eram em geral alheios à produção, conformistas, e com 

frequência, desinformados. Os novos consumidores se envolvem mais com o consumo e 

também com os processos de produção, para garantir a compra como corresponde às suas 

necessidades.  

Os velhos consumidores, como cita os autores Lewis e Bridges (2004), quando se 

envolviam com a criação de produtos ou serviços com o consumo, eram mais neutros, 

diferentes do consumidor de agora. O que diferencia os novos dos velhos consumidores são as 

características dos produtos ou serviços aos quais eles dão mais valor. 

Segundo Lewis e Bridges (2004), os varejistas estão querendo fornecer aos Novos 

Consumidores a chance de se envolverem com os produtos que compram. O autor explica que 

os Novos Consumidores estão buscando autenticidade, estão procurando se descobrir, ampliar 

seu sentimento de que têm o poder de transformação. 

Assim, muitas empresas dependerão dos novos consumidores para continuar seus 

negócios. As novas formas de escassez estão relacionadas a tempo, atenção e confiança, 

enquanto no modelo anterior relacionavam-se a opções e disponibilidade. Há uma clara 

oportunidade para novos negócios nesse mercado em mutação (LENZI, 2010). 

Segundo Gutierrez (2005, p. 349), “o consumidor do século XXI é identificado por um 

passado e um presente, construído a partir da descodificação das marcas que veste e dos 

produtos que consomem, mas que devem ser visto não como um ser estável e previsível.” O 
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autor afirma que os consumidores irão aprender a utilizar as diferentes tecnologias para ter 

conhecimento do fluxo da mídia e interagir com os outros consumidores.  

O que atualmente induz o consumidor à compra, a desejar o produto é a publicidade, 

ela desperta desejo no consumidor a comprar os produtos, está no “comando” do mercado.  
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4 PUBLICIDADE 

 

Pode-se dizer que a publicidade é uma forma de comunicação que carece de todo 

sentido em uma sociedade produtora de valores de uso, onde a produção está voltada para a 

satisfação das necessidades absolutas. 

Karger citado por Pinho (2007), define publicidade como: a fase do processo de 

distribuição dos produtos ou serviços que se ocupa de informar sobre a existência e qualidade 

dos mesmos, de tal forma que estimule a sua compra. Já Malanga, também citado por Pinho 

(2007), define publicidade como: um conjunto de técnicas de ação coletiva utilizada no 

sentido de promover o lucro de uma atividade comercial, conquistando, aumentando e 

mantendo clientes.  

Segundo Gomes (2003), publicidade é uma forma de comunicação que utiliza meios 

de difusão de massa, que transmitem as mensagens, simultaneamente, a um grande número de 

pessoas. A publicidade tem como objetivos principais informar e persuadir. Informar é 

transmitir conhecimento e, nas mensagens publicitárias, esta informação é transformada em 

argumento de persuasão, de convencimento, e deve levar ao consumo. ara que o espectador 

seja convencido, é preciso haver motivação. A  partir da definição de publicidade, a autora 

entende que compete à publicidade levar o receptor do desconhecimento ao nível de 

conhecimento (seja de um produto, de uma promoção, de uma marca, de um detalhe).  

No século XIX, foi marcada por ser informativa, pois a revolução industrial trouxe-lhe 

o predomínio da persuasão sobre a informação. Já a publicidade moderna evoluiu devido ao 

desenvolvimento da sociedade de consumo, a invenção da imprensa, refletiu os interesses e 

valores aceitos na sociedade. A produção desta está voltada para oferta, a venda e o lucro. 

Assim, à medida que novos meios de comunicação vão surgindo, a publicidade vai crescendo, 

principalmente nos países capitalistas.   

Segundo Pinho (2001, p. 173), “a maioria das empresas considera objetivo principal 

da publicidade auxiliar as vendas de um produto ou serviço, mas ela pode ser utilizada para 

alcançar outros propósitos estratégicos a longo e a curto prazos”. Então, a publicidade 

contribui para o desenvolvimento econômico, ajuda a manter e conquistar mercados para um 

determinado produto ou serviço, no caso de novos produtos, a formar o mercado consumidor. 
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Ao dar conhecimento ao consumidor das características e disponibilidade de um novo 

produto, a publicidade provoca a aceitação e ainda favorece os investimentos necessários para 

outras inovações. 

A publicidade pode ser classificada como: de produto, de serviços, genérica, de varejo, 

de classificados, comparativa, cooperativa, de promoção e legal. 

 

Publicidade de produto: divulga o produto, levando o consumidor ao conhecimento 

e à compra. Publicidade de serviços: vende serviços. Publicidade genérica: injeta 

informação em um dado sistema de marketing. Publicidade de varejo: os produtos 

anunciados são patrocinados pelo intermediário, no caso o varejista. Publicidade de 

classificados: divulgam mensagens de compra, venda ou aluguel. Publicidade 

comparativa: faz alusão aos produtos e serviços dos concorrentes. Publicidade 

cooperativa: é o anúncio para a venda de um produto realizado conjuntamente pelo 

fabricante com um ou mais lojistas. Publicidade de promoção: divulga a promoção 

de vendas por meio de anúncios e comerciais veiculados nas mídias: rádio, televisão, 

cinema, jornal, revista, outdoor. Publicidade legal: compreende os anúncios cuja 

publicação é exigida das empresas de capital aberto. (PINHO 2001, p. 176) 

 

 

A publicidade então assume um papel central na sua construção e manutenção, pois 

seus principais propósitos são criar, desenvolver e expandir marcas. O conhecimento de uma 

marca é a capacidade de o consumidor reconhecer ou lembrar que ela pertence à certa 

categoria do produto. A publicidade cria esse reconhecimento da marca, porque, dificilmente 

o consumidor vai tomar uma decisão de compra sem um prévio conhecimento sobre a marca. 

Ela explica as razões do produto ou serviço possuir uma qualidade superior, tem que adicionar 

valor ao produto e torná-lo diferente dos de seus concorrentes, o publicitário tem o dever de 

tornar o consumidor fiel à determinada marca. 

O processo de informação o e crescimento mercadológico consagrou a publicidade 

como instrumento indispensável no comércio, criou mercados que vão absorver os produtos, 

para que correspondam aos desejos e às necessidades dos consumidores. O consumidor 

informado encontra-se diante de muitos produtos ou serviços que solicitam julgamento antes 

da seleção.  

Não podemos falar de publicidade sem fazer referências ao Marketing e a 

Comunicação Persuasiva, apoiam uma a outras, se completam para que um objetivo seja 

alcançado. Publicidade e Marketing não podem ser entendidos isoladamente. O sucesso da 

mensagem publicitária está mais nos objetivos de marketing do que nos objetivos de 

comunicação. 
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Sobre esse assunto Gomes (2003) afirma que a publicidade se enquadra, em uma 

empresa como parte do marketing e que é também parte da comunicação mercadológica. Um 

dos principais componentes do marketing é vender, ele evolui de uma orientação para uma 

produção, o novo problema que se apresenta aos fabricantes é como compatibilizar a 

produção com o consumo. 

Para Ohio State University, citado por Pinho (2001), “o marketing é um processo na 

sociedade pelo qual a estrutura da demanda para bens econômicos e serviços é antecipada ou 

abrangida e satisfeita pela concepção, promoção, troca e distribuição física de bens e 

serviços.” Já nas definições de Kotler (1999, p.32), “o marketing tem como principal 

responsabilidade o alcance do crescimento em receitas lucrativas para a empresa. Ele deve 

identificar, avaliar e selecionar as oportunidades de mercado e estabelecer estratégias para 

alcançar proeminência, senão domínio, nos mercados-alvo. Portanto, marketing é o 

planejamento adequado da relação produto/mercado, de como produto é elaborado e colocado 

no mercado, para isso são criadas estratégias implantadas por uma empresa, com objetivo de 

satisfazer o seu cliente.  

O profissional de marketing tem sempre um desafio, deve buscar equilíbrio, pautando 

suas decisões e ações com princípios éticos, reconhecendo o papel a desempenhar nas 

empresas. O ambiente está cada vez mais competitivo, em permanente mudança, o 

comportamento e as necessidades dos clientes também estão evoluindo. A evolução das 

tecnologias de informação está transformando radicalmente a função do marketing, 

aumentando sua eficiência, como veremos a seguir. 

 

 

4.1 Marketing Digital 

 

A internet se tornou uma grande oportunidade para as empresas anunciarem seus 

produtos e serviços, para tornarem suas marcas conhecidas entre os seus clientes. Portanto, a 

publicidade on-line é uma grande ferramenta de comunicação, por ser persuasiva e interativa. 

O computador tem sido cada vez mais utilizado como ferramenta de marketing, o que 

dá origem ao marketing digital, cujo objetivo é usar o poder da rede mundial de computadores 

para realizar um novo tipo de comunicação e relacionamento com os consumidores. 
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Muitas empresas estão realizando experiências de comunicação com seus 

consumidores por meio da internet, com vendas diretas, sem a intermediação dos canais de 

distribuição tradicionais.   

As grandes forças do marketing digital são: a interatividade, personalização, 

globalização, integração, aproximação, convergência e democratização da informação. 

 Já não se pode mais pensar em um mundo sem internet, muito pelo contrário, ela está 

crescendo constantemente, tornando-se uma ferramenta de comunicação cada vez mais 

importante, principalmente para atingir os segmentos de consumidores mais inovadores, que a 

valorizam e a utilizam como veículo de comunicação, expressão e construção de 

relacionamentos. 

As vantagens do marketing digital frente ao tradicional são: mais agilidade, baixo 

custo, formas múltiplas de mensuração, marketing um a um, informações sobre os clientes, 

distribuição irrestrita da informação e o aumento de número de usuários (OGDEN, 2007). 

A Web é um eficiente canal de publicidade, e as vantagens não são exclusivas para os 

anunciantes, pois os consumidores também podem usufruir de vários benefícios. O cliente da 

Web pode ser o mais difícil de todos, pois exige níveis de qualidades difíceis de atingir, 

considerando o que ele está disposto a gastar, portanto deve-se oferecer um serviço que seja 

personalizado, que leve em consideração as necessidades e desejos dos clientes. 

Há muitos tipos de marketing digital; no entanto, devem-se desenvolver objetivos para 

cada uma das decisões estratégicas e execuções táticas. Os principais tipos de marketing 

digital são: criação de um site web, shopping centers virtuais, e-mail marketing,  

microwebsite, banner, pop-up, pop-under, floater, sponsoring advertising, intersticial e 

supersticial. 

A criação de um Web site é onde se pode criar seu próprio site Web da empresa, que 

deve oferecer informação, entretenimento, serviços ou demonstração de produtos; 

Shopping Centers Virtuais são sites da Web que reúnem diversos vendedores, 

varejistas e empresas de venda on-line, em que cada loja virtual apresenta seus 

produtos ou serviços para os usuários da Internet; O E-mail marketing é um sistema 

usado para transmitir mensagens de um computador para outro por meio de alguma 

rede de comunicação; O Microwebsite são pequenos sites Web de marcas que 

aparecem como links em sites Web onde o conteúdo é conhecido. O banner é um 

tipo de mensagem feita com a colocação de um cartazete em algum lugar de uma 

página Web; Pop-up, pop-under e floater são pequenas telas que surgem 

automaticamente quando o site Web é acessado, trazendo mensagens sobre a 

empresa ou o produto; Sponsoring advertising é a associação entre uma marca e um 

site Web por meio de patrocínio; Intersticial e Supersticial são anúncios que surgem 

e preenchem o espaço de uma página Web, bloqueando a visão e a navegação do 

usuário; Web search marketing são links patrocinados colocados em sites Web de 

buscas  (OGDEN, 2007, p. 105) 



 

 

21 

 Cada vez mais as empresas utilizam dessas variadas ferramentas, citadas acima, nas 

campanhas publicitárias. Usufruem destas para trabalhar de uma forma criativa, para uma 

melhor comunicação com seus consumidores. Atualmente, o mercado de internet está cada 

dia mais dinâmico, este processo de crescimento tende a enfatizar nas empresas a importância 

de investir em ações como foco na presença digital.  

 Para melhorar, também, a eficiência da estratégia de comunicação há uma utilização 

em conjunto da promoção de vendas e da propaganda, como veremos a seguir. 
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5 PROMOÇÃO DE VENDAS 

 

 A campanha de promoção tem como característica a interatividade com o consumidor 

e seu dinamismo. Divulga o produto, tornando a marca conhecida e levando o consumidor à 

ação da compra, caracteriza-se, também, por acelerar as vendas, manter contato com o 

público, bloquear a ação da concorrência e reativar um produto 

 Segundo Pinheiro (2004, p. 63), “promoção de vendas é a pesquisa, o estudo, a 

adaptação e aplicação de todas as ideias e iniciativas que possam conduzir à coordenação, 

melhoria e ao desenvolvimento das vendas.” Já nas definições de Kotler (2000, p. 616), “a 

promoção de vendas consiste em um conjunto de ferramentas de incentivo ( brindes, cupons, 

descontos, ofertas,etc), a maioria em curto prazo, projetada para estimular a compra mais 

rápida ou em maior quantidade.” Ressalta-se que a promoção, então, faz parte do composto de 

comunicação. 

 A utilização em conjunto da promoção de vendas e da propaganda faz com que haja 

uma organização para melhorar a eficiência da estratégia de comunicação. Lupetti (2000) 

destaca que a diferença entre uma campanha de propaganda e uma campanha de promoção 

está em: vendas imediatas, retorno rápido e contato direto com o consumidor. Com base 

nisso, pode-se dizer que a promoção de vendas é recomendada quando o produto já está há 

algum tempo no mercado e suas vendas estão estabilizadas. Quando um concorrente entra 

com uma campanha promocional, certamente terá sua marca evidenciada. Então, deve-se 

bloquear a ação da concorrência entrando ao mesmo tempo e com o mesmo tipo de 

campanha, com uma campanha promocional. 

 A atividade de divulgação é feita normalmente por meio da propaganda. O incentivo 

da promoção funciona para a propaganda como um elemento que chama a atenção do 

público-alvo, e o aumento das vendas é proporcionado pelo incentivo fornecido. 

 A promoção de vendas é muito utilizada em datas comemorativas e em épocas 

sazonais ou de retração de consumo causada por crises econômicas. Durante essas datas, as 

empresas fazem diversas promoções, como sorteios de presentes de diversos tipos, ofertas 

especiais, descontos em produtos, amostras grátis, brindes, entre. Esses chamam a atenção do 

consumidor, levando-os ao estímulo ao ato da compra. 

 A promoção de vendas são estimular a compra tem por objetivo reduzir o estoque ou 

incentivar o experimento de novos produtos ou serviços incentivar a visita do consumidor ao 

ponto-de-venda, as promoções atraem os clientes que ainda não estão fidelizados por outras 
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empresas, ao oferecer vantagem adicional pela promoção, a empresa inibe a experimentação e 

a troca por outros produtos ou marcas, mantendo a opção para o consumidor, aumentando o 

fluxo de consumidores no ponto-de-venda. 

 É importante destacar que para os objetivos promocionais serem atingidos, é 

necessário ter um bom planejamento, que inclua a identificação das datas comemorativas no 

calendário promocional, a análise dos atuais ambientes econômicos, sociais, político e o perfil 

do público-alvo. Depois disso, tem que detalhar todas as atividades que serão realizadas e os 

cronogramas para acompanhamento. 

 Todos associam a promoção de vendas com produtos ou serviços, pois o conceito 

mercadológico da promoção está voltado para esse sentido, mas, ela não esse esgota nos bens 

reduzidos ou fornecidos pelas empresas. Segundo BUAIRIDE (2005), existem três tipos de 

promoção de vendas:  promoção de produtos/serviços, promoção de marca e promoção 

institucional. 

 Promoção de produtos/ serviços: é a ação promocional na qual o foco principal é o 

produto ou serviço de determinada marca, em que o objetivo final é a venda. 

 Promoção de marca: visa colocar em evidência a marca do produto, sem preocupação 

imediata de vendas. 

 Promoção institucional: tem por objetivo valorizar a imagem da empresa, sem manter 

uma relação direta com o bem que ela produz. 

 

 O consumidor se relaciona com outros consumidores, com empresas e com os 

ambientes sociais, econômico e político, que influenciam o seu comportamento. Ao fazer a 

análise do comportamento do consumidor, a empresa pode orientar as ações promocionais 

mais adequadas a cada público-alvo, tornando as estratégias mais eficazes.  

 Para se desenvolver uma estratégia de promoção de vendas é necessário detalhar os 

fatores que influenciam o comportamento do consumidor e que determinam o seu perfil e suas 

características de consumo. 

 Segundo Kotler (2000, p. 182), “o ponto de partida para a estratégia de promocional e 

compreender o comportamento do consumidor é o modelo de estímulo e resposta [...] as 

características do consumidor e seus processos de decisão levam a certas decisões de 

compra.” Então, para promoção de vendas, tem-se dois principais tipos de público, que são o 

consumidor final e o consumidor-empresa, 

  Os fatores que influenciam o comportamento do consumidor final são os culturais, os 

sociais, os pessoais e os psicológicos. Para o consumidor empresa, seu comportamento de 
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compra é influenciado em um primeiro momento pelas características do negócio, que pode 

ser o industrial, o de serviços e os intermediários. (BUAIRIDE, 2005). É importante destacar 

que existem vários fatores de influência diferentes para cada público, o consumidor-empresa, 

é composto de pessoas, que sofrem as mesmas influências do consumidor final. 

 O campo de atuação da promoção de vendas é amplo, entre os mais importantes estão: 

itens promocionais, vale-brinde, sorteios, prêmios, cuponagem, amostras, concursos, brindes, 

pack, acontecimentos e eventos promocionais, liquidação, convenções e shows, 

demonstrações, peças de ponto de venda, programa de incentivo de vendas, promocional, 

itens promocionais, prêmios, concursos. 
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6 METODOLOGIA 

 

A proposta desde estudo foi de analisar de que forma a marca Sprite trabalhou o papel 

ativo do consumidor internauta na promoção “Refresque suas ideias”. A promoção da Sprite 

convidou o consumidor a criar quatro novas identidades visuais para suas latas por meio de 

votação pela internet.  As 30 mais votadas ganharam um videogame Xbox 360 customizado. 

E dessas 30, quatro artes foram escolhidas para virarem as novas latas de Sprite. 

Para a realização do levantamento bibliográfico foi utilizada a técnica de pesquisa 

exploratória. Segundo Michel (2005, p. 32), “é uma fase da pesquisa onde o objetivo é 

auxiliar na definição de objetivos e levantar informações sobre o assunto objeto de estudo.” 

Foram estudados os principais conceitos e características da internet, para isso foi feita uma 

pesquisa bibliográfica.  

Esta pesquisa é um estudo de caso que, segundo Michel (2005),” trata-se de uma 

técnica de pesquisa de campo que se caracteriza por ser o estudo de uma unidade, com 

objetivo de compreendê-los em seus próprios termos”.  

Quanto à escolha da promoção Refresque suas ideias da marca Sprite, para este estudo 

de caso, a preferência desta se deu, através de pesquisas em sites de empresas na internet, a 

procura de pesquisar sobre a interação entre as empresas e os consumidores, como no caso do 

objeto de estudo.  

Durante a pré-análise as informações a respeito da marca Sprite e da promoção 

“Refresque suas ideias” foram coletadas e analisadas. Um panorama da empresa foi realizado, 

para a seguir desenvolver a sistemática da promoção.  

Este estudo é aprofundado, qualitativo. Para Michel (2005, p. 33), a pesquisa 

qualitativa “fundamenta-se na discussão e da ligação e correlação de dados interpessoais, na 

co-participação das situações informantes, analisados a partir da significação que estes são aos 

seus atos. Apesar de não ter um sistema rígido de etapas, Michel (2005), costuma seguir os 

seguintes passos: 

a) fase exploratória: momento de criação de um plano geral, com questões e pontos 

critícos para se tornarem objeto de investigação do site da marca Sprite durante o 

primeiro semestre de 2011. 

b) delimitação do estudo:  limita os aspectos mais importantes para o propósito da 

pesquisa, durante essa etapa foram delimitados as características mais importantes 

para analisar a promoção, tais como o histórico da marca Sprite e também da 

promoção “Refresque suas ideias”. 
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c) análise sistemática: análise do levantamento de dados  no site da marca Sprite para 

poder analisar de que forma a Sprite trabalhou o papel ativo do consumidor internauta 

na promoção “Refresque suas ideias”.  

 

A pesquisa foi realizada durante o primeiro semestre de 2011, através do site 

ministrado pela marca Sprite, onde também foi compreendida a sistemática da promoção. As 

imagens também foram retiradas do site. O site foi acessado durante todo o primeiro semestre 

de 2011. Com esse método foi identificado o público-alvo da promoção, para compreensão 

desse estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

7.1 A MARCA SPRITE: UM PANORAMA DA EMPRESA  

 

As informações deste capítulo foram retiradas do site http:/www.cocacolabrasil.com.br> e 

<http:/www.sprite.com.br> Acesso em 09 de maio de 2011. 

 

 Sprite é a marca de um refrigerante com sabor de limão produzido pela The Coca-Cola 

Company. O refrigerante é comercializado atualmente em 190 países ao redor do mundo. 

SPRITE é o refrigerante de limão mais popular em todo o mundo, sendo o quarto em vendas, 

atrás somente da Coca-Cola, Pepsi-Cola e Diet Coke.  O nome Sprite tem origem na literatura 

juvenil americana, e significa um toque mágico associado aos conceitos de alegria, 

espontaneidade e prazer, bem característicos do público jovem e adolescente de 12 a 19 anos.  

 Lançado no Brasil em 1984, SPRITE é a líder absoluta no segmento limão no país. Em 

1992, o lançamento de Sprite Lima-Limão inovou com a introdução de um novo sabor 

refrescante, que logo conquistou os consumidores. Em 2005, a marca inaugurou no país o 

conceito de refrigerante “Zero”, com o lançamento de SPRITE ZERO, que, em apenas um 

ano, dobrou sua participação de mercado. Atualmente, o refrigerante pode ser encontrado nas 

seguintes embalagens: vidro retornável (300 ml), lata (350 ml), PET (600 ml, 1L, 1.5L e 2L) e 

Post-Mix (copos de 300 ml, 500 ml e 700 ml).   

 Em 2009 a marca, que sempre primou por surpreender seus consumidores com 

lançamentos inovadores, introduziu no mercado a SPRITE 2.Zero, nova versão da bebida sem 

açúcar. O novo produto substitui o SPRITE ZERO.  As embalagens e peças de comunicação 

de todas as versões de SPRITE trazem outra novidade: uma identidade visual mais moderna, 

com o logotipo cercado por um fundo que remete a uma explosão líquida, comunicando o 

aspecto refrescante do produto. 

  Em 2010, a marca Sprite convidou seus consumidores a participar da criação de 

quatro novas identidades visuais para suas latas, por meio de votação pela internet. É a ação 

“Refresque suas Ideias” 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
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7.2 PROMOÇÃO REFRESQUE SUAS IDEIAS: DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

As informações deste capítulo foram retiradas do site http:/www.cocacolabrasil.com.br> e 

<http:/www.sprite.com.br> Acesso em 09 de maio de 2011. 

 

 A promoção da marca Sprite “Refresque suas ideias”, teve início dia 9 de agosto de 

2010, com inscrições até 3 de novembro de 2010. Para participar do concurso, foi preciso 

acessar o site <www.sprite.com.br> , escolher uma versão para a qual pretendia desenvolver a 

estampa da lata de refrigerante, Sprite regular, com fundo verde, ou Sprite 2.Zero, com fundo 

prata, criar uma sugestão e enviar.  

 Essa campanha de promoção teve como característica a interatividade com o 

consumidor e seu dinamismo. A marca Sprite proporcionou aos consumidores a interação, 

para que os produtores e consumidores de mídia fossem considerados como participantes.  

 Steur citado por Primo (2007), define interatividade como: a extensão em que os 

usuários podem participar na modificação da forma e do conteúdo do ambiente mediado em 

tempo real, ou seja, os consumidores tiveram a oportunidade de participar na elaboração do 

produto, para que fosse de seu gosto, e não já pronto pela empresa. 

 O meio utilizado para a realização da promoção, a internet, é o meio mais interativo 

que existe. Traz significativas mudanças em todas as formas de comunicação, por isso a 

Coca-Cola Company, com sua marca Sprite, utilizaram esse meio para a promoção “refresque 

suas ideias”, pois a internet está explorando cada vez mais uma forma de se tornar mais 

interativa, de contar cada vez mais com a opinião pública, o que é o objetivo da marca com a 

ação. 

 Ogden e Crescitelli (2007), afirmam que, na internet, as informações ocorrem de 

maneira livre e clara entre a empresa, o consumidor e a sociedade. Assim, a marca Sprite 

produziu um hotsite, onde foi possível estabelecer uma comunicação entre o consumidor e 

empresa, onde o emissor e receptor não dependem apenas de uma via de interação. Enfim, a 

interação entre o público e a promoção ocorre na internet, ambiente do ciberespaço. De 

acordo com Lévy (1999, p. 112), “três princípios básicos orientaram o crescimento do 

ciberespaço: a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva.” Uma 

coletividade utilizada na ação da marca Sprite. 

 Os interessados tiveram que acessar o hotsite (figura 1) produzido pela Sprite, 

conhecer o regulamento da promoção e efetuar seu cadastro, fornecendo os seus dados, dentre 

os quais os seguites: Nome, Sobrenome, E-mail, CPF, data de nascimento, Login, Senha, 
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Endereço, número, bairro, CEP, Cidade, Estado.  Depois disso, puderam usar a imaginação 

e criar a estampa para a nova lata do refrigerante, utilizando a ferramenta de desenho 

desenvolvida pela marca especialmente para a ação. (figura 2). 

 Todos os consumidores a partir de 12 anos tiveram a oportunidade de participar da 

promoção. A partir do segundo acesso ao hotsite, o consumidor só precisou do seu Login e 

Senha para ter acesso ao ambiente da promoção. 

 

Figura 1 – Página inicial do hotsite da promoção “Refresque suas ideias” 

 

Fonte: disponível em: <www.sprite.com.br> Acesso em: 30 de outubro de 2010. 
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Figura 2 – Página desenvolvida especialmente para a ação. 

  

Fonte: disponível em: <www.sprite.com.br> Acesso em: 30 de outubro de 2010. 

 

 Ao acessar a ferramenta, o consumidor escolhia a cor de fundo da arte (prata ou verde) 

e as features (funcionalidades) disponíveis, que estavam divididos em dois níveis: básico e 

avançado. 

Features (funcionalidades) Básicos: 

 Carimbos – 100 carimbos pré-definidos 

 Rotate – Ferramenta de rotação nos elementos 

 Scale – Ferramenta de ajuste no tamanho dos elementos 

 Desfazer – Ferramenta que desfaz a última ação 

 Cores – balde de cores 

 Features (funcionalidades)  

 Spray – 3 tamanhos 

 Brushes (pincéis)– 5 brushes com tracejados pré-definidos 

 Borracha – Ferramenta 

 

 Ao finalizar a estampa, o usuário pode ver sua arte aplicada na lata de forma ilustrativa 

e enviou para a promoção. A partir disso, o consumidor submeteu-se a arte criada para 

moderação, pelo moderador da promoção. O moderador, que é a pessoa encarregada da 
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atividade de análise das artes, aprovou e reprovou as artes, em conformidade com as regras e 

critérios estabelecidos no regulamento oferecido no hotsite da promoção. Sendo assim, foi 

mandado um e-mail para os participantes com o resultado da moderação. 

 Segundo Lewis e Bridges (2004, p.112), “as empresas capazes de estabelecer fortes 

comunidades ciberespaciais passarão a dominar rapidamente os negócios na Internet.”  Essas 

empresas, como no caso da Coca-cola company, agem e utilizam estratégias inteligentes, com 

isso tem provavelmente um bom resultado de aceitação do público. 

 Os profissionais de marketing devem de criar estratégias para fazer com que o 

consumidor desperte o desejo inconsciente de possuir um determinado produto, pensando 

nisso, para inspirar os candidatos e estimular os consumidores, a marca Sprite lançou uma 

coleção de quatro latas em edição limitada, com identidades visuais assinadas por nomes de 

referência na arte urbana do grafite, Jotapê, Bruno Big, Fefe Talavera e Nina Moraes. (figura 

3 e 4).  

Figura 3-  Quatro latas em edição limitada 

 

Fonte: disponível em: <www.sprite.com.br>  Acesso em: 30 de outubro de 2010. 
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Figura 4 – Quatro referências da arte urbana do grafite 

 

Fonte: disponível em: <acriacao.com> Acesso em: 09 de maio de 2011. 

  

 Uma das melhores ações que uma marca pode ter com seu consumidor é torná-lo parte 

integrante da sua comunicação. Ainda mais quando o produto permite ao público interação 

total, por isso, a ação promovida pela marca Sprite, foi muito bem aceita pelo público, 

segundo o site da promoção, foram enviadas mais de 250 mil sugestões de imagens. As artes 

aprovadas pela moderação foram exibidas para votação no site, pelo prazo de 10 dias corridos 

a partir da data inicial de exibição. 

 Uma das grandes oportunidades para as empresas anunciarem seus produtos e 

serviços, para tornarem suas marcas conhecidas entre seus clientes, é a internet.  A 

publicidade on-line é uma grande ferramenta de comunicação, aproveitando disso, a Sprite 

utilizou dela como fonte de sua promoção. Todos os internautas tiveram a oportunidade de 

acessar a galeria de participantes, escolher a arte em que desejava votar e enviar. Foi 

proporcionado diversão, entretenimento aos consumidores, com isso tornou-se desde o inicio 

praticamente certo o sucesso da promoção.  

 A promotora verificou o voto dos internautas para escolher as 30 artes mais votadas 

para ganhar um Videogame Microsoft modelo Kit Oficial XBOX 360, customizado para a 

promoção. Foram quase 15 milhões de votos dos internautas. A comissão utilizou os 

seguintes critérios para escolha das artes: criatividade, adequação ao conceito, plasticidade e 

uso correto da cor. E os quatro grafiteiros que assinaram as latas de série limitada 

participaram do júri que elegeu as quatro artes criadas pelos consumidores, lançadas pela 
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marca no verão 2011, completando a série “refresque suas ideias”. Os critérios de avaliação 

utilizados pelos artistas foram a estética da arte, cores, a beleza do desenho e a criatividade.  

 Cada um dos quatro ganhadores das 4 novas estampas do refrigerante ganharam 4 

iPod shuffle 2 GB da marca Apple. Essas latas foram colocadas normalmente à venda no 

mercado consumidor, trazendo o nome do criador de cada um das 4 estampas escolhidas no 

verso das latas. (figura 5 e 6). 

 

Figura 5- As quatro estampas escolhidas. 

 

Fonte: disponível em: <www.sprite.com.br> Acesso em: 09 de maio de 2011. 
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Figura 6- Os quatro ganhadores. 

 

Fonte: <www.sprite.com.br>Acesso em 09 de maio de 2011. 

 

 Com o sucesso da promoção, pode-se perceber que se podem obter resultados 

excelentes e criativos quando há inteligência coletiva,  que pode ser uma grande fonte 

alternativa do poder midiático, e para agradecer o imenso número de participantes, a Sprite 

transformou as milhares de artes enviadas na maior estampa coletiva já vista (figura 7), fez 

parceria com a marca Redley e produziram tênis com as estampas que os consumidores 

produziram. As milhares de ilustrações criadas no concurso formam uma gigantesca estampa 

coletiva, utilizada na confecção dos calçados. As imagens foram embaralhadas em análise 

combinatória, o que faz com que cada par de tênis tenha visual exclusivo. 

 Os tênis estão sendo comercializados nas lojas e no site da Redley, 

<www.redley.com.br> . Cada par terá identidade visual exclusiva. São dois modelos, 

Premium e Básico, que se diferenciam no material utilizado. (figura 8 e 9). 
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Figura 7- Estampa coletiva 

 

Fonte: <www.sprite.com.br>  Acesso em 09 de maio de 2011. 

 

 

Figura 8- Tênis Redley + Sprite 

 

Fonte: disponível em: <www.revistafator.com.br> Acesso em: 09 de maio de 2011. 
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Figura 9- Modelo de Tênis 

 

Fonte: disponível:  <www.sprite.com.br> Acesso em: 09 de maio de 2011. 

 A marca Sprite, na promoção “refresque suas ideias”, teve objetivo de trabalhar com o 

chamado “novo consumidor”, que busca autenticidade, é individualista, envolvido, 

independente, informado, pois envolveram-se com o processo de produção das novas latas do 

refrigerante, e também com o consumo, para garantir que iam comprar o que fosse de seu 

gosto. Segundo Lewis e Bridges (2004), os novos consumidores estão buscando 

autenticidade, estão procurando se descobrir, ampliar seu sentimento de poder de 

transformação. Essa busca por autenticidade deriva da sua luta incansável pela auto-

realização. 

 A campanha de promoção é a de “promoção de marca”, que, segundo BUAIRIDE 

(2005), visa colocar em evidência a marca do produto, sem preocupação imediata de vendas. 

A marca Sprite, realizou esse tipo de promoção para se aproximar de seus consumidores.  

 A ferramenta de comunicação utilizada na promoção é inovadora, complementar, o 

marketing digital. Com objetivo de usar o poder da rede mundial de computadores 
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interconectados para realizar um novo tipo de comunicação e relacionamento com os 

consumidores. Segundo Ogden e Crescitelli (2007), as grandes forças do marketing digital 

são: a interatividade, que é a principal característica da promoção, personalização, 

globalização, integração, aproximação, convergência e democratização da informação. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Verificar de que forma os consumidores, mais especificamente os internautas, podem 

colaborar na produção juntamente com as empresas, neste caso, a Coca-Cola Company, com 

sua marca Sprite, de forma interativa foi o fio condutor desta pesquisa. Como já destacado, foi 

necessário estudar o surgimento da internet, suas características, para entender o chamado 

“novo consumidor”. Logo em seguida, a pesquisa concentrou-se em verificar a sistemática da 

promoção “refresque suas ideias”, analisando a maneira de como esse “novo consumidor” 

participou na ação da marca Sprite.  Também foi apresentado o público que participou, e 

avaliada a importância da internet na promoção, mostrando o quanto é relevante esse tipo de 

ação nos dias de hoje. 

 Os avanços tecnológicos em relação a esse tipo de interação entre as empresas e os 

consumidores, é um assunto de muita importância nos dias atuais. Quando iniciada a pesquisa 

teórica deste trabalho, percebe-se que o consumo se tornou um processo coletivo, no qual 

todos podem associar os seus recursos e unir suas habilidades. Nesta perspectiva, pode se 

considerar que este trabalho oferece, mesmo de forma sucinta, uma oportunidade de entender 

a forma como as empresas estão interagindo e se comunicando com seus consumidores, e 

como esse tipo de processo está cada vez mais presente em nossas vidas. 

  Deve-se tirar proveito das novas mídias que estão surgindo, pois cada vez mais há 

uma necessidade de haver uma interação entre quem faz e quem consome. 

A promoção da marca Sprite “refresque suas ideias” trabalhou com o chamado “novo 

consumidor”, que é incentivado a procurar novas informações, é autentico, e busca a auto 

realização, para que o que vão consumir seja de seu gosto. A ação para incentivar seus 

consumidores, produzindo 4 latas de edição limitada também foi uma inteligente estratégia da 

marca Sprite, pois foi uma grande motivação para os consumidores sentirem o desejo de que 

suas artes também fossem expostas na lata do refrigerante.  

 Assim, pode-se concluir que a convergência das mídias é mais do que uma mudança 

tecnológica, e que a promoção “refresque suas ideias” foi uma forma inovadora de trabalhar 

com essas novas tecnologias. Enfim, a marca Sprite com a promoção fez com que o 

consumidor desenvolvesse sua criatividade, acessasse a internet e fosse motivado a criar uma 

estampa para a ação. Isso fez com que esse “novo consumidor” tivesse sua busca da auto 

realização. Além disso, o consumidor também foi motivado pelos prêmios e pelos nomes dos 

ganhadores que viriam a ser estampados no verso das latas de refrigerante escolhidas. Essa 
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ação foi de extrema interatividade, provando o quanto é importante e relevante a participação 

do público nas campanhas e ações publicitárias. 

 Com a grande concorrência no mercado, é importante esse tipo de ação para se 

diferenciar e conquistar os consumidores.  Com as ferramentas oferecidas na internet, 

percebe-se que não existe meio melhor para isso, é só preciso convidar e incentivar os 

internautas. A comunicação caminha junto com os avanços tecnológicos, sendo assim, a que 

mais representa interação com o público, a internet, traz para as empresas, uma forma 

dinâmica de se trabalhar. 

 Ao decorrer da pesquisa, foi possível perceber que a marca Sprite utilizou a internet 

como uma fonte inteligente, interativa e criativa para aproximar-se de seus consumidores, 

convidou-os a se envolver, participar, de uma maneira divertida, o que pode ter causado o 

sucesso da promoção. É notável que as empresas estejam em fase inicial de adaptação a esse 

tipo de ação, porém, essa evolução está sendo muito bem aceita por ambas as partes, 

consumidores e produtores. O que provavelmente vai acontecer cada vez mais, isso vai 

manter as indústrias suficientemente saudáveis para continuar a produzir. 
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