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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica abordando o conceito de responsabilidade 
social nas propagandas e os seus impactos através da análise do comercial da Coca-Cola GTA. A 
importância de pensar sobre este tema justifica-se a partir do papel que desempenha a 
propaganda no contexto social e econômico. Através deste estudo, constatou-se que a inovação 
das estratégicas mercadológicas não dispensa a valorização de temas pertinentes à evolução da 
sociedade, levando-se em conta os valores morais e éticos que norteiam a formação de uma 
marca. Assim, a propaganda com fins comerciais pode, também, exercer influência com 
responsabilidade social. 
 
Palavras-chave: Propaganda. Responsabilidade Social. Coca-Cola. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents a bibliographical research approaching the concept of social responsibility in 
the propagandas and its impacts through the analysis of the advertising of Coca-Cola GTA. The 
importance of think on this subject is justified from the paper that plays the propaganda in the 
social and economic context. Through this study, one evidenced that the innovation of strategical 
the marketing ones does not excuse the valuation of pertinent subjects to the evolution of the 
society, taking itself in account the moral and ethical values that guide the formation of a mark. 
Thus, the propaganda with commercial ends can, also, exert influence with social responsibility. 
  
Keywords: Propaganda. Social Responsibility. Coca-Cola. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A evolução das marcas acompanha a história da nossa sociedade, com transformações 

complexas que traduzem, de certa forma, conceitos, idéias, sonhos, representações vividas por 

essa sociedade. Nesse sentido, o desenvolvimento das marcas vai além de cumprir o seu papel 

básico de identificar, diferenciar-se dos concorrentes e demonstrar suas qualidades. É preciso 

comunicar às pessoas uma imagem do serviço ou produto com originalidade e emoção, pois os 

consumidores sentem necessidade de mensagens com fundamentações e qualidade, já que se 

mostram exigentes e envolvidos com as mudanças de valores sociais. Nesse sentido, “(...) o 

aumento da oferta e da concorrência e a necessidade de diferenciar sua oferta são estímulos 

fundamentais da transição para a lógica da marca” (SEMPRINI, 2006, p.26). 

 Nesse contexto, este estudo tem como proposta investigar e analisar o comercial 

veiculado, em agosto de 2006, pela Coca-Cola, que apresenta, em seu roteiro, um personagem e 

um slogan que diferenciaram sua trajetória de mais de 120 anos de propaganda. Percebem-se, 

nesse comercial,duas perspectivas possíveis de estudo. A primeira delas é uma associação com a 

responsabilidade social e, a segunda abordagem, relaciona-se à novidade, com um conteúdo ainda 

não explorado pelas propagandas. 

 Portanto, este trabalho tem como objetivo compreender como as estratégias de 

responsabilidade social, podem ser aliadas à propaganda, a partir da análise do comercial Coca-

Cola GTA. Além disso, também visa refletir sobre a responsabilidade social, buscando identificar 

estratégias de comunicação explicitas neste comercial que, incentivam a mudança de atitude do 

consumidor. 

 Este trabalho busca traduzir uma tendência atual, mostrando que o compromisso das 

marcas, com os consumidores, vai além do que é apresenta nos materiais publicitários. Nesse 

campo perspectivo, a prática da responsabilidade social está ganhando força e tornando-se fator 

decisivo na hora da compra, mostrando que o comprometimento com as partes envolvidas em 

todo o processo de comercialização do produto ultrapassa o momento da compra. Essa tendência 

é reforçada e pode ser traduzida no seguinte texto:  
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uma pesquisa realizada pelo Instituto GFK Indicador, em parceria com a revista 
Consumidor Moderno (Grupo Padrão). Numa amostra de 298 entrevistados, com 
abrangência nacional, 66% dos entrevistados gostariam que as empresas fizessem mais 
do que a lei determina nas áreas de educação e treinamento.  
Vale ressaltar que a educação e o treinamento não se restringem apenas às tarefas 
realizadas nas empresas. Os consumidores acham que as organizações podem contribuir 
mais na formação de cidadãos melhores, conscientes de seus atos perante a sociedade. 
Em seguida, 10% dos entrevistados citaram o meio ambiente, 9% saúde pública, 8% 
crime e segurança, 7% pobreza e por último, com 1%, arte e cultura. Outro dado 
importante da pesquisa é que 74% dos entrevistados acreditam que o grande papel das 
empresas na sociedade é estabelecer padrões éticos mais elevados, indo além do que é 
determinado por lei. Na seqüência, 13% responderam que a função de uma empresa 
consiste em gerar lucro, pagando impostos e gerando empregos e 12% disseram que a 
empresa deve ter um padrão de comportamento entre os dois pontos de vista1. 
 
 

  

Ao acreditar no papel relevante que as marcas adquiriram ao longo dos anos, provocando 

mudanças de hábitos e transformando as relações no ambiente sócio-econômico dos 

consumidores, com o simultâneo e contínuo trabalho conceitual das marcas, tem-se que a 

diferenciação entre elas está fortemente ligada à preocupação com o meio e a sociedade na qual 

estão inseridas. Assim, ultrapassa os valores capitalistas, passando a exercer seu papel como 

membro formador da sociedade. 

Diante desse contexto, partindo da interdependência da relação dos problemas sociais e os 

consumidores, é que as marcas precisam buscar argumentos que levem à formação de uma 

consciência socialmente responsável, por meio dos valores a ela atribuídos e incentivando-se o 

processo de responsabilidade em todas as partes envolvidas. Nesse caso, a consciência do 

cidadão, sobre seus direitos, consiste na sua reeducação, ou seja, na transformação da sua vida 

social para alcançar a ação social sobre os interesses político-econômicos envolvidos ao lidar 

com a escolha de uma das marcas oferecidas nas prateleiras de um supermercado, por exemplo. 

 

O consumidor mais atento e informado já percebe as relações de seu nível de consumo e 
os efeitos disso no plano social, econômico e ambiental. Isso torna as empresas mais 
conscientes e preocupadas com os valores que ela propaga com seus produtos e 
marketing2. 

 

Diante desse desafio, muitas são as pequenas ações, costumes e hábitos que se exercem, 

cotidianamente, reflexo e conseqüência sócio-cultural que passam despercebidos pela grande 

                                                 
1 Disponível em: http://www.hsm.com.br/editorias/marketing/pesqcommkting_220807.php. Acesso em: 5 de nov., 
2007. 
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maioria da população. A falta de reflexão sobre os hábitos tende a produzir uma relação estática e 

individualista com o ambiente, não fundada no equilíbrio e na relação humanista de coletividade, 

levando o indivíduo a ter uma visão deslocada da dinâmica do mundo. No entanto, pode-se 

aprender a refletir sobre os hábitos, sobre a condição que se está no mundo, a partir do cotidiano. 

Isso requer o reconhecimento de que o ambiente é de todos e o destaque dos direitos como 

consumidor e membro formador de uma sociedade democrática. 

 Esta pesquisa pretende, portanto, contribuir para a formação de reflexões entre os 

indivíduos, sugerindo um apelo diferenciado das marcas e que estas, por sua vez, mantenham a 

transparência e respeito, transmitindo e impulsionando costumes éticos e menos individualistas 

entre os consumidores. 

 

O crescente nível de informação e conscientização da sociedade está alterando a gestão 
das empresas e impelindo-as a assumirem novos compromissos que vão além daqueles 
definidos pela ordem econômica centrada no mercado, onde a minimização de custos e a 
primazia do lucro são os objetivos únicos (KARKOTLI, 2004, p.13). 

 

Ter atributos que passem a diferenciar uma marca das demais é ir além do bom preço e 

qualidade. Para manter e fortalecer a imagem da marca, segundo Pinho (2004), é preciso que esta 

seja reconhecida por seus atributos e benefícios, fazendo com que o consumidor seja leal e, com 

isso, passe a se comprometer com a relação estabelecida. Mas, para que isso ocorra, é preciso 

relacionar-se diretamente, manter uma comunicação e um envolvimento com o consumidor, 

fazendo com que ele tenha oportunidade de se expressar e fazer colocações para que, assim, 

fortaleça-se, com o tempo, uma fidelização com relação à marca, oportunizando o aprimoramento 

das suas atividades, até mesmo com a comunidade onde está inserida.  

Além disso, para se chegar a fidelização da marca é preciso desempenhar uma 

publicidade que, hoje, é muito mais do que vender um produto. É fundamental manter a ética e 

saber desenvolver trabalhos para além dos fins lucrativos, o que se constitui num desafio, pois 

convencer um cliente a tal investimento, fazendo-o prevalecer em uma ação contínua que 

apresenta resultados a médio e longo prazo, transformando um investimento em uma ação de 

responsabilidade, não é tarefa fácil para uma agência de publicidade.  

 

Os ganhos tangíveis a partir da postura socialmente responsável, nas perspectivas da 
conduta ética, do gerenciamento com qualidade total e ambiental, podem ser conferidos 
através da melhoria da imagem institucional; de estímulos à melhoria contínua dos 
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processos favoráveis; de estímulos a melhorias contínuas dos processos produtivos; e da 
melhoria das condições para aumentar a competitividade e a participação no mercado. 

    (KARKOTLI, 2004, p.16). 
 

É essa a contribuição deste estudo que amplia os horizontes do mercado e dos clientes 

dessas agências, preocupadas com o retorno do investimento. Pretende-se, dessa forma, contribuir 

para o fortalecimento cada vez maior da importância do desenvolvimento social, partindo-se da 

discussão sobre o fazer publicitário e buscando-se a evolução da sociedade, onde os ganhos são 

imensuráveis. Por acreditar que os consumidores, hoje, estão modelados e identificados pelo que 

se usa e pelo que se tem, pela forte capacidade que as marcas possuem de distinguir grupos 

sociais, é que se deve a preocupação em transmitir uma mensagem fundamentada que justifique a 

importância do seu papel como elemento de grupos que formam a sociedade. Partindo dessa 

mensagem, é preciso incentivar as mudanças de comportamento, indiferente da classe social, 

unificando interesses. 

 Para contextualizar as considerações expostas, anteriormente, analisa-se o comercial 

Coca-Cola GTA. Para tanto, este estudo faz uso de pesquisa de caráter qualitativo, pois trata-se 

de uma investigação de interpretação, com natureza descritiva, que, no conceito de Michel (2005, 

p.33), “a partir de análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e coerente (...) o 

pesquisador participa, compreende e interpreta”. Para cercar o objeto de estudo, realiza-se uma 

análise de conteúdo. 

 

A análise de conteúdo é uma temática de levantamento de dados que utiliza textos, falas, 
informações já coletadas, de forma extensiva, ou seja, uma análise feita a posteriori à 
coleta. (...) Pode servir para analisar a personalidade de alguém, avaliar textos escritos, 
intenções de um publicitário, análise dos conteúdos das mensagens, propagandas, 
veracidade em propostas de campanha, discursos políticos, entre outros (MICHEL, 
2005, p.50). 
 

 Utilizou-se a análise de conteúdo para descrever uma tendência detectada a partir de um 

comercial, indicando, assim, suas intenções e descobrindo novos estilos de comunicar, segundo o 

que afirma Michel (2005).  Sendo assim, a pesquisa apresenta a descrição de tendências, através 

da análise do comercial Coca-Cola GTA, reconhecendo o propósito da propaganda. Michel 

(2005) sugere três etapas para esse processo: pré-análise, descrição analítica e interpretação 

inferencial. Para dar conta dessas três categorias, fez-se necessário reunir e sistematizar as 

informações apresentadas no referencial teórico. A partir da propaganda analisada, apresenta-se 
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um quadro das ações do personagem, apontando as estratégias utilizadas para a elaboração da 

mesma. Logo após, faz-se a interpretação do quadro.   

 O trabalho está assim estruturado: após esta introdução, no capítulo dois estabelece-se um 

elo entre a propaganda e responsabilidade social, apresentando seus conceitos. Esclarece-se, 

ainda, a ligação existente entre responsabilidade e marketing social. Esse capítulo aborda, ainda, 

o posicionamento e a possibilidade da marca tornar-se social. O capítulo três aborda a 

propaganda e seu contexto, de maneira que o comercial é visto com o seu aspecto ético, quando 

se envolve, mais de perto, com a responsabilidade social, mas também apresenta as estratégias 

empresariais, apontando o resultado final da propaganda aos seus consumidores. É apresentado 

no capítulo quatro, o universo de pesquisa e o objeto empírico: o comercial da Coca-Cola. As 

conclusões referem-se apenas ao objeto estudado, visto que se trata de uma avaliação subjetiva e 

aprofundada de uma amostra não probabilística, mas ele aponta alguns encaminhamentos que, 

por sua vez, indicam tendências voltadas para o social, na área da propaganda. 
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2 PROPAGANDA E RESPONSABILIDADE SOCIAL  

 

2.1 O CONCEITO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  

 

 O assunto referente ao tema responsabilidade social faz parte das discussões do meio 

acadêmico de diferentes áreas do conhecimento, como das Ciências Sociais, da Economia, 

Administração e Marketing. Indiferente do âmbito profissional, essa é uma prática que vem 

ganhando força e se consolidando em diferentes atividades, decorrentes de uma preocupação com 

problemas sociais desencadeados pela globalização.  

 O conhecimento dessa prática oportuniza, à população, desempenhar um papel mais 

atuante dentro da sociedade, demonstrando a importância em retribuir tudo que é explorado e 

extraído dela. Hoje, a responsabilidade social,  

 

além de importante agente de desenvolvimento econômico, também pode ser agente de 
desenvolvimento humano e social. Isto significa que pode e precisa contribuir para a 
melhoria das condições de vida e de qualidade de vida da sociedade, embora essa 
discussão precise extrapolar o âmbito da empresa para o âmbito da responsabilidade de 
cada indivíduo, do Estado e da sociedade como um todo (REIS, 2007, p.35). 

 

Para entender melhor essa prática social, que visa o pensamento coletivo, é preciso 

conceituar responsabilidade social. Segundo consta no Dicionário de Ciências Sociais Biroui, 

citado por Govatto (2007, p.30) é: “responsabilidade daquele que é chamado a responder pelos 

seus atos face à sociedade ou à opinião pública (...) na medida em que tais atos assumam 

dimensões ou conseqüências sociais”. A Administração leva em conta que responsabilidade 

social apresenta-se como: 

  

o compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, expresso por meio 
de atos e atitudes que afetem positivamente, de modo amplo, ou por meio de atos e 
atitudes, alguma comunidade, de modo específico, agindo proativamente e 
coerentemente no que tange a seu papel específico na sociedade e a sua prestação de 
contas para com ela (ASHLEY, 2003, p.6). 

 

 Entretanto, este estudo levará em conta a definição de responsabilidade social segundo 

Francisco Paulo de Melo Neto e César Froes (1999): 
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Uma empresa cidadã é aquela que investe no bem-estar da comunidade em que se insere 
e na preservação do meio ambiente, sem desconsiderar a melhoria da qualidade de vida 
de seus funcionários. Além disso, dar retorno aos acionistas, assegurar sinergia com seus 
parceiros, garantir a satisfação de seus clientes e/ou consumidores e promover 
comunicações transparentes são componentes de gestão da responsabilidade corporativa 
em nossos dias (p.78). 

 

Vive-se, atualmente, em um mundo globalizado, onde o avanço das novas tecnologias de 

produção, de informação e de comunicação vem tornando as relações pessoais mais frias. Onde 

algumas ferramentas utilizadas para a interação entre as pessoas, vêm a distanciar o contato entre 

as mesmas. A responsabilidade social, ao contrário, busca humanizar essas relações. 

 Ao estabelecer uma atividade empresarial, torna-se indispensável constituir relações 

humanas, internas e externas, que sustentam e desenvolvem uma marca. É preciso que as 

organizações busquem a realização de um trabalho com qualidade, de forma a inovar e 

compartilhar suas ambições, envolvendo-se, verdadeiramente, com a sociedade. Dessa maneira, 

estarão agindo com responsabilidade frente às desigualdades sociais, econômicas e ambientais. 

  

A empresa é socialmente responsável quando vai além da obrigação de respeitar as leis, 
pagar impostos e observar as condições adequadas de segurança e saúde para os 
trabalhadores, e faz isso por acreditar que assim será uma empresa melhor e estará 
contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa.3 

 

É justamente o que afirma Govatto (2007), ao dizer que as organizações precisam ir em 

busca de caminhos para o desenvolvimento sustentável, não abrindo mão de seus compromissos 

morais. A autora esclarece que o papel das empresas, diante da responsabilidade social, “é toda e 

qualquer ação que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade” 

(GOVATTO, 2007, p.35). Sendo assim, a responsabilidade social não deve ser tratada como 

assistencialismo ou técnica de marketing. Ela deve vir junto aos valores defendidos pela empresa, 

assumir o caráter dos seus empreendedores, diferenciando-se da concorrência.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Disponível em: http://www.ethos.org.br/docs/conceitos_praticas/indicadores/responsabilidade/etica.asp. Acesso 
em: 22 maio de 2008. 
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A adoção de um comportamento que ultrapassa as exigências legais agrega valor à 
imagem da empresa, aumentando o vínculo que seus consumidores e clientes 
estabelecem com ela. A empresa demonstra sua responsabilidade social ao 
comprometer-se com programas sociais voltados para o futuro da comunidade e da 
sociedade. O investimento em processos produtivos compatíveis com a conservação 
ambiental e a preocupação com o uso racional dos recursos naturais também têm 
importante valor simbólico, por serem de interesse da empresa e da coletividade.4 
 

 Para uma empresa manter-se competitiva no mercado, é necessário conservar, no centro 

de suas atenções, a qualidade de vida das pessoas do ambiente próximo da organização. Assim, 

serão abertos caminhos para às mudanças, que por sua vez podem vir a ser padronizadas ao 

ambiente de disputas que vivenciam as empresas.   

 A busca por diferenciação entre as marcas permite a utilização de estratégias que, junto à 

política da empresa, estabeleçam um processo onde a lucratividade é complementada por ações 

de qualidade. Incluindo produtos de qualidade e zelando pela segurança de seu público, interno e 

externo, as empresas comprometem-se com as comunidades às quais pertencem e com o meio 

ambiente. 

 

A empresa moderna encontra-se, assim, inserida na comunidade em que atua. Antes 
bastava-lhe ter tão-somente como objetivos o aumento da produtividade e a 
maximização dos lucros. Atualmente sua realidade engloba, além de interesses de 
proprietários, dirigentes e trabalhadores, ações que correspondem às responsabilidades 
de que está investida, dentre as quais: a qualidade intrínseca de seus produtos e as 
conseqüências de sua utilização; o padrão dos serviços prestados; proteção e preservação 
do meio ambiente, bem como os efeitos diretos de sua atividade sobre o bem-estar da 
comunidade (KARKOTLI, 2004, p.23). 
 

 A responsabilidade social, desenvolvida corretamente, muito poderá contribuir para o 

crescimento da empresa. Essa atividade torna-se fator de diferenciação entre as marcas 

concorrentes e colabora para a evolução da sociedade. A responsabilidade social alia uma 

iniciativa planejada com o direcionamento de estratégias, visando a transformação do seu 

entorno.  

 

 

 

  

                                                 
4
 Disponível em http://www.ethos.org.br/docs/conceitos_praticas/indicadores/responsabilidade/etica.asp. Acesso em: 

22 maio de 2008. 
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2.2 MARKETING SOCIAL 

 

 Os conceitos de marketing social e responsabilidade social provocam dúvidas em suas 

interpretações. Portanto, deve-se esclarecer que essas práticas possuem diferenças.  

 

O marketing social consiste na aplicação de tecnologias próprias do marketing comercial 
na análise, planejamento, execução e avaliação de programas criados para influenciar o 
comportamento de determinados grupos sociais ou da população de um modo geral, com 
o objetivo de melhorar suas condições de vida. (DIAS, 2007, p.53). 

 

 Nesse segmento, desenvolvem-se campanhas de cunho público, valendo-se do marketing 

comercial com o propósito de mudar o comportamento das pessoas ou promover idéias e práticas 

sociais. 

 

Muitos dos problemas sociais têm origem comportamental, como o consumo de 
cigarros, os acidentes no trânsito, o crescimento da Aids, entre outros. O marketing 
social oferece um mecanismo para enfrentar esses problemas, incentivando as pessoas a 
adotar estilos de vida saudáveis (DIAS, 2007, p.55). 

 

 A grande diferença entre essas duas categorias está nas ferramentas utilizadas. O 

marketing social aplica estratégias e táticas para uma campanha idealizada por uma empresa. A 

lógica é voltada para a mudança de comportamento da população, buscando, segundo Dias 

(2007), estimular ações benéficas para a sociedade e mudar crenças e valores da sociedade, como, 

por exemplo: campanha de vacinação contra a gripe, use camisinha, proteja-se do câncer de pele, 

entre outros. 

 

O marketing social é conceituado como um intercâmbio de valores não necessariamente 
físicos nem econômicos, mas que podem ser sociais, morais ou políticos, sendo 
utilizados para vender idéias ou propósitos que proporcionem bem-estar à comunidade. 5 

 

 A idéia do marketing social vai ao encontro do conceito de responsabilidade social nos 

efeitos gerados em prol da sociedade. Entretanto, a responsabilidade social não é gerada por um 

briefing e não segue, necessariamente, uma técnica de marketing, uma vez que é gerada por uma 

postura ética frente a todos os envolvidos no negócio, seja na estrutura empresarial ou na 

divulgação de uma marca. O importante é ter coerência com o conceito gerado, partindo de uma 

                                                 
5 Disponível em: http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista_da_fae/fae_v5_n2/a_responsabilidade_social.pdf. 
Acesso em: 23 fev. 2007. 
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diferenciação que requer compromisso para trazer o desenvolvimento à causa abraçada, 

mantendo uma continuidade das atividades para que estas se tornem auto-sustentáveis. 

 

2.3 MARCA E POSICIONAMENTO SOCIAL 

 
 Pode-se fazer uma analogia com o nascimento de uma criança e o surgimento de uma 

marca, considerando que ambos precisam de planejamento para que tenham condições de 

sobreviver e crescer com saúde, sem correr riscos futuros. É indispensável, para isso, 

desenvolver-se em “um ambiente ético” (VIEIRA, 2002, p.58) e que haja o acúmulo de capital 

para garantir os gastos previstos e imprevistos pela família, dando todo apoio para sua formação. 

 O ser humano, quando atinge a fase adulta, já formou sua personalidade e caráter, 

construídos em contato com seu ambiente familiar. Porém, considerando a formação de uma 

marca, a soma dos valores de seus empreendedores passará a ser o fator de diferenciação entre os 

demais concorrentes. 

 

Portanto, se é certo o que foi dito antes, que a verdade da marca é verdade das pessoas 
que lidam com ela, ou seja, que a verdade da marca é produto de uma percepção gerada 
por atitudes de quem decide, teremos pela frente uma verdade bastante cruel. Por outro 
lado, ao descobrir que foi enganado, o consumidor também formará seu juízo, realizando 
em sua mente a devida associação entre a marca e a prática da traição. E assim, 
fragilizada na percepção do consumidor e deteriorada internamente, pelo desrespeito de 
sua própria gente, a marca certamente sucumbirá, vítima por sua inconsistência 
ideológica (VIEIRA, 2002, p.21). 

  

 A definição de uma marca vai além de sua proposta de identificação, ela é construída a 

partir de um nome, sinal, símbolo ou um desenho que diferenciem produtos ou serviços, 

conforme aponta Pinho (1996). Considerando o número de informes publicitários que um cidadão 

está suscetível a receber durante o seu dia-a-dia, a marca precisa salientar seus diferenciais para 

despertar o interesse de seus consumidores. Entretanto,  

 

é ilusão acreditar que um conceito de marca pode se eficiente a partir de definições 
artificiais, criadas fora do contexto ideológico da empresa. Nenhum plano, por mais 
tecnicamente justificado, se sustenta sem considerar que toda marca nasce impregnada 
por um ideal (VIEIRA, 2002, p.16). 

 

 Nesse sentido, devem existir valores e princípios que orientem a vida de uma marca no 

mercado. Através desse suporte ideológico, é expressa e reforçada a relação entre os 
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consumidores e a marca em questão, exaltando, assim, o valor da propaganda na missão de 

comunicar uma marca com personalidade.  

 Durante a existência da marca, no mercado, surge um compromisso com as partes que 

estabeleceram laços, tendo, como obrigação, o cumprimento de seu papel social. “As marcas e as 

empresas começam a ser valorizadas (ou desvalorizadas) pela sua atuação socialmente 

responsável. Além de saber ‘o que são’ e ‘o que fazem’, a sociedade quer saber ‘em que 

acreditam’ as organizações” (GOVATTO, 2007, p.61). 

 De nada adianta uma marca ser anunciada, semanalmente, em horários tidos como nobres, 

na televisão, chamando atenção com mensagens bem elaboradas e criativas, com atores globais, 

se a missão mais simples e valorizada pelo público em geral não é realizada. O que o consumidor 

realmente valoriza é a prioridade, “honestidade, confiança e veracidade” 6. Para que a mensagem 

publicitária seja condizente com os princípios morais e éticos da marca, é indispensável ser 

coerente com o é comunicado. A propaganda pode brilhar nos olhos do telespectador, porém, ao 

associar a marca com suas ações frente à sociedade, ele poderá confrontar-se com suas diferentes 

opções de compra, tornando este fator chave para a escolha da marca concorrente.   

 O mesmo se pode considerar para os funcionários de uma grande empresa. A 

sustentabilidade da marca, no mercado, poderá ser garantida pela satisfação e produção dos 

trabalhadores. Portanto, investir na qualidade dos membros da equipe, dando a eles chances de 

inovação e oportunizando o crescimento pessoal e profissional, fará com que se orgulhem por 

fazer parte de uma marca autêntica. As empresas que os consideram apenas como funcionários 

estão em desvantagem.  

 

Qualquer que seja a atitude que tomemos com os negócios, ela jamais será isolada e 
restrita ao âmbito de nossos interesses imediatos. Sempre terá conseqüências de ordem 
prática na construção da imagem de nossa marca. E contribuirá na definição de 
referência a todos os que gravitam em torno da marca, pelo menos no que se refira à 
própria marca (GOVATTO, 2007, p.35). 
 

 A grande diferença entre um produto e os concorrentes do mesmo segmento é a marca. A 

principal função da marca é a de identificação, somada a um conceito que favorece a imagem do 

produto, tornando-a exclusiva. 
                                                 
6 Disponível em: http://empreendedor.uol.com.br/?secao=Noticias&categoria=167&codigo=7513. Acesso em: 13 

maio 2008.  
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 O produto em si, a embalagem, o nome da marca e toda estratégia de comunicação 

realizada na divulgação do produto, formam um conjunto que representa a síntese de uma marca. 

Entre eles estão presentes os valores estéticos, emocionais e físicos do produto em si e das 

relações perceptuais estabelecidas entre os consumidores e o objeto representado por ela. Assim, 

ao adquirir um produto, o consumidor não compra apenas um bem, mas todo o conjunto de 

valores e atributos da marca e de seu fabricante.   

 

A marca é diferente do produto (...) A marca estabelece um relacionamento e uma troca 
de coisas intangíveis entre as pessoas e produtos. O produto é o que a empresa fabrica, o 
que o consumidor compra é a marca. Os produtos não podem falar por si: as marcas é 
que dão significado e falam por eles (TAVARES, 1998, P.17). 

 

A marca carrega, consigo, a identidade do produto, considerando a publicidade o meio 

mais propício para exaltar essa relação, pois é ela quem seduz e envolve o consumidor no seu 

conceito, salientando atributos e benefícios que passam a despertar ou excitar os desejos nos 

consumidores. É exatamente o que confirma Govatto (2007), ao dizer que a marca não se faz 

isoladamente, é preciso unir qualidade do produto, embalagem e propaganda para se manter no 

mercado. 

 A existência de fatores intangíveis, agregados à imagem de uma marca, pode contribuir 

para a diferenciação entre elas, servindo como estímulo para o público potencial, estabelecendo 

um relacionamento duradouro. É o que garante Kotler (2003, p.120), ao dizer que “as grandes 

marcas trabalham mais com as emoções. E, no futuro, as melhores marcas demonstrarão 

responsabilidade social – um interesse zeloso pelas pessoas e pelo estado do mundo”.  

  

É um engano achar que a propaganda constrói marcas. A propaganda sozinha chama 
atenção para a marca; é possível que até desperte interesse pela marca e suscite 
conversas sobre a marca. Mas as marcas são construídas de maneira holística, por meio 
da orquestração de um conjunto de ferramentas, inclusive propaganda, relações 
públicas, patrocínios, eventos, causas sociais, clubes, porta-vozes, e assim por diante 
(KOTLER, 2003, p. 19). 

 

Portanto, para chegar aos resultados almejados, é indispensável trabalhar em sintonia, 

construindo um trabalho honesto entre todos os envolvidos, formando uma marca com valores 

que permeiem os ideais de uma empresa. O resultado almejado está na satisfação dos clientes e 

na confiança depositada nos serviços ou produtos.  
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Entenda-se que não há nada mais importante do que o sentimento das pessoas. Pessoas 
podem transformar uma péssima localização num lugar de peregrinação. Pessoas 
podem transformar um ponto central, bem localizado, num lugar a ser evitado. Pessoas 
podem convencer outras a pagar um pouco mais caro. Pessoas podem fazer outras não 
se sentirem recompensadas por pagar menos. Pessoas podem fazer com que a realidade 
confirme a publicidade. Pessoas podem desmentir a publicidade. Pessoas constroem 
marcas. Pessoas destroem marcas. E o que leva pessoas a construir ou destruir marcas? 
O fato de as coisas fazerem ou não sentido para elas. O sentimento de verdade. O 
resultado do contraste ideológico entre elas e a marca. Ou seja, o ambiente da marca, 
ela identifica ou se violenta. E esse sentimento será propulsor de suas atitudes, a favor 
ou contra os objetivos mercadológicos. Portanto, no sentimento das pessoas está a 
maior vulnerabilidade ou maior garantia da marca (VIEIRA, 2002, p.57). 
 

 Para ganhar a preferência do consumidor, é preciso assumir uma posição, transparecendo 

um conceito desenvolvido para ser reconhecido e diferenciado das outras marcas disponíveis no 

mercado. Toda marca é gerada e mantida através de um posicionamento, que serve como 

referência para os consumidores potenciais. 

 Pode-se considerar que o “posicionamento é aquilo que as pessoas retêm em suas mentes, 

a respeito de determinada empresa, produto ou pessoa” (LUPETTI, 2000, p.95). O 

posicionamento é construído por um processo de criação. Para cada marca é elaborada uma 

mensagem que vem expressar o propósito de venda e chegar mais próximo à realização de um 

desejo latente do consumidor. De acordo com Ries e Trout (2002, p.2), “posicionamento não é 

aquilo que você faz com um produto. Posicionamento é aquilo que você provoca na mente do 

cliente potencial”, sendo construído com todos os tipos de contatos que o consumidor venha a ter, 

até mesmo antes de comprar uma determinada marca, pois  

 

ao pensar, o indivíduo manipula conceitos e símbolos que atuam como substitutos de 
experiências anteriores, usa imagens que são abstrações e construções baseadas em 
informações na memória de longo prazo.  
Neste processo comparativo na memória semântica, a posição relativa do produto ou da 
marca comparados aos produtos ou marcas concorrentes vem a ser o posicionamento 
dos mesmos (GADE, 1998, p.80). 

  

 É importante desenvolver um posicionamento claro e objetivo, pois é através dessa 

concepção que o consumidor irá reconhecer a marca. Distinguir-se das demais e fortalecer a 

imagem da marca, permitirá a identificação do produto a ser escolhido e permitirá assumir uma 

posição diante dos concorrentes. “Entre os vários alvos possíveis, tente focar em apenas um; se 

tentar atirar em todos correrá o risco de não acertar em nenhum” (OLIVEIRA, 2005, p.54). 

 Pressupõe-se que o posicionamento identifique possíveis vantagens competitivas sobre as 

quais se constrói a postura de diferenciação. Isso se faz através do produto (atributos, 
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desempenho, design, estilo, entre outros), nos serviços agregados, no atendimento ao cliente, ou 

mesmo em uma marca ou imagem da empresa. Porém, é importante identificar as diferenças 

relevantes e de suma importância para o consumidor para que se alcancem resultados em 

benefícios percebidos, impossíveis de serem copiados pelos concorrentes. 

 
Para se ter sucesso em nossa sociedade supercomunicada é necessário que uma 
campanha crie “uma posição” na mente do comprador em potencial. Uma posição que 
tem consciência não apenas de suas próprias forças e fraquezas, mas que conheça 
também as de seus concorrentes (SANT’ANNA, 1999, p.120). 
 

 Portanto, o posicionamento de uma marca, uma vez apresentado para o seu público, 

poderá desencadear a simpatia pelo mesmo, por isso sua construção deve ser tratada com 

seriedade e precisão, pois a comunicação planejada muito pode contribuir a partir de um 

horizonte ético, além de passar a ser um dos principais instrumentos para auxiliar o movimento 

em seu processo de transformação da realidade (HENRIQUES, 2004).  

 

2.3.1 Estratégias de diferenciação  

 

As marcas podem diferenciar-se através da escolha de um posicionamento e, através dele, 

salientar e explorar as dimensões condizentes com o produto, comunicando vantagens específicas 

de cada categoria.  Segundo Kotler (2006), existem quatro estratégias distintas de diferenciação: 

produto, funcionários, canais e imagem. A primeira estratégia poderá valer-se do formato, 

características, desempenho, durabilidade, confiabilidade, conservação, estilo e design. Faz uso 

também, do serviço (atendimento ao cliente, facilidade de pedido, entrega, instalação, 

treinamento do cliente, consultoria ao cliente, manutenção e reparos), personalizando seu 

posicionamento de acordo com as vantagens atribuídas à marca. A segunda estratégia, baseada 

nos funcionários, requer treinamento dos mesmos. Um bom treinamento requer as seguintes 

características: competência, gentileza, credibilidade, confiabilidade, presteza e comunicação. A 

terceira estratégia, que diz respeito aos canais, diferencia-se quando há a projeção da cobertura, 

da especialidade e dos desempenhos nos canais de distribuição. Por fim, a estratégia de 

diferenciação baseada na imagem, fortemente aliada às características intrínsecas do produto. 
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3 PROPAGANDA: O CONTEXTO 

   

 Para que uma marca sobreviva no mercado, é indispensável comunicar ao consumidor 

suas diferenças e qualidades com relação aos concorrentes. Através da propaganda, pode-se 

chegar mais perto do público ao qual se quer levar a mensagem. Esse mesmo instrumento de 

divulgação tem o poder de difundir, persuadir, disseminar idéias, passando a valorizar novas 

práticas. Assim, será possível reproduzir reações que, segundo Sant’Anna (2002), estimulam 

desejos e provocam emoções. Esses são alguns dos fatores que irão impulsionar a compra, 

mesmo que seja conscientemente desnecessária. Ribeiro (1989) trata esses fatores como uma 

predisposição que o consumidor tem com relação a algumas categorias de produtos.  

 A propaganda é elaborada através de informações favoráveis a um determinado objetivo, 

identificando uma necessidade de consumo e sua justificativa. Para isso, busca argumentos, 

baseados no estudo da mente do potencial consumidor, adaptando seu desempenho de sedução a 

cada camada econômica que se pretende atingir. 

 Devido ao crescimento e disputa, no mercado das marcas, é preciso buscar, cada vez mais, 

estratégias inovadoras e criativas. Isso significa, em partes, desenvolver uma comunicação ética 

com relação aos valores da sociedade e elaborar mensagens condizentes com o que é veiculado. 

A marca cumpre, assim, seu papel criativo com responsabilidade. 

   

Uma organização muito contribuirá para o aprendizado coletivo e o exercício da 
cidadania se souber disseminar, por meio da propaganda, a ética e a responsabilidade 
social. Consumidores perceberão que há respeito por parte da empresa, o que poderá 
resultar em maior aceitação da marca e predisposição ao consumo (GOVATTO, 2007, 
p.70). 

 

 Considerando que a mensagem publicitária não irá levar, por si só, a mudança de crenças, 

necessidades, sentimentos e preferências, deve-se apostar no poder da comunicação como 

disseminadora de idéias, as quais ficarão expostas a críticas, polêmicas e aos mais variados 

comentários. Dessa forma, será viável contribuir para a formação de opiniões de diferentes 

públicos. Por isso, a mensagem deve ser elaborada com profissionalismo e ética, tratando a 

propaganda não apenas como um instrumento de vendas, como menciona Ribeiro (1989), mas 

segundo Govatto (2007), como agente de cidadania. 

 É preciso aguçar a percepção da população no que se refere às vendas ou divulgação. Ao 

tornar comum, a todos, uma idéia, pode-se propagar ideais fundamentados e bem posicionados 
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frente aos consumidores, cada vez mais esclarecidos e exigentes. Assim, se poderá contar com 

um diferencial entre as marcas concorrentes, estimulando atitudes mais éticas por parte das 

empresas, agências de publicidade e consumidores, tornado-os mais participativos em prol de 

interesses em comum. 

 

Para serem mais competitivas e conquistarem igualdade de condições no mercado, as 
empresas precisam rever suas atitudes, inclusive sua forma de se comunicar com seus 
públicos. A concorrência entre o discurso e a prática das empresas deve ser entendida 
como necessidade de primeiro grau, visto que sua função, nos dias atuais, já não se 
concentra apenas em transmitir informações, mas em mudar comportamentos, 
impulsionando a organização em direção a suas metas. Cuidar para que o conteúdo da 
propaganda seja ético e responsável socialmente parece ser um desafio imposto pela 
competição de mercado (GOVATTO, 2007, p.65). 

 

Anunciar e salientar os valores de uma marca é uma tarefa que requer muita 

responsabilidade das partes envolvidas, seja do empresário que procura a agência de propaganda, 

com o objetivo de impulsionar suas vendas e conquistar mais clientes, ou da agência cumprindo 

seu papel criativo de encontrar a melhor maneira para deixar o cliente satisfeito, para que ele 

mantenha-se anunciando, gerando lucro para ambos.  

Nessa relação, o consumidor fica exposto a mensagens publicitárias com diversos tipos de 

apelos, tornando-se vulnerável a estratégias mercadológicas desprovidas da ética e do 

compromisso com o consumidor. O consumidor alvo dessa imoralidade, além de não adquirir 

mais produtos ou serviços da marca envolvida, também poderá, por inúmeras vezes, alertar 

outros consumidores, degradando a imagem da marca. Como, atualmente, a informação está à 

disposição de todos os cidadãos e existem órgãos competentes para cada caso, é preciso manter-

se atento com as relações estabelecidas, para que o envolvimento seja transparente, mantendo 

sempre o cliente satisfeito.  

 
Munidos de uma peça publicitária, qualquer consumidor terá respaldo legal para exigir 
seus direitos. Assim, empresas com mais consciência social e maior responsabilidade na 
condução de seus planos comunicacionais tornam-se menos vulneráveis a reclamações 
judiciais, perda de prestígio, comprometimento de reputação e, consequentemente, queda 
nas vendas. Todo e qualquer anúncio veiculado pode tornar-se uma credencial que 
proporcione segurança na “verdade” que a empresa estabelece sobre si mesma, item de 
transparência e compromisso corporativo. E é dessa forma que passamos da análise 
simplista e moralista da propaganda para um entendimento mais amplo sobre a 
importância de planejar e implementar ações de comunicação mercadológica baseada em 
códigos éticos e na valorização do interesse social como uma contribuição realmente 
cidadã (GOVATTO, 2007, p.137). 
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Sob esse enfoque, a criação de uma propaganda não deve ser limitada à estética e aos 

padrões estabelecidos pelas agências. Seus conteúdos devem ser explorados com sabedoria e 

criatividade, transparecendo, através de suas peças publicitárias, a simplicidade e humildade de se 

chegar aos objetivos idealizados. Desse modo, demonstrar-se-á a inovação a partir de uma 

posição realista e a idealização de um compromisso com a sociedade, assim, torna-se 

transparente, os valores morais da agência e do anunciante. 

 

3.1 PROPAGANDA E ÉTICA  

  

 A propaganda tem por objetivo levar mensagens aos mais variados públicos, das mais 

variadas idades e de diferentes classes sociais com os mais diversificados gostos. O profissional 

de propaganda é livre para criar suas mensagens, aproximando-se do seu público com o que 

julgar mais adequado e que, realmente, lhe chame a atenção. Porém, sua responsabilidade é 

passar credibilidade ao que é anunciado e desenvolver o conteúdo de suas propagandas com o 

mínimo de senso crítico, respeitando o universo de pessoas que serão atingidas pela mensagem. 

Segundo Predebon (2002), existem alguns princípios éticos a serem respeitados pelo profissional 

de propaganda:  

 

O publicitário deve trabalhar com a consciência de que, na sociedade, todos são 
responsáveis solidários pelo que acontece: pessoas, organizações, empresas, instituições, 
todos estão envolvidos, sejam quais forem suas posições, funções e crenças, e essa 
conjuntura aplica-se diretamente aos anunciantes e seus prepostos. (As variáveis sociais 
sempre se cruzaram e agora, com a crescente complexidade do mundo, tudo o que 
fazemos, sim, faz diferença no contexto) (p.42).     

  

 Como importante fonte de informação, a propaganda torna-se influenciadora com suas 

apelações, as quais seduzem os consumidores, criando, em muitos casos, uma expectativa falsa 

diante da aquisição de determinado produto ou promessa oferecida. 

 

Quem cultiva em sua vida uma visão espiritual deve procurar ver a ética na propaganda 
como, em última instância, uma prática do amor ao próximo. (comunicação, ainda que 
massificada, sempre atingirá pessoas). Independentemente de possuir ou não 
preocupação espiritual, o publicitário deve alimentar uma visão de ética como 
ferramenta de convivência, com o objetivo de aprimoramento em seu trajeto de fuga à lei 
da selva. (Marketing e propaganda não devem ser um vale-tudo que piora o mundo). 
(PREDEBON, 2002, p.43). 
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 Portanto, a relação entre a propaganda e o seu público deve ser cuidadosamente 

estabelecida, pois uma comunicação, estrategicamente planejada, pode gerar um vínculo entre o 

seu público e a marca, por meio de um reconhecimento moral e ético. 

 Para que uma marca seja consolidada no mercado, é preciso utilizar a criatividade como 

principal ferramenta, sendo traçados objetivos perceptíveis que venham a diferenciar a empresa 

da concorrência. Em meio a tantas inovações, é preciso ficar atento às mudanças, pois o 

consumidor vai em busca de produtos ou serviços que não parem no tempo.  

 

Quando se diz que a marca deve estar sintonizada com o seu tempo, significa que ela 
precisa estar sempre se renovando para não envelhecer. Uma marca pode ser antiga, mas 
jamais pode ficar velha. Um bom exemplo é o da Coca-Cola, uma marca muito antiga 
que se matém viva e jovem, graças ao seu poder de renovação constante. Os padrões de 
identidade visual são mantidos ao longo do tempo, mas periodicamente há mudanças 
sutis de design, novos tipos de embalagens (...) campanhas publicitárias e promocionais 
antenados com os acontecimentos do momento, enfim, uma série de ações criativas e 
inovadoras (OLIVEIRA, 2005, p.75). 

  

A estratégia deve estar à frente da evolução da sociedade, para que chame a atenção 

permita que se possa “optar por exercer atividades de modo diferente ou exercer atividades 

diferentes das dos rivais” 7. É preciso, pois, traçar um objetivo, planejar estratégias que 

viabilizem a relação com o público, pois este será o principal foco para a obtenção de resultados, 

construindo, no dia-a-dia, “uma combinação harmônica de diversas estratégias, as quais devem 

ser cuidadosamente implementadas” (OLIVEIRA, 2005, p. 194). 

 A criatividade não pode ser limitada às ferramentas de propaganda. O consumidor quer 

ser cativado por qualidades reais, uma marca com originalidade estabelece vínculos duradouros e, 

portanto, mais difíceis de serem rompidos.  

 

Apenas copiar uma tendência ou seguir os passos da concorrência não resolve, porque o 
objetivo dessa nova marca é justamente traduzir algo próprio, único e intransferível, que 
só o seu negócio tem ou terá, e é isso que vai cativar e fidelizar o consumidor 
(OLIVEIRA, 2005, p.19). 

 

 Segundo Lupetti (2006, p.16), estratégia “é o caminho que a empresa deverá percorrer 

para atingir seus objetivos”, elaborando soluções mercadológicas sem deixar de pensar no que vai 

ser gerado como resultado, procurando seguir os pressupostos da sensatez e contribuindo para o 

                                                 
7 Disponível em: http://www.pucrs.br/adm/asplam/pe/estrategia.pdf. Acesso em: 15 maio 2008. 
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processo lento e contínuo de transformações sociais. Ou seja, “é necessário compreender que a 

atuação socialmente responsável não deve ser apenas uma estratégia mercadológica, mas também 

um instrumento de transformação social” (GOVATTO, 2007, p.54). 

 Sendo assim, é preciso explorar caminhos que viabilizem uma comunicação mais 

completa e direcionada, intervindo na formação dos indivíduos. É importante o planejamento de 

estratégias de comunicação que garantam vínculos entre a ação gerada e seu impacto no 

consumidor, por meio da informação e da emoção. 

 

3.2 O CONSUMIDOR 

 

 O atual consumidor passou a ser mais crítico diante do consumo. Além de possuir o poder 

de estabelecer suas escolhas e tornar suas exigências pertinentes frente às promessas 

estabelecidas pela marca, está deixando de ser vulnerável a apelações que coloquem em risco 

seus valores. 

 

O consumir é apenas uma parte do ser humano. O consumidor é uma parte de nós. E 
como todos nós, como todos os humanos, o consumidor tem lá suas motivações para a 
busca de determinadas ambições, para a conquista de determinados espaços, para a 
realização pessoal (KARSAKLIN, 2000, p.11). 

 

 No entanto, essas motivações pessoais dos consumidores são exploradas para que possa 

ser mantido um ciclo de produtividade e lucro das empresas, despertando desejos insaciáveis na 

busca de produtos ou serviços que venham a sanar, temporariamente, sua felicidade. Ao adquirir 

a marca de sua preferência, o consumidor passará a se sentir realizado. Para que esse ciclo seja 

sustentado, é preciso usar a maior arma de sedução: a publicidade. Segundo Ribeiro (1989): 

 

Toda campanha de propaganda visa informar e persuadir, ou seja, ela visa “fazer a 
cabeça do consumidor”. Seu objetivo é a mente humana que, bem “trabalhada”, deveria 
levar seu “portador” a se transformar num consumidor habitual e freqüentemente 
daquele produto veiculado (p.412). 

 
 

  

Porém, Karsaklian (2000) define um consumidor com personalidade: 
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uma percepção da realidade tão diferenciada quanto as pessoas têm da vida. Alguns 
percebem com agrado determinadas propagandas, enquanto outros as consideram 
ridículas. Assim, o consumidor desenvolve atitudes positivas e negativas com relação a 
produtos, à propaganda, a lojas, a pessoas e a tudo o que parece dizer respeito a sua 
própria vida (p.11). 

 
 

 É visível o alvo de exploração que se tornaram os consumidores para as empresas, alvo de 

estímulos freqüentes e imprevisíveis. Diante da falta de respeito e perda de bom censo, por parte 

de algumas empresas, os consumidores assumem uma postura consciente, pois passam a ser mais 

informados, exigentes, céticos e críticos, deixam de ser tão influenciáveis e elevam seu nível de 

expectativa. Esse é o perfil do consumidor brasileiro definido por Oliveira (2005). 

 

O consumidor dessa sociedade não quer ser um agente passivo da propaganda; quer 
interação. Quer mais informação além daquelas que lhe foram prestadas no atendimento 
da empresa; consulta-a e questiona o produto que adquire, quer informações adicionais, 
confere a embalagem, e se for o caso, acessa os serviços de proteção ao consumidor ou 
faz denúncias à impressa (GIACOMINI, 2004, p.66).  

  

 Diante da transformação que perpassa a sociedade, faz-se necessário que as empresas 

busquem iniciativas que demonstrem respeito e comprometimento perante seus consumidores e 

toda a população. “À medida que os cidadãos vão adquirindo maior consciência de suas 

responsabilidades, também vão exigindo uma postura mais engajada das empresas”, afirma 

Govatto (2007, p.30). 

 Assim, à proporção que uma empresa assume uma postura empenhada no relacionamento 

com seus consumidores, manifesta-se através de uma posição coerente com as necessidades do 

povo, atribuindo qualidade ao que é gerado. Os laços estabelecidos, seja por um produto ou 

serviço, devem ser valorizados e fidelizados, pois 

 

não é possível construir credibilidade num passe de mágica, do dia para a noite. 
Estabelecer uma relação consistente com o consumidor demanda uma dedicação 
incansável, com a aplicação diária, na prática do gerenciamento, de todos os valores 
agregados à marca desde a sua concepção (OLIVEIRA, 2005, p.196). 

 

 Esse estado de consciência do consumidor faz com que as empresas assumam um papel 

mais atuante dentro da comunidade de que faz parte, construindo ações de qualidade. Isso 

significa ter compromisso com a sociedade, oferecendo o que lhe foi prometido e sendo coerente 

com suas práticas empresariais. Ao conquistar sua confiança, o cliente passará a propagar suas 

diferenças.  
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 Essa demonstração de respeito é resultado de atitudes socialmente responsáveis. Quando a 

empresa passa a gerar valor para todos que estão no seu entorno, segundo Govatto (2007, p.70) 

“esta relação poderá resultar em maior aceitação da marca e predisposição ao consumo”. 

Lembrando que a ferramenta de sedução, a mensagem publicitária, está entre o consumidor e a 

marca, esta, por sua vez, assume um papel importante ao interligar valores morais e éticos, 

contribuindo para a formação de uma comunicação mais persuasiva.  

 Diante dessa consideração, nota-se a possível construção de uma mensagem publicitária 

com o poder de persuadir o consumidor, a ponto de transformar suas atitudes. Para isso, Gade 

(1998, p.146) ressalta três pontos para a sua eficácia: a) verificar os atributos relevantes para o 

indivíduo em relação ao produto; b) verificar se os atributos da marca são percebidos de forma 

favorável, condizentes com os aspectos relevantes enumerados; c) caso não haja percepção 

favorável, buscar salientar os atributos positivos. 

 Portanto, existe a possibilidade de uma marca gerar valor para o consumidor, basta 

desenvolver ações coesas e coerentes com o propósito de venda, na busca por qualidade no que  é 

gerado dentro e fora da empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

4 A EMPRESA COCA-COLA E O COMERCIAL GTA: O UNIVERSO DE PESQUISA 

 

4.1 HISTÓRICO 

 

 A Coca-Cola é a empresa líder em vendas de refrigerantes em todo o mundo, segundo 

relatório apresentado na Folha Online de 2008. Seu faturamento, em 2007, foi estimado em R$ 

12 bilhões8. A firma tornou-se conhecida por sua fórmula secreta, criada com a intenção de ser 

um remédio para dor de cabeça. A solução caramelada e colorida, misturada com água para curar 

“todos os males da alma e do corpo” era vendida a $5 cents o vidro. A Coca-Cola reconheceu o 

dia 08 de maio de 1886, como sendo o dia em que foi vendido o primeiro vidro”9. 

 O refrigerante é consumido em mais de 210 países, vendido em 80 línguas diferentes e há, 

aproximadamente, 36 fábricas instaladas só no Brasil, de maneira que “absorve cerca de 34 mil 

colaboradores diretos e gera mais de 310 mil empregos indiretos10”. Desde sua concepção, 

mantém estratégias de diferenciação ao inovar suas embalagens, desenvolver ações de venda e 

ganhar destaque em seus canais de distribuição. Essas informações são comprovadas por todos, 

pois a cada momento ações inovadoras e envolventes surpreendem, seja através de uma 

embalagem, propaganda ou promoção.  

Com 120 anos de existência, a Coca-Cola é “a marca mais valiosa do mundo no mercado 

de refrigerantes” (MCINTOSH, 2001, p.69). A empresa também ganha destaque por sua atuação 

social, desde 1942, quando inaugurada a primeira fábrica no Brasil. 

 

A Coca-Cola conduz seus negócios comprometida com o desenvolvimento sustentável, 
tendo contribuído para o desenvolvimento econômico e social do país. Sua história é 
pautada pelo comportamento ético e de respeito a todos os públicos com que se 
relaciona: funcionários, consumidores, fornecedores, acionistas, governo e parceiros.11  

  

 Essa empresa conta com um histórico de propagandas memoráveis, entre elas estão os 

seguintes slogans: “Beba Coca-Cola” (1886), “A pausa refrescante” (1940), “Isto sim é da 

pontinha!” (1946), “Era o que eu queria!” (1948), “Isso faz um bem” (1959), “Tudo vai melhor 

com Coca-Cola” (1966), “Coca-Cola dá mais vida” (1972), “Isso é que é” (1977), “Coca-Cola é 
                                                 
8 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u372023.shtml. Acesso em: em 24 maio 2008. 
9 Disponível em: http://www.jipemania.com/coke/historia_coca_cola.pdf. Acesso em: 16 maio 2008.  
10 Disponível em: http://www.jipemania.com/coke/historia_coca_cola.pdf. Acesso em: 16 maio 2008. 
11 Disponível em: http://www.jipemania.com/coke/historia_coca_cola.pdf. Acesso em: 16 maio 2008. 
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isso Aí” (1983), “Emoção pra Valer” (1989), “Sempre Coca-Cola” (1993), “Curta Coca-Cola” 

(2000), “Gostoso é viver” (2001), “Essa é a Real” (2003), “Viva o lado Coca-Cola da Vida” 11 

(2006). 

 Este último conceito foi trabalhado por meio do comercial GTA. O comercial é 

evidenciado por uma campanha que resgata os valores próprios da famosa bebida gasosa, 

relacionados com a felicidade e gratificação que forma o DNA da marca e do produto. “Escolher 

viver o lado positivo da vida está muito ligado à essência da marca e do produto, e é algo que 

acreditamos ser relevante para as pessoas”12, comentou Esteban Gazalez Treglia, Gerente da 

marca Coca-Cola Argentina. 

 Nota-se um grande diferencial nessa campanha. Segundo Marisol Angelini, vice-

presidente de marketing da Coca-Cola, “a idéia central é inspirar os consumidores a terem uma 

atitude ativa e positiva em relação à vida e a se abrirem para novos horizontes e possibilidades, 

tornando o seu mundo melhor e mais feliz” 13. 

   

4.2 O JOGO GTA 

 

 Para começar a análise da propaganda Coca-Cola GTA, é preciso ter conhecimento do 

jogo GTA, uma vez que este forma a base dos roteiros e processos que estão, intrinsecamente, 

relacionados ao comercial.  

O jogo Grand Theft Auto possui, atualmente, quatro edições disponíveis na internet e em 

videogames. A mais recente extrapola nos detalhes, tornando o jogo mais próximo do real. Os 

personagens ganham vida e, as tramas, emoção. Um jogo polêmico, onde se pode abusar dos 

palavrões e sair dirigindo embriagado pela cidade, atropelando pessoas, batendo em carros e tudo 

que aparecer pela frente.  

Nesse jogo, é necessário roubar carros, fazer ligação direta e acelerar, pegar velocidade e 

curtir a adrenalina. É preciso completar 30 assaltos para garantir 2% do jogo. Mais ousado que 

                                                 
 
11 Disponível em:http://www.jipemania.com/coke/slogans.htm. Acesso em: 10 de jun. de 2008. 
12 Disponível em:www.fashionbubbles.com/2006/coca-coal-tem-nova-campanha-mundial/. Acesso em: 20 de jun. de 
2008. 
13 Disponível em: www. portaldapropaganda.com/comunicação/2006/10/2002. Acesso em: 20 de jun. de 2008. 
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isso, só o realismo dado ao sexo explícito, onde pegar prostitutas faz parte da trama, além de ser 

preciso matar 30 pessoas da sua lista de tarefas, para garantir mais de 2,5% do jogo completo, 

sem falar nas agressões a mendigos, idosos e pedestres14. 

 O figurão consagrado pelos jogadores é ladrão de carros, traficante e mafioso. Na 

definição do jogo, segundo Aurélio Miyamoto dos Games, citado na revista EGM (2008, p.93), 

GTA ganha a seguinte definição: “adjetivo masculino, que expressa e configura toda e qualquer 

ação de cunho imoral e impróprio; digno de quebrar paradigmas e ousar sobrepujar as leis da 

humanidade contemporânea15”. 

O jogador assume a postura de bandido, atuando em uma típica metrópole norte-

americana. Vici City é a cidade composta por mafiosos, políticos corruptos, ladrões comuns, 

traficantes, drogados e prostitutas. 16 

As quatro versões de GTA procuram representar as cidades de Los Angeles, São 

Francisco e Las Vegas. O protagonista presente nessas edições possui diferentes nomes, sendo 

que, na 3° versão, Vici City, o figurão é conhecido como Thomas, “Tommmy” Vercetti, com 

aproximadamente 27 anos17. Essa mesma edição inspirou a criação de “Ray”, protagonista da 

propaganda Coca-Coca GTA. 

Grand Theft Auto, ganha o mundo dos games. O jogo, recomendado para maiores de 18 

anos, atualmente proibido no Brasil, arrecadou, somente na data de sua estréia, dia 29 de abril de 

2008, 310 milhões, com 3,6 milhões de unidades comercializadas ao redor do globo.18 

 

4.3 O COMERCIAL COCA-COLA GTA 

 

O comercial inicia com a simulação de GTA, contendo, até mesmo, o mapa do jogo no 

canto direito da tela. Um carro vermelho aparece em alta velocidade, fazendo ultrapassagens 

perigosas, desrespeitando o semáforo que se encontra no vermelho. O veículo, desgovernado, 

pega a contramão, passando no meio dos motoqueiros, até chegar a uma esquina e derrapar em 

                                                 
14  Revista especializada em games. 
15  Revista especializada em games. 
16 Disponível em: http://www.games-in.com.br/dicas/gta_3.htm. Acesso em: 12 abr. 2008. 
17 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto:_San_Andreas. Acesso em: 20 de maio de 2008. 
18 Disponível em: http://gamehall.uol.com.br/site/gta-iv-bate-record-de-vendas-em-uma-semana/. Acesso em: 10 de 
junho de 2008. 



 31

uma poça d’agua, cortando a frente de outro veículo que teria a preferência. Continuando na 

contra mão, encontra-se de frente com um caminhão, ultrapassando e quase batendo.  

Com sua “máquina” em ação, o personagem chama a atenção de alguns pedestres, que 

percebem a vinda do veículo em sua direção. Nesse momento, desaparece o mapa do jogo no 

canto da tela. Os três homens parados com um cachorro na coleira precisam sair, rapidamente, do 

local, pois Ray parece querer colocar o carro em cima da calçada. Até esse momento, o comercial 

não apresenta trilha sonora, apenas os efeitos condizentes com as imagens. 

Ao estacionar em frente a uma mercearia, Ray é percebido por outro comerciante próximo 

ao local, que fecha sua porta logo que o vê. O personagem desce do carro, todo valentão, baixa 

seus óculos e olha em direção à entrada do estabelecimento. Chegando repentinamente, ele 

surpreende o dono do lugar que, prontamente, levanta suas mãos, acreditando estar sendo 

assaltado, e fica na expectativa. Entretanto, Ray vai em direção ao freezer da Coca-Cola, onde 

pega um refrigerante, abre a garrafa e bebe em frente ao balcão, antes mesmo de pagar. Depois de 

tomar um gole da sua Coca-Cola, toma uma atitude contrária ao seu personagem em GTA, 

pagando a bebida ao vendedor, que ainda está com suas mãos para alto e fica espantando ao ver 

as moedas deixadas no balcão. Durante estas cenas o comercial não apresenta trilha e efeitos, fica 

em silêncio por alguns instantes. 

Ray sai do estabelecimento em direção à rua e, caminhando, ele aborda um carro que 

estava passando, abre a porta e puxa o motorista para fora. Este se rende, achando que levariam 

seu carro. Ray lança seu braço na frente do rosto do homem que, surpreso, ganha uma Coca-Cola. 

Sem esperar por tal atitude, o homem olha para a garrafa. Assim, eles brindam e tomam seus 

refrigerantes. Nesse momento é introduzida a trilha sonora, “You Give A Little Love”. 

Ray sai caminhando enquanto bebe, no gargalo, a sua bebida, tirando dinheiro do bolso de 

sua jaqueta, pois avistou, no chão, um pobre homem tocando violão em troca de gorjetas. O 

cidadão, ao olhar o montante de dinheiro recebido, fica muito feliz. 

 Andando na calçada, Ray presencia uma chama dentro de um tonel e, prontamente, pega 

um extintor e apaga o fogo. Mais adiante, encontra-se um carro forte estacionado. Ao passar por 

ele devolve, para o policial, um malote de dinheiro que aquele deixara cair. O policial demonstra 

agradecimento pelo ato de generosidade do moço. No seu trajeto, Ray ainda encontra a 

carrocinha de um andarilho. Na mesma esquina, bem próximo a eles, um carro conversível rosa, 
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cheio de mulheres, pára. Ray abre a porta do carro, colocando, rapidamente, o homem junto 

delas.  

 Ao virar-se, percebe um assaltante correndo com uma bolsa na mão. Ray, rapidamente, 

passa uma rasteira no ladrão e resgata a bolsa, devolvendo para a senhora vítima do furto. A 

senhora agradece para Ray, que continua caminhando. Nesse momento, carrocinhas de cachorro-

quente, pedestres e garis, juntam-se, simultaneamente, confraternizando sua passada.  

 No meio da avenida, por onde passa o personagem, estão dois homens com placas 

penduradas em seu corpo, com a frase: “the end is near”, que significa, o fim está perto. Ray gira 

os homens e a mensagem nas placas muda para “give a little love”, ou seja, dê um pouco de 

amor. Policiais chegam ao local, batendo em hidrantes, tornando o jato de água um efeito para a 

comemoração, que reúne todos os participantes do comercial cantando e dançando ao som da 

trilha “You Give A Little Love”. Motoqueiros formam a base de uma pirâmide humana, 

constituindo uma caminhada. Por fim, aparece, no alto de um prédio, um painel com a logomarca 

da Coca-Cola e um helicóptero soltando seus soldados.  

  

4.4 MODOS DE ENDEREÇAMENTO 

   

O comercial Coca-Cola GTA pode ser entendido a partir da análise das ações/atos 

pertencentes ao comercial e do significado de conteúdos. No quadro abaixo, podem-se verificar a 

seqüência das ações/atos e as respectivas estratégias utilizadas.19 

Ações do comercial Estratégias utilizadas 

I. Direção ofensiva: alta velocidade, 
ultrapassagens perigosas, desrespeito do 
semáforo, contramão, derrapagem e 
desrespeito com os pedestres.  

Simulação do jogo GTA. 

II. Entrada repentina, causa espanto no 
vendedor da mercearia. Ray entra e pega 
uma Coca-Cola, e depois de beber, acaba 
pagando por ela. 

Manter o telespectador atendo através de 

uma simbologia. 

 

  
III. Aborda um carro na avenida, e ao 
motorista pego de surpresa, oferece uma 

Demostra transformação. 

                                                 
19 Ver fotos referentes às estratégias, anexo A, página 44. 
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Coca-Cola. E os dois passam a brindar 
com os seus  refrigerantes. Ray sai 
caminhando: doa seu dinheiro para um 
violeiro, apaga chama encontrada em um 
tonel, devolve malote de dinheiro perdido 
pelo policial, ajuda um andarilho e 
resgata bolsa de uma senhora vítima de 
um assalto. 
IV. Pessoas se reúnem para confraternizar 
a sua mudança. A mensagem exposta nas 
placas com: o fim está perto, troca para: 
dê um pouco de amor. A comemoração 
contagia a todos e o comercial fecha com 
a logomarca do refrigerante.  

Torna possível uma outra realidade para o 

mundo. 

 

Nesse conjunto de material, encontraram-se categorias de conteúdo que revelam um 

padrão de comportamento, após o consumo do refrigerante da marca Coca-Cola. 

 

4.5 MODOS DE SIGNIFICAÇÃO 

 

4.5.1 Estratégia I: Simulação do jogo GTA 

 

No início do comercial, constata-se a simulação do jogo Grand Theft Auto, onde o 

personagem Ray, ao fazer ultrapassagens perigosas, mantendo-se em alta velocidade, demonstra 

desrespeito com sua própria vida e com as demais envolvidas no ato.  

 Julga-se que, a intenção dessas primeiras cenas seria a contextualização do ambiente, para 

que, aqueles que não conhecem o jogo, passem a entender um pouco sobre as atitudes do 

personagem que, em alguns segundos, transforma-se. Suas expressões são enfatizadas pela trilha 

sonora e pelos efeitos, introduzidos com exatidão.  

 A simulação do jogo, na propaganda, serve como atrativo para os familiarizados com o 

GTA, que jamais imaginariam encontrar o sujeito malfeitor na televisão, e, ainda, como garoto 

propaganda da Coca-Cola. A semelhança atribuída aproxima, através da linguagem dos games, a 

transmissão da mensagem e o público-alvo, comunicando o poder da transfiguração de um 

personagem.  

 Para o público que desconhece a dinâmica dos videogames ou do jogo GTA, o impacto da 

mensagem é prejudicado apenas por estarem desprovidos da referência do jogo apresentada no 
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comercial. Porém, isso não interfere na interpretação do conteúdo. O indivíduo apenas identifica 

as fazes de transição do personagem que fora avaliado a partir da propaganda. Assim, gera-se 

curiosidade e surpresa por seu comportamento agressivo, visto nas primeiras cenas.   

 

4.5.2 Estratégia II: Manter o telespectador atendo através de uma simbologia 

 

 O comportamento agressivo e egoísta, evidenciado pela cena onde Ray quase atropela os 

pedestres que estão em uma calçada, chama a atenção devido a sua intolerância e pose de vilão. 

Porém, parece que sua fama de ladrão já se espalhou pelo bairro, pois quando estaciona o carro 

frente a um estabelecimento. Logo outro comerciante, ao lado, temendo sua presença, fecha as 

portas da sua venda. Sendo assim, o personagem é reconhecido como ladrão na redondeza, mas 

ao beber uma Coca-Cola, ele se transforma em outra pessoa. O desfecho dessas cenas prende a 

atenção do público à propaganda, que silencia por alguns instantes, na expectativa da atuação do 

personagem frente a atos anteriores de violência.   

Ao interpretar a letra da música20 e analisando as cenas, nota-se a intenção de usar o 

personagem como um exemplo realista, evidenciando o incentivo à mudança, que depende de 

cada um. “We could’ve been anything that we wanted to be, and it’s not too late to change/Nós 

poderíamos ter sido qualquer coisa que nós quisemos ser, e não é tarde demais para mudar”. Se 

foi possível transformar Ray em uma pessoa melhor, apenas tomando uma Coca-Cola, isso 

impulsionaria o consumo do refrigerante por outras pessoas, o que causaria prazer no público. 

“I’d be delighted to give it some thought/Eu me deleitaria em lhe dar uma idéia. Nesse momento, 

a estratégia usada para aproximar os públicos, conhecedores e leigos de GTA, unifica-se com a 

intenção de levar, até eles, a mesma mensagem, simbolizando, através da ação de beber uma 

Coca-Cola, o reconhecimento de seu poder, possibilitando, com isso, um compartilhamento de 

sentimentos e valores. 

 

4.5.3 Estratégia III: Demonstra transformação 

 

 Ray torna-se um cara do bem, popular e generoso ao transmitir a mensagem de 

transformação de um personagem, ladrão, traficante e mafioso, em um cidadão civilizado e 

                                                 
20 Ver a letra e a tradução da música no anexo B, página 46. 
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solidário, demonstra, dessa maneira, um caminho para a evolução da sociedade a que se pertence. 

O comportamento mais humano, atribuído às ações de Ray, vai de encontro com a maneira que se 

age. A interpretação de um comportamento egoísta do personagem GTA assemelha-se com o 

conjunto de atitudes de uma sociedade individualista, onde a preocupação com o “eu” impulsiona 

uma atuação egocêntrica. Portanto, nesse momento, é evidente a mensagem passada à população: 

indiferente da classe social, cor ou crença, todos são iguais, afinal, tomam Coca-Cola, o que abre 

espaço para a união coletiva. Acerca dessa união, na música, não diz que “should/devêssemos”, 

mas quem sabe “try/tentássemos” promovê-la. 

 A tentativa é feita, Ray assume outra posição, optando por deixar de lado uma vida de 

crimes e solidão. Em poucos minutos de comercial, nota-se que tal frieza é quebrada, a trilha 

emociona e envolve o público, passa a anunciar a decisão de Ray, que a música enfatiza. “It’s 

been decided we’re weaker divided, let friendship double up our powers/Foi decidido que nós 

somos mais fracos separados, deixe a amizade duplicar nossos poderes”. Ele ganha amigos 

:“you give a little love/ao dar um pouco de amor”, afinal, não se sabe “A real friend is worth 

/quanto vale uma amizade”. O que Ray provoca naquelas pessoas, com o seu ato de 

generosidade, é, talvez, a esperança de um mundo melhor, mas é importante salientar a 

demonstração de alegria da população que, após a sua passagem, agradece com um sorriso, 

mostrando que “good friends do tend to make you smile /os bons amigos tentam lhe fazer sorrir”. 

 

4.5.4 Estratégia IV: Torna possível uma outra realidade para o mundo 

 

 Ao finalizar, o comercial mostra todos os personagens reunidos, felizes, comemorando a 

salvação do mundo e em destque o slogan nas placas usadas pelos homens, na avenida, com suas 

mãos para o alto, pois “good guys, shake na open hand/bons caras agitam uma mão aberta”.  

A reflexão que se faz, a partir dessa propaganda, busca salientar a importância em 

transmitir mensagens mais responsáveis socialmente, diante dos problemas apresentados na atual 

sociedade, demonstrando inovação com os recursos das novas tecnologias sem deixar de lado os 

valores morais e éticos frente aos consumidores. Afinal, “you know you gonna be remembered 

for the things you say and do/você sabe vai ser recordado pelas coisas que você diz e faz”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta investigação não tem um ponto final, ela não é um texto fechado, pois se trata de 

uma pesquisa interpretativa, com uma análise subjetiva, embora baseada em conceitos teóricos. 

No entanto, alguns encaminhamentos podem ser feitos a partir desta análise. O primeiro deles é 

que, a estratégia usada pela Coca-Cola, marca de sucesso e com o poder de unificar as massas, 

busca interferir na vida de jovens apaixonados por games violentos. A associação feita entre o 

personagem do comercial e o personagem do jogo GTA, sugere a mudança de comportamento do 

figurão do videogame. Através do som e das imagens fundamentadas em dar um pouco de amor 

às pessoas, promove-se a busca por atitudes mais humanas, dignas de transmitir valores na 

informação gerada. No segundo momento, percebe-se que o grande diferencial apresentado na 

propaganda é o tipo de abordagem utilizada, na medida em que leva uma mensagem positiva aos 

jovens e se aproxima, através de um universo comum, a eles.  

A idéia do comercial é apresentada, de forma sutil, como uma brincadeira. Para muitos 

jovens, jogar videogame é uma forma de entretenimento e diversão, que possibilita o contato com 

um mundo de ilusões. O que se torna preocupante é a evolução dos games, em que astramas 

chegam muito perto do real, envolvendo o jogador e gerando naturalidade na forma como as 

agressões acontecem entre as pessoas. A intenção não é levantar a discussão sobre a influência 

dos games na vida dos jovens, nem tampouco os efeitos gerados em seu comportamento. A idéia 

consiste em indicar formas de aproximação entre a realidade e o mundo da ficção.  

 Dessa maneira, a geração de um modelo de propaganda que respeite o consumidor, não 

interferindo nas suas escolhas, apenas orientando-o para a possibilidade de desenvolvimento 

humano e social, ameniza a estagnação e acomodação dos cidadãos, tornando-os mais confiantes 

e positivos frente aos problemas da sociedade. Através da propaganda, encontra-se o impulso 

para se disseminar uma mensagem, mesmo que essa tenha por finalidade maior a divulgação de 

uma marca, a estimulação das vendas ou a difusão de uma promoção. A estratégia é aliar uma 

boa tática de venda com uma mensagem de responsabilidade social, o que não parece ser difícil e, 

nem mesmo, pouco rentável o resultado de tal aplicação, diferenciando a marca através do seu 

posicionamento. 

 Portanto, a reflexão deve ser feita com base em uma nova forma de estruturação das 

mensagens das propagandas. Esta pode auxiliar na evolução dos indivíduos, possibilitando o 
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acesso a informações inerentes ao seu crescimento e da sociedade como um todo. Pode-se 

constituir um dimensionamento mais seguro desse conjunto, oferecendo mensagens de qualidade 

e, assim, enaltecer a vida da marca, conseqüentemente, desencadeando exigências de uma postura 

mais engajada dos concorrentes.   

 A atuação da propaganda é de grande relevância, pois potencializa resultados positivos à 

medida que se identifica com o público, criando e mantendo um relacionamento bem sucedido 

com o mesmo. É necessário, para isso, planejar estratégias de aproximação com o consumidor, 

mostrando a participação em ações coletivas orientadas para a mudança.  

 Sendo assim, já está se dando um grande passo, visto que, algumas marcas de sucesso, 

como é o caso da Coca-Cola, iniciaram seu trabalho empenhadas em propagar valores aos 

cidadãos, interagindo a partir de uma mensagem. Uma simples atitude, porém de grande 

representatividade junto aos jovens, alia o poder da marca a uma metáfora, que pode ser 

interpretada como a salvação do mundo estar em tomar Coca-Cola. Assim, contrapõe-se às 

manifestações de violência presentes em um meio comum aos jovens, sem ser “careta”. 

 O histórico da Coca-Cola é composto por ações bem elaboradas, sendo perceptível a todos 

e mostrando ser empenhada na sua missão. A marca trabalha através de suas estratégias 

mercadológicas: a sedução e o prestígio em ter o hábito de beber refrigerante. Com slogans e 

propagandas atraentes, mostra-se moderna e reproduz imagens com grande impacto, valendo-se 

da tecnologia para manter-se sempre à frente no mercado. Além disso, representa um ícone 

social, onde todos se identificam com o mesmo gosto, e se torna uma bebida com o poder de 

quebrar as diferenças entre os indivíduos, possibilitando a união entre os povos e interligando 

valores entre as mais diversas personalidades.  

 A conquista global dessa marca é servir como difusora de idéias, envolvendo várias 

gerações em prol de um ideal. A Coca-cola interfere na vida de muitos consumidores, passando a 

provocar mudanças diante do impacto causado por ela, ou seja, tem, em suas mãos, o poder de 

assegurar a estratégia já lançada na mídia, fazendo, da propaganda, um meio promissor para 

divulgar mensagens socialmente responsáveis. 
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ANEXO A – ESTRATÉGIAS  UTILIZADAS 
 
 

 
 
Ilustração 1: momento em que Ray avança o sinal vermelho. 
Estratégia I: Simulação do jogo GTA 
 
. 

 
Ilustração 2: momento em que Ray toma a Coca-Cola e o vendedor pensa que está sendo assaltado. 
Estratégia II: Manter o telespectador atendo através de uma simbologia. 
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Ilustração 3: momento em que devolve a bolsa para a senhora vítima de um furto. 
Estratégia III: Demostra transformação 
 
 

 
Ilustração 4: momento de celebração. 
Estratégia IV: Torna possível uma outra realidade para o mundo. 
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ANEXO  B  –  LETRA E TRADUÇÃO DA MÚSICA  
 

You Give a Little Love Você Dá Um Pouquinho De Amor 

 

We could've been anything 

That we wanted to be 

And it's not too late to change 

I'd be delighted to give it some thought 

May-be you'll agree that we really ought  

(Two, three, four) 

 

We could've been anything 

That we wanted to be 

 

Yes, that decision was ours 

It's been decided we're weaker divided 

 

Let friendship double up our powers 

 

We could've been anything 

That we wanted to be 

And I'm not saying that we should 

But if we try it, we'd learn to abide it 

We could be the best at bein' good guys 

 

Flowers of the earth 

Who can even guess how much 

A real friend is worth?  

Good guys, shake an open hand 

 

Maybe we'll be trusted  

 

Nós poderíamos ser qualquer coisa  

que quisermos ser 

E não é tarde demais para mudar 

Estaríamos encantados de dar alguns 

pensamentos 

Talvez você concorde, nós realmente 

deveríamos  

(dois, três, quatro) 

 

Nós poderíamos ser qualquer coisa que 

quisermos ser 

 

Sim, a decisão era nossa 

Foi decidido estávamos totalmente divididos 

 

Deixe a amizade dobrar nossos poderes 

 

Nós poderíamos ser qualquer coisa  

que quisermos ser 

E eu não estou dizendo que deveríamos 

Mas se nós tentássemos, nós poderíamos 

aprender a acatar isso 

Nós poderíamos ser os melhores em ser bons 

garotos 

 

Flores da terra 

Quem poderia imaginar o quanto 
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If we try to understand 

No doubt about it 

It must be worthwhile 

Good friends do tend to make you smile 

 

We could've been anything  

That we wanted to be 

Yes, that decision is ours 

It's been decided we're weaker divided 

Let friendship double our powers 

 

You give a little love 

And it all comes back to you 

(Da da da ra da da da)  

You know you gonna be remembered  

For the things you say and do 

(Da da da ra da da da) 

 

You give a little love 

Andit all comes back to you 

(Da da da ra da da da)  

You know you gonna be remembered 

For the things you say and do 

(Da da da ra da da da)  

 

 

Vale um verdadeiro amigo? 

Os bons garotos agitam de mãos abertas 

 

Sem dúvida sobre isso 

Deve valer a pena  

Bons amigos tendem a fazer você sorrir 

 

Nós poderíamos ser qualquer coisa que 

quisermos ser 

Sim, a decisão era nossa 

Foi decidido que nós somos mais fracos 

separados 

Deixe a amizade dobrar nossos poderes 

 

Você dá um pouquinho de amor 

E tudo volta pra você 

(Da da da ra da da da) 

Você sabe, você será lembrado 

Pelas coisas que você disse e fez 

(Da da da ra da da da) 

 

Você dá um pouquinho de amor 

E tudo volta pra você 

(Da da da ra da da da) 

Você será lembrado 

Pelas coisas que disse e fez 

(Da da da ra da da da)21 

 

 

 

                                                 
21 Disponível em: http://letras.terra.com.br/bugsy-malone/1039014/. Acesso em: 10 de jun. 2008. 


