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RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo investigar identidade visual das novas embalagens dos 
refrigerantes de 350 ml Coca-Cola Sabor Original, Coca-Cola Zero Açúcar e Coca-Cola 
Stévia, atualizadas a partir da estratégia de marca única adotada pela companhia em 2017, 
visando manter a unidade de posicionamento de marca. A partir desta perspectiva, foi levada 
em consideração a identidade visual da empresa quanto ao seu posicionamento. No contexto 
de um mercado cada vez mais competitivo, as embalagens passaram de coadjuvantes para 
protagonistas nas estratégias de marketing das empresas. Para observar a mais recente 
mudança adotada pela Coca-Cola, o presente estudo empregou uma abordagem qualitativa e 
desenvolveu uma análise comparativa das embalagens anteriores e as atuais. Cinco categorias 
foram analisadas, sendo elas: proximidade, alinhamento, repetição, contraste e cor. Cada 
categoria foi analisada e comparada entre as embalagens anteriores à mudança de 2017 e as 
embalagens posteriores à essa mudança. 
 
Palavras-chave: Comunicação visual. Embalagem. Estratégia de Marca Única. 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this article is to investigate the visual identity of the new 350ml Coca-Cola, 
Coca-Cola Zero, and Coca-Cola Stevia packages, updated from the one brand strategy chosen 
by the company in 2017, intending to keep the brand positioning unit. From that standpoint, 
the visual identity of the company was taken into consideration, in terms of its positioning. In 
the context of an increasingly competitive market, the packages transitioned from coadjuvant 
to protagonist of the companies’ marketing strategies. In order to observe the most recent 
change adopted by Coca-Cola company, this study used a qualitative approach and developed 
a comparative analysis of the previous and current packages. Five categories were analyzed, 
for instance: proximity, alignment, repetition, constrast and color. Each category was 
analyzed and compared among the packages, prior to the change of 2017, and the packages 
posterior to this change. 
 

Key-words: Visual communication. Package. One brand strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Comercializado em lojas, restaurantes, supermercados, máquinas de venda automática 

entre outras diversas formas de ponto de venda e distribuição, o refrigerante mais famoso do 

mundo é facilmente reconhecido pelos seus atributos visuais, seja pelo seu logotipo, sua 

embalagem, o formato de sua garrafa ou a cor da identidade visual. A Coca-Cola foi 

concebida inicialmente para ser um xarope, um remédio criado pelo farmacêutico e inventor 

americano John Pemberton em 1886. O refrigerante com o sabor mais conhecido do mundo 

surgiu na cidade de Atlanta, na Geórgia, um dos primeiros estados a adotar a Lei Seca dos 

Estados Unidos da América na época. Essa é a versão oficial da história de acordo com a 

própria empresa Coca-Cola (COCA-COLACOMPANY, 2017)1 

A Coca-Cola Company é a maior empresa de bebidas do mundo. Fundada em 1886, a 

empresa oferece mais de 2800 produtos em mais de 200 países e reúne mais de 90 mil 

colaboradores e 300 engarrafadoras associadas. Em média, 1,2 bilhão de pessoas em todo o 

mundo tomam algum produto da Coca-Cola todos os dias. O refrigerante Coca-Cola é o 

produto e a marca mais conhecidos da história da humanidade (WHEELER, 2012). Em seu 

primeiro ano de operação, na cidade de Atlanta, foram vendidos apenas 25 galões de Coca-

Cola, o que correspondia a nove copos por dia (CAMPACCI, 2015).  

Um dos fatores que ajudou no crescimento da empresa foi que, segundo Standage 

(2005, p.133), “durante o século XIX, os Estados Unidos concentravam seu poder econômico 

no mercado interno, mas durante o século XX a nação o direcionou para o mercado externo 

no intuito de intervir decisivamente nas duas guerras mundiais”. A ascensão dos Estados 

Unidos junto à proliferação da guerra, da política, do comércio e das comunicações durante o 

século XX é espelhada pelo crescimento da Coca-Cola. 

Nos dias de hoje, a Coca-Cola está em presente nos cinco continentes do mundo. Ela 

comunica para diversas línguas e diversas culturas. Uma destas formas de comunicação com 

intuito de impactar o consumidor na sua decisão de consumo, principalmente no ponto de 

venda, é o uso estratégico da comunicação e do design da embalagem. Segundo Negrão e 

Camargo (2008), a embalagem não só qualifica o produto, mas também sua marca no ponto-

de-venda. A identificação da marca exposta na embalagem influencia o cliente em sua decisão 

de compra. Em muitos casos, é ela que imprime “personalidade” ao produto, diferenciando-o 

dos concorrentes. 

                                                           
1 Disponível em: < http://www.coca-colacompany.com/stories/the-chronicle-of-coca-cola-birth-of-a-refreshing-
idea. Acesso em: 25 maio 2017. 
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A embalagem tornou-se, progressivamente, um dos grandes diferenciais competitivos 

de um produto. Para isso, as marcas investem seu tempo e dinheiro para aperfeiçoar suas 

embalagens quanto à sua forma, sua qualidade, seu design, matéria prima, etc., tudo que possa 

interferir na experiência do consumidor ao adquirir um produto. Neste sentido, este artigo, 

parte do seguinte problema de pesquisa: como a Coca-Cola aplicou o conceito de One Brand 

Strategy na linha de embalagens dos produtos Coca-Cola Original, Coca-Cola Zero Açúcar e 

Coca-Cola Stevia, visando desta forma manter a unidade de posicionamento de marca? 

Para responder a esta questão, foi feito um estudo para compreender que mudanças 

foram empreendidas pela marca Coca-Cola nas embalagens dos produtos Coca-Cola Original, 

Coca-Cola Zero Açúcar e Coca-Cola Stevia para que a linha alcançasse unidade de marca, a 

chamada One Brand Strategy. Os objetivos específicos ficaram assim definidos: a) investigar 

os elementos gráficos presentes nas embalagens escolhidas para o estudo; b) comparar os 

elementos visuais das embalagens antigas, comercializadas em 2016, em relação às novas, 

lançadas em 2017; c) observar as mudanças em relação à proximidade, alinhamento, 

repetição, contraste e às cores dos elementos gráficos das embalagens. 

A importância deste trabalho se justifica para a construção de um trabalho de pesquisa 

e análise de um acontecimento recente e com interesse nas áreas, tanto de comunicação como 

na área do design. Também, poderá servir como fonte para futuros trabalhos relacionados ao 

objeto de estudo e para pesquisa de conceitos e termos técnicos da área da comunicação e 

também ligados ao design. 

Em segundo plano, a justificativa acontece pelo interesse do pesquisador, como aluno 

de graduação de Publicidade e Propaganda, através da importância da embalagem como 

forma de comunicação visual e com a mudança dos elementos gráficos presente nas 

embalagens analisadas. Os resultados deste trabalho também poderão servir como fonte de 

referência para alunos de Publicidade e Propaganda, ou para futuros designers interessados 

em estudar Direção de Arte, mudança de embalagem, entre outros conceitos relacionados à 

construção de embalagens. 

Ressalta-se também que, considerando o presente contexto, em que, com o mercado 

está cada vez mais competitivo uma das formas de se destacar da concorrência através da 

comunicação visual é através da embalagem. Cada vez mais o consumidor quer ser 

surpreendido e, principalmente, ter suas expectativas alcançadas, por isso as marcas devem se 

preocupar, sobretudo, pelo ponto de venda em como alcançar esse objetivo com o 

consumidor. 
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2 MARCA E IDENTIDADE VISUAL 

 

Diversos autores trazem definições semelhantes referentes ao conceito teórico de 

marca, como, por exemplo: um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca 

registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de um 

vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços daqueles dos 

concorrentes (AAKER, 1996).  

Para Kotler (1998), a marca tem o propósito de identificar bens ou serviços de um 

vendedor ou grupo de vendedores e de diferenciá-los dos concorrentes. Segundo Ogilvy, 

citado por Kapferer (2003, p.54), “marca é a soma intangível dos atributos de um produto: o 

seu nome, embalagem e preço; a sua história, reputação e a maneira pela qual é comunicada. 

É ainda definida pelas impressões e experiências de quem as usa”. Com o valor, tangível e 

intangível, de uma marca, as empresas buscam gradativamente conquistar seus consumidores 

com o intuito de valorizar seu serviço ou produto.  

Quanto à intangibilidade, compreende-se que a marca tem “a função de identificar a 

promessa de benefícios, associada a bens ou serviços, que aumenta o valor de um produto 

além de seu propósito funcional, tendo uma vantagem diferencial sustentável” (TAVARES, 

1998, p.21). Com isso, o autor apresenta um dos fatores determinantes para uma marca ter 

sucesso, representado pelo valor intangível da marca.  

Quando se fala de identidade visual, deve-se considerar duas vertentes, que são: 

posicionamento (ou, segundo alguns autores, identidade de marca) e imagem de marca. 

Kapferer (2004) explica que a imagem de marca é a percepção ou a leitura que o consumidor 

faz da identidade de marca. Assim, podemos compreender o termo como o resultado ou a 

análise do público em geral perante a percepção de determinada marca na sociedade.  

A imagem de marca é criada a partir de uma variedade de estímulos remetente aos 

consumidores, que englobam: nome de marca, produtos, anúncios publicitários, patrocínios, 

embalagem entre outras ações realizadas pela empresa e tornadas de conhecimento do 

público. Ruão (2003) considera que imagem de marca é a percepção do consumidor frente à 

marca em diversas instâncias: produto, propaganda, merchandising, PDV etc., sendo o 

resultado das interações entre marca e seus públicos. Biel (1992, p. 8) descreve a imagem de 

marca como “um conjunto de atributos e associações que os consumidores fazem com o nome 

da marca”. Então, a imagem de marca está intrinsicamente ligada à visão do consumidor ou 

do público geral em relação ao posicionamento da marca e às experiências que o consumidor 

adquire com ela.  
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Por fim, podemos citar AAKER E JOACHIMSTHALER (2000) que afirmam que a 

imagem de marca é essencialmente tática, ou seja, trata-se de um elemento que impulsiona 

resultados, sendo assim, necessária ser cuidadosamente monitorada para que não se perca a 

credibilidade uma vez alcançada perante o consumidor. KOTLER (1998) chega a afirmar que 

não consumimos produtos, mas sim consumimos a imagem que temos deles e o que eles 

representam, ou seja, sua simbologia. Deve-se esclarecer de antemão que a imagem que a 

empresa deseja estabelecer nem sempre é a mesma imagem vista aos olhos do público, o que 

será aprofundado a seguir. 

DE CHERNATONY E DRUY (2004) citam que nem todas as empresas conseguem 

transmitir uma proposta de valor sem ruídos de comunicação, ou seja, os autores esclarecem a 

relação da imagem de marca pretendida pela empresa (aquilo que faz parte da sua identidade) 

e a imagem da marca realmente estabelecida perante o público em geral. Por isso, devemos ter 

cuidado para não confundir os termos. A identidade de marca envolve como a empresa vê a si 

mesma, diz respeito à missão, à visão, aos valores e ao posicionamento da empresa, com o 

intuito de diferenciar-se dos concorrentes. Além disso, todos os preceitos éticos e objetivos 

estão ligados à identidade de marca, e devem ser de conhecimento de todos os seus 

funcionários e colaboradores.  

Conforme DE CHERNATONY E DRUY (2004) a evolução do conceito da identidade 

de marca pode ser dividida em cinco períodos. O primeiro período refere-se aos anos de 1950 

a 1960, com o papel predominante dos designers demarcando uma era na criação da 

identidade das marcas. Os Estados Unidos foram os pioneiros nesse sentido, cabendo aos 

designers o papel de desenvolver características únicas para as marcas, criando uma 

identidade visual. Alguns exemplos de identidades criadas são os logotipos de marcas como 

IBM, UPS, Minolta e Shell. Também nesse período, o amarelo começa a ser associado à 

Kodak, e o vermelho à Coca-Cola. 

O segundo período vai de 1970 a 1980, quando o setor do marketing passou a ser o 

responsável pelo cuidado com a identidade de marca. A influência da estratégia e o foco no 

consumidor marcaram a década de 1970. Nessa época, procurou-se equilibrar o sentido 

estético com a gestão e a estratégia organizacional. No terceiro período, de 1970 a 1990, as 

multinacionais passaram a ter manuais de identidade corporativa, o que contribuiu para 

estabelecer os valores e o posicionamento da empresa. Esse cenário ajudou a profissionalizar 

as empresas e, com isso, muitas delas passaram a entender a importância de se estabelecer 

uma identidade de marca que seja respeitada e mantida em vários países.  
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O quarto período, da década de 1990 a 2000, foi demarcado pela grande influência dos 

públicos internos da empresa (dos colaboradores aos fornecedores). Assim, as empresas 

perceberam a necessidade de criar, no público interno, uma atitude favorável perante a marca. 

Também foi nesse período que começaram a aparecer as primeiras mudanças de uma 

linguagem clássica e racional para uma linguagem inovadora e emocional. Já o quinto período 

iniciou no ano 2000, com a extrema valorização dos stakeholders2 e o enquadramento na 

definição da identidade e da gestão da marca (MEDEIROS, 2011). 

Entendido como a marca, bem como a percepção do consumidor e os constantes 

esforços por parte dos setores de marketing e comunicação da empresa, passemos ao 

entendimento das embalagens, quanto a sua história, função na comunicação e seus elementos 

visuais. 

 

3 EMBALAGEM: FUNÇÃO E ELEMENTOS GRÁFICOS 

 

O termo “embalagem” para a ABRE – Associação Brasileira de Embalagem, é “um 

recipiente ou envoltura que armazena produtos temporariamente, individualmente ou 

agrupando unidades, tendo como principal função protege-lo e estender o seu prazo de vida, 

viabilizando sua distribuição, identificação e consumo” (ABRE, 2017)3. Podem-se distinguir 

as embalagens em duas diferentes funções. Primeiramente como embalagens de consumo, que 

chegam até o consumidor final e são levadas para casa. Em segundo lugar, como embalagens 

de transportes, que tem como finalidades principais proteger o conjunto das primeiras 

embalagens e embalar produtos a granel para transporte.  

O presente trabalho irá analisar as embalagens da Coca-Cola dentro do 

posicionamento de marca One Brand Strategy em comparação com as embalagens anteriores 

a esse posicionamento. Mas antes de analisarmos precisamos deixar alguns pontos claros a 

respeito de seus elementos e um pouco da história, função e desenvolvimento das embalagens.  

De acordo com MESTRINER (2005) a partir da necessidade de preservar a carne crua na 

pré-história, surgiu uma das primeiras possíveis utilizações de embalagem, feita através de 

folhas de árvore. Ao longo de sua história, com o desenvolvimento da técnica, as embalagens 

tiveram seus aspectos visuais em constante evolução.  

                                                           
2 Stakeholder significa público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo que fez um investimento ou tem 
ações ou interesse em uma empresa, negócio ou indústria. Disponível em: 
<http://www.significados.com.br/stakeholder>. Acesso em: 26 mai 2017. 
3 Disponível em: < http://www.abre.org.br/setor/apresentacao-do-setor/a-embalagem/>. Acesso em: 01 maio 
2017 
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 A embalagem tinha como funções iniciais proteger, conter e viabilizar o transporte 
dos produtos. Com o desenvolvimento da humanidade e da economia, a embalagem 
teve também denotações para conservar, expor e vender os produtos, e tornando-se 
assim uma importante ferramenta do marketing para atrair o consumidor por meio 
do seu visual atraente e comunicativo (MESTRINER, 2005, p.12). 
 

Sabe-se que, de uma simples função de proteger e transportar, a embalagem se 

transformou, ao longo dos anos, em um vendedor silencioso. Quase sempre ela é o cartão de 

visita da empresa, da marca ou do produto. Segundo Wheeler (2012, p.170), “as embalagens 

são marcas nas quais você confia o suficiente para levar para dentro de casa”.  

No mercado cada vez mais saturado e competitivo, a embalagem tem sido o fator 

chave para a diferenciação da concorrência. Ter uma embalagem atrativa e que represente, por 

meio das suas cores, tamanho, formas, texturas e outros aspectos, o que a empresa pretende 

transmitir de mensagem, faz com que o consumidor seja atraído para o seu produto e 

estimulado ao processo de compra. Ainda de acordo com Wheeler (2012, p.170), “a prateleira 

provavelmente é o ambiente mais competitivo do mundo do marketing”.  

Com isso, devemos analisar alguns elementos que devem ser levados em consideração 

no desenvolvimento de uma embalagem, a partir de seu objetivo, quando expostos em 

gôndolas ou vitrines, no que diz respeito a chamar a atenção, ser atraente, manter a atenção, 

criar expectativa, gerar interesse, e por fim, com o resultado esperado, destinar a compra do 

produto, seja ela regular, coativa, de ocasião, impulsiva ou emocional (onde a embalagem 

pode se tornar o maior diferencial), compra de prova, planejada ou de sentido de especulação. 

As características analisadas dos elementos gráficos das embalagens serão: a) 

proximidade; b) alinhamento; c) repetição; d) contraste; e) cores. A categoria “proximidade” 

será de acordo com Williams (2013). Já as categorias “alinhamento”, “repetição e “contraste”, 

serão baseados nas autoras Williams (2013) e Dondis (1997)”. Já a análise das cores na 

embalagem, será feita de acordo com Farina (2011).Foi realizada a pesquisa bibliográfica dos 

autores indicados a cada categoria de análise com intuito de basear o texto com fundamento 

teórico. 

O princípio de proximidade fala que devemos agrupar itens relacionados, 

aproximando-os para que as informações sejam vistas como um bloco, ou um grupo de 

informações. Caso contrário, parecerá que existem diversos blocos de informações sem 

relação. Williams ainda destaca que “a proximidade física indica uma relação” (WILLIAMS, 

2013, p.15). 



10 
 

A autora ainda cita a importância do corpo de texto das mensagens, destacando ou não 

as informações de acordo com o tamanho. Ela cita ainda que mensagens complementares 

devem ser apresentadas com tamanho menor e de preferência em seu formato normal, ou seja, 

não deve ser em bold (negrito) ou itálico ou outra forma que destaque a informações das 

outras. Isso serve para manter a ordem de informação mais simples. Williams (2013, p.23) diz 

que “melhorar suas habilidades no design é um processo gradual e começa com a 

comunicação clara”. 

Então podemos destacar sobre o conceito de proximidade, de acordo com WILLIAMS 

(2013), que quando há inúmeros itens próximos eles se tornam um bloco, ou uma unidade 

visual e devem aproximar informações que fazem sentido e que sejam complementares, 

ocorrendo de forma coerente a ordem de leitura das informações. Esse conceito tem como 

propósito organizar e manter as informações de forma hierárquica, para que o consumidor, no 

caso de embalagem, saiba o que é mais importante de informação dentro dos elementos 

visuais da embalagem.  

O princípio de alinhamento afirma que “nada deve ser colocado de madeira arbitrária 

na página. Cada item deve ter uma conexão visual com outro elemento” (WILLIAMS, 2013, 

p.33). O designer responsável pela criação e localização dos elementos visuais deve ter a 

consciência deste princípio, alocando as informações de forma que o alinhamento esteja sendo 

realizado de forma coesa a fim de criar unidade de informação nos elementos gráficos. 

Existem três tipos de alinhamentos básicos e que devem ser utilizados de acordo com a 

mensagem que o designer responsável deseja transmitir. A primeira forma de alinhamento é a 

esquerda, que é a mais recomendada para blocos de texto. A segunda forma de alinhamento é 

a direita, onde todas as informações começarão em uma linha imaginaria, do lado direito. Esse 

tipo de alinhamento pode não ser tão claro quanto as informações que desejam ser 

transmitidas. Já a terceira forma de alinhamento é a centralizada, onde as informações devem 

partir de um eixo central as suas laterais de forma uniforme. 

Devemos esclarecer que nenhum dos tipos é a fórmula do sucesso para um design bem 

sucedido, há diversas maneiras de quebrar essas regras, mas Williams afirma que “para 

quebrar regras, você deve conhecê-las antes de poder quebra-las” (WILLIAMS, 2013, p.49). 

Ou seja, qualquer alinhamento diferente dos três citados acima deve ser feitos de forma 

consciente e com um propósito bem esclarecido, para que a informação seja transmitida de 

maneira correta. 

Alinhamento também está ligado a instabilidade e ao equilíbrio dos elementos 

gráficos. Dondis (1997, p.141) afirma que “sua importância fundamental baseia-se no 
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funcionamento da percepção humana e na enorme necessidade de sua presença, tanto no 

design quanto na reação diante de uma manifestação visual”. O alinhamento é responsável 

pela instabilidade ou equilíbrio dos elementos gráficos, e deve ser utilizado de acordo com o 

interesse da mensagem que deseja transmitir através do usa dessa técnica. Seja ela mais 

organizada e equilibrada ou mais provocativa e instável. 

Quanto ao princípio de repetição Williams afirma que se devem repetir alguns 

aspectos do design por toda a peça, com a finalidade de unificar e criar mais interesse visual 

por seus leitores (WILLIAMS, 2013). Esse princípio utilizado no design é responsável pela 

consistência das peças, podendo ser comunicada de forma independente, mas com ligação em 

outras peças já comunicadas.  

O elemento em questão para repetição pode ser do mais simples ao mais complexo. 

Uma forma de repetição no layout, por exemplo, é a utilização de uma fonte em negrito, uma 

cor ou então um formato especial. Simples ou complexo, a repetição pode estar presente em 

qualquer coisa que o leitor reconheça visualmente (WILLIAMS, 2013). 

Um dos objetivos da repetição é projetar unidade para os elementos gráficos. Nesse 

contexto, Dondis (1997) escreve que a unidade é um equilíbrio adequado dos elementos e que 

passe a ser vista como um todo e assim sendo considerada como uma coisa só. No que diz 

respeito a embalagens, esses elementos de repetição causariam a unidade, podendo ser 

repetida a cor, a tipografia, elementos gráficos, símbolos, textura, entre outras coisas. 

Já em relação ao contraste, Williams (2013) afirma que essa é a opção mais eficiente 

de aumentar o interesse visual de uma página. “A regra importante a ser lembrada é que, para 

o contraste ser efetivo, ele deve ser forte”, afirma a autora (WILLIAMS, 2013, p.65). O 

contraste é criado a partir de dois elementos distintos. Ele pode ser criado de várias maneiras, 

sendo, por exemplo, um contraste entre uma fonte grande em relação a uma pequena, uma 

linha fina em relação a uma linha grossa, cor fria em relação a cor quente, elemento horizontal 

e um elemento vertical, imagem pequena em relação a imagem grande entre outros contrastes 

que podem ser criados (WILLIAM.S, 2013). 

Devemos ter em mente que esse conceito constitui duas finalidades. Primeira 

finalidade é criar interesse no leitor, através do uso das diversas maneiras de criar contraste. A 

outra finalidade se detém a organização das informações, destacando os elementos visuais uns 

aos outros, mantendo a legibilidade das informações e a hierarquia das mesmas. De acordo 

com Dondis (1997) “talvez o mais importante contraste de cor seja o quente-frio, que 

estabelece uma distinção entre as cores quentes, dominadas pelo vermelho e pelo amarelo, e 

as frias, dominadas pelo azul e pelo verde” (DONDIS, 1997, p.125). Além disso, ela afirma 
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ainda que essas características de cor podem afetar a posição espacial, tendo em vista que a 

cor e sua temperatura podem indicar proximidade ou distância (DONDIS, 1997). 

As cores empregadas em uma embalagem podem ajudar a atrair ou afastar as pessoas 

de um determinado produto. Elas também são responsáveis por criar associações e sensações, 

tanto positivas quanto negativas, além de despertar o interesse no consumidor. “É certa a 

grande influência da cor sobre o homem, tanto sob o ponto de vista fisiológico, quanto 

psicológico e cultural” (FARINA, 2011, p.118). Na embalagem, a cor é o principal 

componente visual a primeiro lugar chamar a atenção do olhar do consumidor. Por isso, a 

escolha das cores deve ter atenção redobrada, principalmente se considerarmos as ligações 

emotivas que elas carregam e seu alto potencial de persuasão.  

Uma embalagem pode ser composta por apenas uma única cor predominante, ou então 

uma combinação de diversas cores. Colaro (2007, p.29) diz que “ao se planejar uma 

combinação de cores, é preciso levar em conta essa visibilidade e também o contraste entre as 

cores”. De acordo com Strunck (2012, p.106), “as pessoas podem não saber descrever o 

logotipo ou o símbolo das marcas mais conhecidas, mas certamente serão capazes de dizer 

quais são suas cores”. Dondis (1997) afirma que “a cor está, de fato, impregnada de 

informação, e é uma das mais penetrantes experiências visuais que temos todos em comum” 

(DONDIS, 1997, p.64). 

A cor, quanto à sua função na embalagem, deve seguir alguns critérios para que seja 

eficiente e atinja os objetivos propostos. O primeiro, como já citado, é a função de atrair a 

atenção do público consumidor. Em seguida, a cor deve ser responsável por contribuir à 

continuação na leitura dos demais elementos presentes, tornando o produto compreensível 

quanto as suas características mais importantes que devem ser apresentadas desde a primeira 

impressão visual do produto.  

Um exemplo disso é a utilização das cores vermelha e branca em um cartaz com a 

silhueta de uma garrafa no formato da “contour”, dando a entender que o anúncio é da marca 

Coca-Cola. Ou seja, o formato da garrafa conhecido pela maioria das pessoas em todo mundo 

tem o reforço das duas cores, vermelha e branca, fazendo menção a marca Coca-Cola e assim, 

induzindo o consumidor a relacionar com a marca. 

O primeiro contato pode inspirar a confiança necessária no consumidor por meio de 

apelos emocionais transmitida pelas cores corretas, além destas facilitarem a memorização do 

produto. “O poder de atração e o fascínio que a cor exerce atuam diretamente na sensibilidade 

humana, atingem a parte motivacional, levam o indivíduo a reagir, e este realiza um desejo 

despertado improvisadamente por meio da aquisição” (FARINA, 2011, p.134). 
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Em resumo, as qualidades básicas que a cor pode oferecer à embalagem são: 

primeiramente, a visibilidade no ponto de venda, tornando a embalagem o cartão de visita de 

um produto, chamando a atenção do consumidor, sendo reconhecida e diferenciada entre os 

concorrentes. Em seguida, provocar o impacto necessário para que estimule os sentidos do 

consumidor, e também, manter a atração do mesmo, sendo persuasiva e com capacidade de 

seduzir o consumidor trazendo para parte de seus produtos, a fim de atingir o objetivo 

principal: a venda do produto. 

As cinco características citadas anteriormente que serão analisadas tem a ver com a 

mudança da embalagem da Coca-Cola. A natureza das alterações propostas para uma 

embalagem pode ser distinta podendo ser relacionada ao design, matéria-prima, identidade 

visual, transporte ou conveniência no uso. Independente do fator da mudança, o ponto de 

partida para criar uma embalagem e atingir os objetivos propostos, é entender os hábitos de 

compra do consumidor.  

O designer de embalagem deve estar atento aos fatores que interferem no hábito de 

compra do consumidor, para atender às necessidades e entender o real motivo que leva 

alguém a consumir através da embalagem. Uma parcela das compras efetuadas, 

provavelmente não é planejada pelo consumidor, isso faz crescer a importância da embalagem 

no ponto-de-venda. Algumas razões para mudança nas embalagens podem ter a ver com: 

 
Perda de participação de mercado, ajuste a um novo programa de identidade 
corporativa, quando a embalagem é o ponto fraco do marketing mix, ganhar market 
share, estar à frente da concorrência por meio de um programa planejado de 
adaptações e inovações, atualização em relação a expectativas e hábitos dos 
consumidores, entre outros (NEGRÃO E CAMARGO, 2008, p.121) 

 

Com isso, a empresa deve estar sempre atenta às tendências de mercado e 

correlacionar com os interesses do público-alvo do produto para realizar um trabalho 

adequado e que atinja os objetivos e metas da empresa através da mudança de design da 

embalagem.  

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o presente trabalho foi definido utilizar o método de estudo de caso para a 

condução deste trabalho. Ele visa proporcionar vivência de uma realidade tendo por base a 

discussão, a análise e a busca das informações de acordo com o levantamento bibliográfico 

feito ao longo do desenvolvimento do trabalho. Para Gil (2002, p.140), “o estudo de caso é 
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muito frequente na pesquisa social, devido à sua relativa simplicidade e economia [...] e não 

requer aplicação de técnicas de massa para coleta de dados, como ocorre nos levantamentos”. 

Quanto à natureza do presente estudo, foi empregada a qualitativa, a qual não se 

preocupa com a representatividade numérica. Este método “busca explicar os por quês das 

coisas” (GOLDENBERG, 2004, p.14). De acordo com Minayo (2001, p.22), “a abordagem 

qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados, das ações e relações humanas, um lado 

não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas”.  

A técnica utilizada no estudo teve o caráter descritivo, o qual tem por objetivo 

descrever os fatos e/ou os fenômenos de uma determinada realidade. Triviños diz que “os 

estudos descritivos exigem do pesquisador uma série de informações sobre o que se deseja 

pesquisar” (TRIVIÑOS, 1987, p.110).  

Nesse contexto, o estudo de caso se aplica a mudança das embalagens da Coca-Cola. 

Com o mundo em constante transformação, a Coca-Cola, mais uma vez, se renovou. No final 

de 2016, a empresa anunciou sua nova estratégia de posicionamento chamado One Brand 

Strategy. O conceito leva em consideração as escolhas dos seus consumidores.  

Com a mudança, a Coca-Cola teve de se preocupar com a grande variedade de 

embalagens presentes no seu portfólio de produtos. Além disso, a comunicação deixou de ser 

feita por marcas independentes, como Coca-Cola Original, Coca-Cola Zero Açúcar e Coca-

Cola Stevia, para contemplar uma grande marca, a Coca-Cola, com um conceito de 

propaganda única, a fim de unificar a marca Coca-Cola e oferecer as escolhas de sabor a partir 

da marca principal. A promessa por parte da empresa é que independente da embalagem que o 

consumidor escolher, ele terá a sensação e o prazer de beber uma Coca-Cola, seja ela na sua 

forma original, com zero açúcar ou com stevia e 50% menos açúcares.  

Marcos de Quinto, vice-presidente global de marketing da The Coca-Cola Company 

explicou que ao invés de “três marcas com três personalidades distintas, agora haverá uma 

única marca, a icônica Coca-Cola, com diferente variantes”, (COCA COLA BRASIL, 2017)4 

na apresentação do conceito One Brand Strategy. Mas alinhar o design da One Brand Strategy 

para todas as embalagens não foi uma tarefa fácil.  

Um universo competitivo, com embalagens de diversos tamanhos e diferentes 

materiais, tintas, processos industriais e diferentes quantidades de informações legais – 

levando em consideração os 207 países onde a embalagem circula. Dentre toda essa 

                                                           
4 Disponível em: < http://www.cocacolabrasil.com.br/historias/coca-cola-brasil-unifica-estrategia-para-as-tres-
versoes-de-coca-cola-entenda-o-que-significa-a-mudanca.>. Acesso em: 06 maio 2017 
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variedade, foram selecionadas três embalagens que atingem o objetivo proposto no presente 

estudo, apresentando a diferença entre as embalagens anteriores em relação as atuais. 

Dentro de um universo amplo de embalagens, a amostra escolhida foi Coca-Cola 

Sabor Original 350 ml, Coca-Cola Zero Açúcar 350 ml e Coca-Cola Stevia 350 ml. O antes e 

o depois foram comparados com demonstrações imagéticas e de acordo com o referencial 

teórico do presente estudo. Foi realizada uma comparação quanto a cinco elementos que 

ajudam a compor o novo design das novas embalagens sem comparação às anteriores: 

proximidade, alinhamento, repetição, contraste, segundo Dondis (1997) e Williams (2012) e a 

cor dos elementos gráficos das embalagens de acordo com Farina (2011) e Dondis (1997). 

A primeira iniciativa para que isso fosse possível, foi a realização de uma pesquisa 

referente a cada um destes cinco conceitos teóricos. Além disso, foram consultadas também 

reportagens falando sobre a Coca-Cola, tanto dos criadores, contando inclusive com 

entrevistas do presidente da Coca-Cola Brasil ou da designer brasileira responsável pelo 

projeto, Cris Grether5.  

Para melhor compreensão das categorias de análise do presente estudo, foi criada um 

quadro com a categoria e o autor utilizado para análise. Todas as cinco categorias de análise, 

sendo elas, proximidade, alinhamento, repetição, contrates e cores foram aplicadas de acordo 

com os autores Dondis (1997), Farina (2011) e Williams (2012). Mas antes de analisarmos as 

categorias vamos apresentar o objeto de estudo. 

O pesquisador entende que essa amostra é o suficiente para chegar aos objetivos 

propostos neste presente estudo, visto que o conceito aplicado na amostra é replicado nas 

demais embalagens, com alterações apenas de tamanho, levando em conta a variedade de 

formatos de garrafas e latas da marca. Além disso, as embalagens foram analisadas em 90 

graus, observando a parte da frente da lata, não tendo importância para o estudo os elementos 

gráficos que compõem as informações legais e informações nutricionais presentes nas 

embalagens, visto que a mudança nessa parte foi mínima e não relevante de acordo com o 

objetivo proposto do trabalho. Com isso, a parte gráfica analisada do presente estudo ficou 

assim definida: 

 

 
Figura 1: Embalagens Coca-Cola Zero Açúcar 350ml, Coca-Cola Sabor Original 350ml e Coca-Cola Stevia 
350ml, anteriores a mudança de 2017, frentes. 

                                                           
5 Diretora global de design da Coca-Cola que liderou a reformulação das embalagens. 
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Fonte: Sites Extra/Pinterest/Buscapé  modificadas pelo autor 6  

 
Figura 2: Embalagens Coca-Cola Zero Açúcar 350ml, Coca-Cola Sabor Original 350ml e Coca-Cola Stevia 
350ml, dentro da estratégia One Brand Strategy, frentes. 

 

 
Fonte: Site Coca-Cola Brasil7 

 

Apresentadas as embalagens que serviram para análise no presente estudo, vamos aos 

procedimentos metodológicos das categorias de análise. No total serão cinco categorias 

analisadas. Todas as categorias foram mencionadas com base nas autoras e autores já citados 

anteriormente. Vamos então ao quadro explicativo.   

 
Quadro 1:  Categorias de análise e procedimento metodológico 

 

                                                           
6 Lata Stevia disponível em:< https://extra.globo.com/noticias/economia/coca-cola-ganha-versao-com-
adocante-natural-stevia-50-menos-de-acucares-19179141.html>. Acesso em: 08 julho 2017. Adaptado de: 
autor. Lata Original disponível em: <https://www.pinterest.com.mx/pin/492088696770292962/>. Acesso em: 
08 julho 2017. Adaptado de: autor. Lata Zero Açúcar disponível em: < http://www.buscape.com.br/coca-cola-
zero-lata-350-ml>. Acesso em: 08 julho 2017. Adaptado de: autor. 

7 Disponível em: < http://www.cocacolabrasil.com.br/imprensa/release/coca-cola-brasil-lanca-estrategia-para-
incentivar-escolhas-reposicionamento-da-marca-coca-cola-inclui-novas-embalagens-e-reformulacao-da-versao-
zero-acucar/>. Acesso em: 08 julho 2017. Adaptado de: autor. 
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CATEGORIA PROCEDIMENTO 
Proximidade 
(Williams, 2013) 

Observar os elementos na embalagem que tem ligação e o quão próximo eles estão 
facilitando a leitura e o entendimento da informação. 

Alinhamento 
(Williams, 2013) 
(Dondis, 1997) 

Compreender a conexão dos elementos gráficos através do alinhamento. 

Repetição 
(Williams, 2013) 
(Dondis, 1997) 

Notar elementos gráficos que se repetem com intuito de trazerem unidade as 
embalagens. 

Contraste 
(Williams, 2013) 
(Dondis, 1997) 

Analisar a diferença de tons e de elementos visuais e o quanto contrastam uns aos 
outros. 

Cor 
(Farina 2011) 

Perceber a utilização da cor na embalagem como forma de comunicação e atração 
visual do consumidor. 

Fonte: O autor. 

 

A partir da tabela as embalagens serão descritas e então analisadas de acordo com cada 

categoria, comparando as latas anteriores a mudança e as latas depois da mudança. Essa 

análise foi realizada com base nos autores citados no quadro 1. Também se deve ressaltar que 

análise foi realizada a partir do conjunto das três embalagens, definidas como corpus da 

pesquisa, antigas em comparação as três embalagens novas, apresentando as peculiaridades de 

cada latinha e também as igualdades nas embalagens. 

 

5 ANÁLISES 

 

A primeira categoria analisada foi proximidade. Nesse item, Williams (2013) fala a 

respeito da sua importância em relação a organização dos elementos e a relação dos mesmos. 

Nesse contexto, foram analisados os espaços entre os elementos gráficos presentes nas 

embalagens da Coca-Cola anteriores a mudança de 2017 em comparação com as novas 

embalagens. 
 
 
 
 
Figura 3: Embalagens anteriores a mudança de 2017 parte visível ao consumidor no ponto de venda. 
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Fonte: Sites Extra/Pinterest/Buscapé  modificadas pelo autor 8 
 

Williams (2013) fala sobre a proximidade das informações enquanto grupos de 

informações. Foram observados os elementos gráficos como o logotipo, o tipo de refrigerante, 

sendo Sabor Original, Zero ou Stevia, presentes ao lado direito da marca e a informação dos 

mililitros presentes nas embalagens enquanto informações em conjunto. Na embalagem de 

Coca-Cola Zero, notou-se que o nome “zero” vem logo abaixo da marca, submetendo o tipo 

de sabor ao refrigerante.  

Na embalagem de Stevia as informações referentes ao sabor do refrigerante também 

estão localizadas logo ao lado do logotipo da Coca-Cola com proximidade de informações 

que complementam o entendimento do “tipo” de bebida. Dentre a tabela e a escala de 1 a 5, 

foi decidido ao valor 4 no quesito proximidade, visto que há uma quebra organizacional do 

grupo de informação presentes nas embalagens em relação aos mililitros deslocado das 

demais informações. 

Já nas novas embalagens podemos observar as seguintes informações em relação ao 

conceito de proximidade de acordo com Williams. Nas 3 embalagens, percebe-se que há 3 

blocos de informações. O primeiro bloco fica na parte superior a lata e informa o sabor do 

refrigerante. Logo abaixo está localizada a marca Coca-Cola. Por último, na parte inferior da 

lata estão os mililitros e a frase “refrigerante de cola”. 
 

Figura 4: Embalagens posteriores a mudança de 2017 parte visível ao consumidor no ponto de venda. 

 
Fonte: Site Coca-Cola Brasil9 

 
Williams (2013) destaca como função principal do conceito de proximidade unir as 

informações correlacionadas. Nas três embalagens as informações superiores pertencem ao 
                                                           
8 Lata Stevia disponível em:< https://extra.globo.com/noticias/economia/coca-cola-ganha-versao-com-
adocante-natural-stevia-50-menos-de-acucares-19179141.html>. Acesso em: 08 julho 2017. Adaptado de: 
autor. Lata Original disponível em: <https://www.pinterest.com.mx/pin/492088696770292962/>. Acesso em: 
08 julho 2017. Adaptado de: autor. Lata Zero Açúcar disponível em: < http://www.buscape.com.br/coca-cola-
zero-lata-350-ml>. Acesso em: 08 julho 2017. Adaptado de: autor. 
9 Disponível em: < http://www.cocacolabrasil.com.br/imprensa/release/coca-cola-brasil-lanca-estrategia-para-
incentivar-escolhas-reposicionamento-da-marca-coca-cola-inclui-novas-embalagens-e-reformulacao-da-versao-
zero-acucar/>. Acesso em: 08 julho 2017. Adaptado de: autor. 
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mesmo bloco de informação, destinando ao sabor do refrigerante. A marca localizada um 

pouco acima do centro também está de acordo com o conceito, mantendo um espaço entre as 

informações que dão clareza e facilitam a leitura da embalagem. Por fim, dois elementos 

informativos da embalagem.  

Em relação ao alinhamento, de acordo com Dondis (1997), depois do contraste é o 

elemento mais importante das técnicas visuais. Williams (2013) afirma que “há uma linha 

invisível que os conecta (elementos), tanto aos seus olhos quanto na sua mente” (WILLIAMS, 

2013, p.33). Nas embalagens anteriores a mudança, podemos observar que não há um 

alinhamento bem resolvido, pois a maioria das informações é trazida de forma vertical, 

dificultando a execução desse conceito. A leitura através do alinhamento proposto nas 

embalagens antigas pressupõe a uma leitura horizontal, da esquerda para direita e 

verticalmente de baixo para cima.  
 

Figura 5: Ordem de leitura e alinhamento das embalagens anteriores a mudança de 2017. 

 
Fonte: Sites Extra/Pinterest/Buscapé  modificadas pelo autor10 

 

Já o conceito de alinhamento aplicado as novas embalagens trazem outra proposta de 

leitura. Foi observado que, assim como Williams (2013) define, há uma linha central 

imaginária que alinha todos os elementos ao centro da embalagem. Também, é observado que 

a ordem de leitura através dos elementos gráficos, a partir do alinhamento, é realizada no 

sentido vertical de baixo para cima e no sentido horizontal da esquerda para direita, o que 

nesse caso seria o mais adequado para a clareza das informações. “A leitura contribui 

enormemente para a síntese visual da simplicidade, afirma Dondis” (1997, p.144). O 

alinhamento faz parte dessa simplicidade citada por Dondis (1997). 
 

Figura 6: Ordem de leitura e alinhamento das embalagens One Brand Strategy de 2017. 

                                                           
10 Lata Stevia disponível em:< https://extra.globo.com/noticias/economia/coca-cola-ganha-versao-com-
adocante-natural-stevia-50-menos-de-acucares-19179141.html>. Acesso em: 08 julho 2017. Adaptado de: 
autor. Lata Original disponível em: <https://www.pinterest.com.mx/pin/492088696770292962/>. Acesso em: 
08 julho 2017. Adaptado de: autor. Lata Zero Açúcar disponível em: < http://www.buscape.com.br/coca-cola-
zero-lata-350-ml>. Acesso em: 08 julho 2017. Adaptado de: autor. 
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Fonte: Site Coca-Cola Brasil11 

 

No que se refere ao conceito de repetição, Williams (2013) destaca-se os elementos 

que tornam as embalagens como uma unidade visual. Dondis (1997) escreve a importância 

desse conceito no que se refere a organização visual sensata na utilização dos elementos em 

diversas partes. Ou seja, a repetição deve estar presente para que o objeto seja reconhecido 

quanto a sua natureza de origem. Nas embalagens antigas, foi observado que dois elementos 

apenas se repetem nas 3 embalagens. O primeiro elemento é o logotipo da Coca-Cola, que 

mesmo assim, ainda é trazido com cor e tamanho diferente dependendo da variação do sabor. 

O único elemento constante e sem alteração é a onda. 
 

Figura 7: “Onda” nas embalagens anteriores a mudança, como único elemento que se repete em relação a 
posição, cor e tamanho. 

 
Fonte: Sites Extra/Pinterest/Buscapé  modificadas pelo autor 12 

 

Já nas embalagens One Brand Strategy o principal elemento visual que repete nas três 

embalagens é o destaque para a cor vermelha. Também, diferente das anteriores, o logotipo da 

Coca-Cola é trazido do mesmo tamanho, na mesma tonalidade de cor e direção. Através da 

cor vermelha, um círculo foi adotado para se destacar nas embalagens. O “red disk” é o 

                                                           
11 Disponível em: < http://www.cocacolabrasil.com.br/imprensa/release/coca-cola-brasil-lanca-estrategia-para-
incentivar-escolhas-reposicionamento-da-marca-coca-cola-inclui-novas-embalagens-e-reformulacao-da-versao-
zero-acucar/>. Acesso em: 08 julho 2017. Adaptado de: autor. 
12 Lata Stevia disponível em:< https://extra.globo.com/noticias/economia/coca-cola-ganha-versao-com-
adocante-natural-stevia-50-menos-de-acucares-19179141.html>. Acesso em: 08 julho 2017. Adaptado de: 
autor. Lata Original disponível em: <https://www.pinterest.com.mx/pin/492088696770292962/>. Acesso em: 
08 julho 2017. Adaptado de: autor. Lata Zero Açúcar disponível em: < http://www.buscape.com.br/coca-cola-
zero-lata-350-ml>. Acesso em: 08 julho 2017. Adaptado de: autor. 
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elemento principal das novas embalagens. Também se percebe a repetição de posição e 

tamanho das informações trazidas na parte superior da lata.   

 
Figura 8: “Red Disk” nas embalagens One Brand Stratey, como elemento destaque de repetição. 

 
Fonte: Site Coca-Cola Brasil13 

 

Quando o assunto é contraste, puderam ser observados principalmente enquanto cores. 

Nas embalagens anteriores a mudança, podemos observar que há uma cor principal para cada 

tipo de sabor. A Coca-Cola Zero é preta com a marca vermelha, Coca-Cola sabor original 

vermelha com a marca branca e Coca-Cola Stevia verde com o logotipo da marca em branco. 

Dondias (1997) separa as duas opções de cor, sendo quente e fria. Nesse contexto, temos uma 

das embalagens verde, que estaria de acordo com o grupo das cores frias. Williams (2013) 

afirma que o contraste serve para simplificar e deixar clara a mensagem dos elementos. A 

diferença de cor e contraste nas embalagens anteriores a mudança torna as embalagens 

desconexa da unidade de marca, sendo o contraste um dos quesitos para essa categoria. 

As novas embalagens trazem a categoria de contraste de uma forma diferente. Além 

do contraste de cor, há o contraste de forma. O “red disk” presente nas novas embalagens 

delimitam o espaço para o logotipo da marca estampada a frente das demais informações 

localizadas na parte superior da lata.  

Para Farina a utilização desse recurso se deve ao fato de manter a comunicação 

alinhada dentro de uma proposta comunicacional. A cor é um elemento que suscita 

sentimentos, avaliações, juízos e compreensão das coisas. No contexto da Coca-Cola, o 

vermelho desperta inúmera reações no consumidor e conotações positivas amplamente 

trabalhadas em suas propagandas e sua comunicação visual em ponto de vendas, eventos, 

ações, entre outras propostas de marketing. 

                                                           
13 Disponível em: < http://www.cocacolabrasil.com.br/imprensa/release/coca-cola-brasil-lanca-estrategia-para-
incentivar-escolhas-reposicionamento-da-marca-coca-cola-inclui-novas-embalagens-e-reformulacao-da-versao-
zero-acucar/>. Acesso em: 08 julho 2017. Adaptado de: autor. 
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Em relação as cores presentes nas embalagens, podemos notar, em primeiro lugar, a 

utilização desse recurso para trazer a unidade visual para as embalagens, seja ela sabor 

original, stévia ou zero açúcar. Nas embalagens anteriores a mudança, foi observado que há 

uma variação de cor, de acordo com o seu propósito de comunicação, muito evidente, 

deixando de lado, em duas ocasiões o vermelho Coca-Cola, marca registrada da empresa. 

As cores nesse caso trabalharam mais para identificar o sabor do refrigerante, do que 

se preocupar em comunicar como Coca-Cola. Essa estratégia pode ser adotada enquanto o 

sabor do refrigerante é muito novo, ou desconhecido ao grande público, deixando evidente se 

tratar de algo diferente da Coca-Cola sabor original. 

As embalagens One Brand Strategy já utiliza essa categoria a favor de comunicar a 

unidade de marca dentro da estratégia adotada pela empresa. As 3 embalagens possuem a cor 

padronizada em forma redonda e matem a marca em branco em todas as embalagens. A cor da 

informação que transmite o sabor da embalagem agora se localiza na parte superior da lata 

trazendo a informação clara, mas não tão evidente como antes.  

A utilização, principalmente da cor vermelha, deve ser amplamente trabalhada, visto 

que, ao longo dos anos, a empresa se preocupou em manter o vermelho clássico da Coca-Cola 

em praticamente toda sua comunicação, tornando um ícone para a marca, que é facilmente 

reconhecida através desse recurso. 

Por fim, depois de descrever as embalagens e todas as cinco categorias de análises, 

podemos resumir em um quadro, enquanto categoria e as embalagens anteriores a mudança e 

posteriores a mudança da seguinte maneira: 
 

Quadro 2: Resultados da análise 

CATEGORIA ANTES DEPOIS 

Proximidade 

(Willians, 2013) 

As embalagens analisadas não 
traziam informações em blocos claros 
de informação, logo não mantinham o 
fator proximidade como um fator a 
favor da comunicação clara e 
simplificada, o que é um dos 
objetivos dessa categoria. 

As informações estão localizadas em 
blocos de informação, mantendo as 
informações de mesmo assunto mais 
próximas. Além disso, essa categoria 
permitiu definir bem as informações 
mais relevantes em comparação as 
menos relevantes. 

Alinhamento 

(Willians, 2013) 

(Dondis, 1997) 

Por se tratar de uma comunicação na 
vertical, o alinhamento não fica claro, 
podendo ser observado pela falta da 
“linha imaginária” citada por 
Williams (2013) que facilitaria no 
alinhamento das informações. 

Essa categoria de análise serviu nas 
embalagens One Brand Strategy para 
manter a legibilidade e a clareza das 
informações de forma clara e simples. 
Ao observar as informações nota-se a 
“linha imaginária” citada por 
Williams (2013) nas embalagens. 
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Repetição 

(Willians, 2013) 

(Dondis, 1997) 

Dois elementos se repetem nas 
embalagens enquanto cor e forma, 
sendo elas a “onda” e a informação 
dos 350 ml. Todas as demais 
informações e elementos gráficos 
sofreram algum tipo de modificação, 
seja ela em relação a sua cor, forma 
ou posição.  

Nas novas embalagens 1 elemento se 
destaca enquanto repetição. O 
logotipo da empresa se encontra na 
mesma posição, direção, cor e forma. 
As informações referentes ao sabor 
do refrigerante também se repetem 
enquanto posição, além disso, o 
vermelho predominante e a 
informação dos mililitros também se 
repetem.  

Contraste 

(Willians, 2013) 

(Dondis, 1997) 

Em relação a essa categoria de 
análise, devemos pensar enquanto 
função. Sendo ela uma das 
responsáveis pela organização visual 
dos elementos, as embalagens 
anteriores a mudança possuem 
contraste, em relação a cor. 

Pensando contraste como responsável 
por delimitar o espaço, foi notado que 
a diferença de contraste em relação 
ao tom de cor torna as informações 
separadas em blocos facilitando a 
leitura da mensagem. 

Cor 

(Farina 2011) 

Enquanto cor predominante, as 
embalagens possuíam 3 cores 
principais, diferenciando uma das 
outras. A comunicação dessa forma 
se torna uniforme, dentro de uma 
proposta de comunicar a mesma 
marca. 

Na embalagem One Brand Strategy a 
cor foi utilizada como um recurso 
para causar unidade a propagação da 
comunicação através das embalagens. 
A cor vermelha predominante nas 
embalagens destaca a marca e 
remetem a cor principal da marca. 

Fonte: O autor. 

 

As cinco categorias de análise das embalagens foram comparadas e pode se observar, 

em relação à mudança, principalmente a utilização da cor vermelha, predominante nas novas 

embalagens. Também em relação à direção do logotipo da Coca-Cola, sendo alterado da 

vertical para direção horizontal, o que torna o conceito da embalagem totalmente diferente. 

Notou-se também que as categorias analisadas no presente trabalho foram mais elaboradas e 

consideradas nas embalagens novas, em comparação com as anteriores a mudança. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Coca-Cola passou por diversas mudanças ao longo de sua trajetória. Nos seus 125 

anos, algumas mudanças se tornaram mais icônicas para a marca. A mudança recente na sua 

estratégia de unificar visualmente as marcas dos diferentes produtos, as três variedades de 

refrigerante Coca-Cola, é uma delas. Podemos resumir em quatro momentos em que a Coca-

Cola adotou mudanças estratégicas que impactaram definitiva e positivamente nos negócios 

da empresa. 

Podemos então destacar o posicionamento adotado pela Coca-Cola construir uma 

estratégia de reposicionamento que possibilitasse a utilização do vermelho como destaque 

mesmo em embalagens de Coca-Cola Zero e Coca-Cola Stevia. Assim, a embalagem se 
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tornou ainda mais destacada no ponto de venda, criando um ambiente que leva o consumidor 

até os produtos Coca-Cola e oferecendo a escolha dentre as três opções Sabor Original, Zero 

Açúcar ou Stevia. 

Quanto ao objetivo proposto no presente estudo, a mudança dos elementos gráficos 

das embalagens Coca-Cola Sabor Original, Coca-Cola Zero e Coca-Cola Stevia, todas 350 ml, 

foi analisada de acordo com diferentes autores fazendo uma descrição das embalagens e por 

fim uma comparação, dentro das cinco categorias adotadas para análise dos elementos. Essas 

cinco categorias tiveram assim os resultados analisados. Em relação à legibilidade das 

informações, notou-se que ficaram melhores estruturadas com o conceito de proximidade e, 

com a proposta mais clean das novas embalagens, as informações se tornaram mais 

agradáveis aos olhos do consumidor, se tornando mais legíveis, em função do conceito de 

alinhamento. Em relação a repetição dos elementos foi observado que houve melhor 

aproveitamento e unidade nas novas embalagens, tendo resultado positivo quando comparada 

as embalagens anteriores a mudança de 2017. E quando falado em cores, notou-se que a 

estratégia de utilizar a cor vermelha em todas as embalagens foi positiva no que se refere a 

comunicar a cor que é de fácil compreensão pelos consumidores da marca. 

Então, a partir do objetivo proposto pelo trabalho, em que se questionou a aplicação do 

conceito One Brand Strategy aplicada as embalagens com a intenção de manter a unidade de 

posicionamento dessa estratégia, foi possível observar que as mudanças realizadas em relação 

ao design das embalagens mantiveram a unidade do posicionamento adotado pela empresa, 

construindo um padrão, em relação a cor, uso da marca e das informações tornando isso 

possível. 

Por fim, deve-se ressaltar mais uma vez que o presente trabalho, por se tratar de uma mudança 

recente, fica a contribuição para demais pesquisadores e também alunos da área da 

comunicação e do design que pretendem fazer análises semelhantes e ou trabalharem outras 

perspectiva do objeto estudado. Para o mercado publicitário ficam as contribuições da 

importância de desenvolver uma embalagem que tenha comunicação de acordo com os 

valores e a proposta da empresa. 
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