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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a utilização de uma linguagem audiovisual 
não convencional, a linguagem MTV, como forma de gerar identificação e aproximação entre 
marca e público-alvo através do programa “MTV especial: Estúdio Coca-Cola”. Assim, 
buscou-se observar o atual cenário da comunicação, abordando referenciais teóricos que 
tratam de segmentação de públicos, gestão de marca, marketing como uma estratégica 
Branded Entertainmen e principalmente características da linguagem MTV. Por fim, realizou-
se uma Análise de de três programas produzidos pela parceiria MTV e Coca-Cola, para 
identificar o nível de exposição do espectador à marca Coca-Cola durante o programa e 
compreender como esta marca insere-se no conteúdo apresentado por ele.  
 
Palavras-chave: Segmentação de público-alvo, Pós-Modernidade, Cultura, Linguagem MTV 

 

ABSTRACT 

The present work has as objective to analyze the use of not conventional an audiovisual 
language, language MTV, as form to generate identification and approach between mark and 
target through of the program “MTV Especial: Estúdio Coca-Cola”. Thus, one searchs to 
observe the current scene of the communication, being approached referenciais theoreticians 
who deal with management, public segmentation of mark, marketing as a strategical Branded 
Entertainment and mainly characteristic of language MTV. Finally, it`s tried to carry through 
an Analysis of content through a quantitative methodology of three programs produced for 
partner MTV and Coca-Cola, to identify the level of exposition of the spectator to the Coca-
Cola mark during the program and to understand as the mark is inserted in the content 
presented for it. 
 
Keywords: Segmentation of traget, After-Modernity, Culture, MTV Language  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO  ........................................................................................................ 8 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................. 11 

2.1 UM PÚBLICO CADA VEZ MAIS SEGMENTADO ............................................ 11 

2.2 A MARCA NO CENTRO DAS ATENÇÕES ....................................................... 13 

2.2.1 A marca Coca-cola ............................................................................................. 15 

2.3 MARKETING CULTURAL, DO PATROCÍNIO AO BRANDED ....................... 17 

2.4 O ESTILO MTV E SUA LINGUAGEM ............................................................... 20 

2.4.1 Edição no Estilo MTV ........................................................................................ 23 

2.4.2 A Criação do Cenário ......................................................................................... 27 

2.4.3 MTV e Pós-Modernidade...................... .............................................................. 28 

3 METODOLOGIA .................................................................................................. 32 

3.1 PLANEJAMENTO DA PESQUISA ..................................................................... 32 

3.1.1 Classificação da Pesquisa ................................................................................... 32 

3.1.3 Coleta de dados .................................................................................................. 33 

3.1.4 Análise dos resultados ........................................................................................ 32 

4 DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO  .................................................................... 35 

4.1 PROGRAMA MTV EPECIAL: ESTÚDIO COCA-COLA - MAIO ...................... 37 

4.2 PROGRAMA MTV EPECIAL: ESTÚDIO COCA-COLA - JULHO  ................... 44 

4.3 PROGRAMA MTV EPECIAL: ESTÚDIO COCA-COLA - AGOSTO ................. 53 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 62 

ANEXO I...................................................................................................................... ..67 

ANEXO II.......................................................................................................................68 

ANEXO III......................................................................................................................69 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 



7 
 

SUMÁRIO DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 ..................................................................................................................... 38 

Gráfico 2  .................................................................................................................... 40 

Gráfico 3 ..................................................................................................................... 43 

Gráfico 4  .................................................................................................................... 44 

Gráfico 5 ..................................................................................................................... 45 

Gráfico 6 ..................................................................................................................... 47 

Gráfico 7 ..................................................................................................................... 49 

Gráfico 8...................................................................................................................... 50 

Gráfico 9 ..................................................................................................................... 51 

Gráfico 10 ................................................................................................................... 54 

Gráfico 11 ................................................................................................................... 56 

Gráfico 12 ................................................................................................................... 58 

Gráfico 13 ................................................................................................................... 59 

Gráfico 14 ................................................................................................................... 60 

Gráfico 15 ................................................................................................................... 63 

Gráfico 16  .................................................................................................................. 66 

Gráfico 17 ................................................................................................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Enquanto muitos anunciantes lutam por um lugar de destaque na mídia convencional e 

suas agências fazem o máximo para diferenciá-los dos concorrentes, outros profissionais 

resolveram investir em ferramentas que há muito tempo vêm se mostrando determinantes na 

realização de um trabalho de qualidade. Estes afirmam que a comunicação tornou-se uma 

ação em conjunto, onde a campanha publicitária caminha junto do marketing. Criatividade e 

ousadia deixaram de ser trunfos dos profissionais de criação e passaram a ser pré-requisitos 

no desenvolvimento de um Mix de Marketing adequado aos objetivos do cliente.  

 
Para vender efetivamente um produto para um grupo específico de consumidores, 
uma empresa deve entender as necessidades e os desejos daquele grupo e, então, 
desenvolver um composto de marketing que satisfaça as necessidades 
(CZINKOTA, 2001, p.365). 

 

 Novos nichos de mercados e públicos cada vez mais segmentados são estudados 

constantemente, a fim de dar embasamento à criação de novas estratégias e táticas de 

comunicação. A construção de uma imagem de marca forte e concisa passa a ser, agora, um 

dos principais objetivos do marketing e da publicidade. Segundo Kotler (1998), esta é uma 

das formas mais eficientes de obter destaque perante o consumidor. “Mesmo quando as 

ofertas concorrentes parecem ser as mesmas, os compradores podem responder 

diferentemente à imagem da empresa ou marca” (Kotler, 1998, p.263). 

 Alguns publicitários, diretores de marketing e pesquisadores começam a defender a 

idéia de que a velha publicidade está passando por um momento de transição, o consumidor 

está se tornando mais crítico e menos acessível. Tendo em vista essa realidade, nota-se que 

muitas empresas buscam novas formas de atingir o consumidor. Um caminho encontrado, que 

aparentemente está dando resultados, é união de suas marcas a eventos ou programas de 

entretenimento, uma estratégia denominada Branded Entertainment ou Advertainment. Esse 

recurso é usado junto ao Marketing Cultural e parte do princípio de patrocínio, porém indo 

além da prática convencional em si. Em outras palavras, pode-se dizer que é a publicidade 

fora do espaço saturado do intervalo comercial e inserida dentro do programa. “A marca é o 

conteúdo e o conteúdo é a marca” (www.Briefing.com.br, 28/04/2007).                                                                                                  

Tem-se como exemplo neste trabalho a marca Coca-Cola, que, ao perceber a 

necessidade de complementar a campanha “Viva o lado Coca-Cola da vida”, desenvolvida em 

2006, adotou esta nova estratégia. Em busca de envolvimento e aproximação da marca com 
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um público mais jovem, a empresa criou, em 2007, o tema “Viva o lado Coca-cola da 

Música”, caracterizado por ações de Marketing bem desenvolvidas e uma linguagem mais 

dinâmica em sua plataforma de campanha. Através do conceito “Viva as diferenças”, criou-se, 

então, uma aliança com a MTV (Music Television), a fim de produzir um novo programa, 

com intuito de unir as diferenças e peculiaridades musicais de cantores e bandas nacionais da 

atualidade. Esta união entre Coca-Cola e MTV foi denominada “MTV Especial: Estúdio 

Coca-Cola”. Nota-se, que a Coca-Cola tenta utilizar-se da “linguagem MTV”, de muitos 

recursos gráficos e sonoros, aliada a uma ação de Branded Entertainment, usando o conteúdo 

como marca, para chegar mais perto do seu público-alvo.   

 Este trabalho tornou-se, então, relevante à comunicação e à publicidade, devido a ter 

como objetivo de estudo, a análise da utilização, por parte da Coca-Cola, de uma linguagem 

não convencional de comunicação (a linguagem MTV) como meio de aproximação e 

identificação entre marca e público-alvo. É importante salientar também que a Coca-Cola, 

marca estudada, faz uso de uma ação de Branded Entertainmen, pois percebe que o formato 

MTV de televisão oferece uma estrutura oportuna, se não ideal, para a realização da 

estratégia.  

 
Devido ao volume de vídeos musicais produzidos para promover discos e devido às 
estações de televisão e redes internacionais gostarem de programar esses atrativos 
para o público de 15-25 anos, a MTV não apenas permanece, como é uma força 
poderosa de disseminação. E a relação com a publicidade sustenta sua influência 
(DANCYGER, 2003, p.194). 

 

 Ao optar por dirigir-se a um consumidor mais jovem. Este, por sua vez, revela-as 

aberto a novas experiências e busca constantemente novos conhecimentos, culturas e 

motivações. Assim, a Coca-Cola percebeu a relação que a MTV possui entre entretenimento, 

cultura e música, ou seja, a emissora tem tudo que a marca necessita para chegar até o seu 

consumidor final, o que torna esta parceria ainda mais conveniente. Assim, nota-se que 

estratégias e ações como esta surgem em decorrência de uma segmentação cada vez mais 

acentuada de públicos e mercados.  Especificidades crescem diante da comunicação e a 

adequação torna-se o principal objetivo.  

 
Um consumidor tem contato diário com centenas de propagandas, percebendo, na 
melhor das hipóteses, somente algumas dezenas delas. As demais são ignoradas por 
que não correspondem a seus centros de interesse, ou por que exigem demasiada 
concentração da parte do consumidor (KARSAKLIAN, 2000, p.43). 
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  Pode-se dizer, então, que a Coca-Cola tenta adequar-se a seu púbico, aderindo à 

linguagem com a qual este se identifica e posicionando sua marca em um ambiente de 

descontração, onde o consumidor não impõe barreira alguma sobre a publicidade, pois não a 

percebe. “Quando as marcas estão no conteúdo, contam com o consumidor numa altura em 

que este está mais disposto e mais receptivo a receber a mensagem” (www.Briefing.com.br, 

28/04/2007).  

 A marca em questão mostra-se também extremamente competente em suas produções 

audiovisuais, sabendo aderir ao novo e inusitado de uma maneira própria, o que torna sua 

mensagem ainda mais eficaz.  

 
A Coca-Cola e sua linguagem audiovisual revelam um fenômeno cultural, que 
expressa o espírito do tempo pós-moderno. Ao longo de sua história esta marca 
mostra acompanhar as tendências de consumo de cada época, transformando uma 
mercadoria de consumo em um objeto signo que faz parte do cotidiano dos 
consumidores. Sob esta perspectiva, a Coca-Cola pode ser considerada como um 
ícone na pós-modernidade, quando passa a ser identificada como símbolo de status 
enquanto objeto de consumo (BAGGIOTO, 2001, p. 85).  

 

 Pensando nestas novas tendências de consumo ditadas pelas marcas, que muitas vezes 

deixam de ser simples produtos e tronam-se verdadeiros formadores de opinião, e 

influenciadores não só de compra, mas também de modos de vida de muitos consumidores, o 

presente trabalho recebe a seguinte problematização: como a marca Coca-Cola utiliza-se do 

formato MTV para gerar identificação e aproximação com seu público-alvo, através do 

programa “MTV Especial: Estúdio Coca-Cola” 

 Portanto, com este trabalho, pode-se compreender melhor como se dá o uso de 

linguagens não convencionais e como a comunicação se utiliza delas para atingir públicos 

segmentados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 UM PÚBLICO CADA VEZ MAIS SEGMENTADO  

 

“Definir e analisar um Mercado-alvo permite que uma empresa posicione seus 

produtos para o mercado baseada nas necessidades e preferências avaliadas” (CZINKOTA, 

2001, p. 199). Essa é a realidade da comunicação e do marketing atualmente. Estes estão se 

dirigindo para um mercado focado nas especificações e novos nichos que surgem a cada dia. 

Tomanari e Yanaze afirmam que,  

 
Hoje praticamente todas as empresas, pelo menos as de médio e grande porte, 
realizam algum tipo de segmentação. Pode-se dizer que a maioria delas segmenta 
seus públicos de acordo com variáveis demográficas. Entretanto, outras, geralmente 
empresas multinacionais ou empresas nacionais de grande porte, além das variáveis 
demográficas, lançam mão de variáveis psicográficas (TOMANARI e YANAZE, p. 
03).  

 
 

Também, segundo Tomanari e Yanaze, as segmentações psicográficas provêm do 

termo psychographics, e referem-se aos estudos focados em traços de personalidade. Estudos 

nessa área norteiam muitos profissionais da comunicação e pesquisadores que acreditam em 

uma mudança destinada não só aos hábitos de consumo, mas também à formação cultural de 

cada indivíduo.  

 
A resultante ascensão da cultura de nichos transformará o panorama social. As 
pessoas estão formando milhares de tribos de interesse culturais, conectadas menos 
pela proximidade geográfica e pelos bate-papos no local de trabalho do que pelas 
preferências comuns. Em outras palavras, estamos deixando pra trás a era do 
bebedouro, quando quase todos víamos, ouvíamos e líamos as mesmas coisas, que 
constituíam um conjunto relativamente pequeno de grandes sucessos. E estamos 
entrando na era da microcultura, quando todos escolhemos coisas diferentes 
(ANDERSON, 2006, p.183).  

 
 

Anderson (2006) argumenta que o público tende a se distribuir de maneira a 

acompanhar suas escolhas, e sob uma perspectiva da mídia e da indústria do entretenimento 

dominante, é nesse momento que entra em aação a publicidade, aproximando-se deste público 

e mostrando-o um mundo de sonhos e desejos que envolvem o consumo. De acordo com 

Pinto (1997, p. 09), “a publicidade é talvez uma das linguagem de sedução mais ativas e 

eficazes dos nossos dias. Rendemo-nos a ela mais vezes que provavelmente suspeitamos”.  

Segundo Karsaklian (2000), por mais paradoxal que possa parecer, o ser humano de hoje 
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afirma sua identidade por meio de sua filiação social. São os diferentes grupos aos quais 

pertencem que mostram ao consumidor o que ele é e aspira. Pinto (1997) explica a colocação 

de Karsaklian afirmando que,  

 
A publicidade vende-nos muito mais do que simples bens de consumo, vende-nos 
as nossas próprias identidades, identidades de que, como seres ideológicos que 
somos, acabamos por ter necessidade. É uma dependência ideológica que a 
publicidade simultaneamente alimenta e de que sobrevive (PINTO, 1997, p. 34).   

 

Todos os dias surgem novos canais de TV a cabo, novas rádios, revistas, blogs e sites 

oferecendo matérias e assuntos direcionados a públicos específicos. Esses meios de 

comunicação segmentada têm por objetivo um ponto em comum, estabelecer uma 

comunicação mais direta com seus consumidores, ativando, através da publicidade e da 

comunicação, o mundo imaginário de cada consumidor para proporcionar a maior imagem de 

qualidade possível a seus produtos. O público jovem é um dos seus principais alvos, pois, 

devido a sua constante busca por coisas novas, torna-se de certa forma fácil atrair sua atenção 

para as novidades e diferenciações deste novo mercado. Porém, com a mesma facilidade que 

este público é atraído, ele repudia, devido justamente a grande oportunidade de escolha que 

lhe é proporcionada.  Anderson (2006) afirma que, o consumidor, especialmente o jovem, já 

não se decide pelo que é moda ou está na moda, e sim por suas escolhas e pensamentos.  

 
De repente, o conceito de hit é substituindo pelo de micro-hit. Em lugar da estrela 
solitária, surge um enxame de microestrelas, e um número minúsculo de elites de 
mercados de massa converte-se em número ilimitado de mini-elites ou quase-elites. 
A quantidade de hit se multiplica, cada um com um público menor, porém, 
supostamente, mais engajado (ANDERSON, 2006, p. 33).  

 

O mesmo autor explica esta tendência, argumentando com a seguinte afirmação: “As 

preferências de todas as pessoas em certos pontos se afastam da tendência dominante. Quanto 

mais exploramos as alternativas, mais somos atraídos pelas variantes” (ANDERSON, 2006, p. 

17). Devido a isso, é que cabe ao profissional de comunicação e marketing decifrar estas 

variáveis, que de certo modo direcionam o processo de segmentação, em busca de um lugar 

ideal para seus clientes. Pinto (1997, p. 28), afirma que “A partir do momento em que as 

correlações coisas/sentimentos passam a ser sentidas como reais, o que a publicidade acaba 

por nos vender são formulas para expressar e experimentar as mais variadas emoções [...]”. 

De acordo com Tomanari e Yanaze, a afirmação colocada à cima é perfeitamente reconhecida 

em estratégias de marketing embasadas em pesquisas que definem a perfil de cada 

consumidor,  



13 
 

Através dos perfis, ou segmentos, encontrados pelo estudo, a empresa pode 
selecionar um posicionamento para cada produto de forma a atingir determinado 
segmento [...] e realizar as estratégias de marketing específicas para seu problema 
(TOMANARI e YANAZE, p. 07).  
 

Pode-se dizer, então, que as pesquisas, tanto de mercado como de opinião, são armas-

chave no desenvolvimento de estratégias de marketing de comunicação, assim, a partir do 

momento que se têm informações sobre os hábitos, preferênciais, pensamentos e ações de 

cada grupo consumidor, a publicidade tem a capacidade de penetrar profundamente nos 

valores e crenças desse público. Pinto (1997, p. 36) afirma ainda que, “a publicidade reflete 

sempre, portanto, o mais fielmente possível esse conjunto de crenças, atitudes, ilusões 

dominantes numa determinada cultura, a que poderíamos chamar de imaginário coletivo”.  

No entanto, não se deve descartar totalmente as técnicas e estratégias de massa, pois 

muitos dos consumidores que se encontram em nichos segmentados também fazem parte das 

massas, como foi dito no início deste capítulo a comunicação encontra-se em um período de 

transição. 

 
A mudança do genérico para o específico não significa o fim da atual estrutura de 
poder ou uma migração em grande escala para uma cultura amadora ou portátil. Ao 
contrário, trata-se apenas do reequilíbrio da equação, uma evolução de uma era 
“ou”, de hit ou nichos (cultura dominante vs. subculturas) para uma era “e”. Hoje, 
nossa cultura é cada vez mais uma mistura de cabeça e cauda, hit e nichos, 
instituições e indivíduos, profissionais e amadores. A cultura de massa não deixará 
de existir, ela simplesmente se tornará mais massificada. E cultura de nicho já não 
será tão subcultura (ANDERSON, 2006, p. 180).  

 

 Portanto, neste período em que nada é definitivo e nenhuma estratégia é realmente à 

prova de falha, resta às agências de comunicação e gerentes de marketing focar seus esforços 

no fortalecimento da imagem de seus clientes diante de seus públicos-alvos.  

  

2.2 A MARCA NO CENTRO DAS ATENÇÕES  

 

Em meio a um mercado dividido entre uma cultura de massa e milhares de outras sub-

culturas que a rodeiam, a marca torna-se essencialmente importante na vida de empresas, 

produtos ou serviços que visam atingir estabilidade e maturidade em suas vidas 

mercadológicas.  

 
Os comunicadores de marketing, em suas várias especialidades (publicitários, 
vendedores, profissionais de relações públicas, etc.), desenvolvem e transmitem 
mensagens referentes a diferentes tipos de objetos: produtos, serviços, lojas, 
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eventos e até pessoas. Embora esses termos englobem tipos diferentes de objetos de 
marketing, um termo será suficiente para resumir os significados que descrevem 
todas as formas de objetos de marketing. Esse termo é “marca” (SHIMP, 2002, p. 
32).  

 

Shimp (2002) afirma que marca é uma forma conveniente para descrever qualquer 

objeto de esforços orquestrados de marketing, e que bem resolvida, ou seja, uma marca 

conhecida e respeitada se transforma em um ativo inestimável.  Assim, pode-se perceber um 

mundo onde as marcas estão em toda parte, concorrem entre si em busca da maior 

visibilidade, e transformam a comunicação em uma guerra de cores, tamanhos, símbolos e 

promessas.  

 
As marcas também desempenham um papel estratégico importante ao fornecer os 
principais meios para diferenciar a oferta de uma empresa das marcas concorrentes. 
Uma imagem de marca forte permite ao fabricante ganhar vantagem sobre os 
varejistas e outros intermediários de marketing (SHIMP, 2002, p. 33).  

 

 A marca torna-se o principal atrativo da empresa. É devido a ela que o produto vai ser 

lembrado, discutido, indicado e até mesmo escolhido na hora da compra. Segundo Shimp 

(2002), a base para todas as atividades de comunicação e marketing é, ao final, a habilidade 

de aumentar o valor de imagem de marca para transformá-la em um componente fixo na 

mente do consumidor. Karsaklian (2000) cita também que a marca torna-se um elemento 

visual relativamente fácil de ser assimilado pelo consumidor. 

 
Deve-se levar em conta que as imagens mantidas pelos consumidores podem 
compor elementos visuais que transcendem as palavras. Foi demonstrado, aliás, 
que, facilitando a construção de associações fortes, as imagens visuais (logotipos, 
por exemplo) eram memorizadas com maior facilidade (KARSAKLIAN, 2000, p. 
182). 
 

A marca é o ponto forte, é ela que norteia toda a comunicação da empresa ou produto 

em questão e transmite seu posicionamento dentro do mercado. Vale ressaltar aqui que 

Karsaklian (2000) define posicionamento como um esforço de concepção de um produto e de 

sua comercialização, com o objetivo de dar-lhe um lugar na mente do consumidor.  E, para 

Shimp, a melhor maneira de realizar este objetivo é através uma boa marca.  

 
Da perspectiva do consumidor, marcas respeitadas oferecem a garantia de um 
desempenho consistente e fornecem os benefícios (como status ou prestigio) que o 
consumidor busca ao comprar determinados produtos ou marcas. Mais do que isso, 
uma marca é um acordo com o consumidor, e a simples menção de seu nome gera 
expectativas sobre o que ela trará em termos de qualidade, conveniência, status e 
outras considerações importantes em compras (SHIMP, 2002, p. 33).  
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Na perspectiva de Shimp (2002), uma marca adquire valor à medida que os 

consumidores se familiarizam com ela, armazenando em sua memória associações favoráveis, 

fortes e únicas. E coloca que o valor da marca para o consumidor consiste em duas formas de 

conhecimento: consciência de marca e imagem de marca (p. 33).  

Para entender melhor a afirmação de Shimp (2002), tem-se a seguir a definição, 

segundo o próprio autor, de cada uma destas duas formas de conhecimento de marca:  

Consciência de marca: consiste em saber se o nome de uma marca vem à cabeça 

quando os consumidores pensam sobre uma determinada categoria de produto e a facilidade 

com que o nome é lembrado. Ou seja, é a dimensão básica do valor de marca, pois, se o 

consumidor não souber da existência da marca ela não possui valor nenhum.  

Imagem de marca: esta pode ser analisada a partir dos tipos de associação que vêm à 

cabeça do consumidor quando ele vê uma determinada marca, ou seja, são simplesmente os 

pensamentos ou imagens que o consumidor tem pra si sobre determinada marca.  

Viu-se, então, que a marca deve ser o ponto de partida na realização de uma 

comunicação de marketing eficaz. Ela deve levar a promessa da empresa para o mercado e ao 

mesmo tempo garantir uma imagem forte e confiável na mente do consumidor.   

 

2.2.1 A marca Coca-Cola 

 

A Coca-Cola, sem dúvida, é um dos maiores exemplos de construção de marca 

atualmente. Nascida em 1886, das mãos de um farmacêutico da cidade de Atlanta nos Estados 

Unidos, a bebida idealizada por Jonh Pemberton, seu criador, possuía o intuito de ser um 

“xarope” diferente dos que já existiam, porém a criação de Pemberton, motivada por sua 

curiosidade e paixão por manipulação de elementos, acabou por tornar-se símbolo do povo 

americano, posteriormente, alcançando o mercado mundial.  

 
Asa Candler, um vendedor nato, transforma a Coca-Cola, de uma simples invenção, 
em um grande negócio. Ele acha formas criativas e brilhantes de apresentar a nova 
bebida: distribui cupons para incentivar as pessoas a experimentarem o produto e 
abastece os farmacêuticos com relógios, balanças e calendários com a marca Coca-
Cola. A promoção agressiva funciona: a marca Coca-Cola está em todos os lugares. 
Até 1895, Candler já havia construído fábricas em Chicago, Dallas e Los Angeles 
(www.cocacola.com.br, 23/08/2007).  

 

Assim foi marcada a história e a trajetória da marca até hoje: com atitudes inovadoras 

e investimento em sua imagem de marca. A publicidade sempre foi uma forte arma da 

empresa, juntamente com estratégias de marketing que não se deixam cair no óbvio. 
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Aproveitando oportunidades, tendências e culturas, a Coca-Cola criou uma das mais invejadas 

imagens de marca do mundo. Seguindo Baggioto (2001, p.85), “a dimensão desta 

identificação dos consumidores com a Coca-Cola é percebida tendo em vista o alcance 

mundial que essa marca atingiu, e o sucesso entre os mais diversos tipos de pessoas, tribos e 

países em todo o mundo”.   

Pode-se dizer que, a marca Coca-Cola vem sendo “lapidada” e aperfeiçoada durante 

toda sua história, para se tornar um componente fixo na mente do consumidor. Ela percebe a 

importância da cultura local e a usa de maneira constante na criação de suas campanhas e 

estratégias. 

 
A Coca-Cola viaja com a equipe americana para a Olimpíada de Amsterdã (em 
1928), sua logo é estampada nos trenós de corridas de cachorro no Canadá e nas 
paredes das arenas de touros, na Espanha (www.cocacola.com.br, 23/08/2007).  

 

Ações como estas que tornam a Coca-Cola além de um grande sucesso de vendas em 

todo o mundo, um produto que faz parte da vida das pessoas. A marca posiciona-se como um 

sinônimo de alegria e união entre as pessoas, suas ações retratam as coisas boas da vida e 

estimulam o público a viver sempre o lado positivo das situações do dia-a-dia, “em 1886, a 

Coca-Cola surgia como um sabor refrescante único em uma pequena farmácia de Atlanta. Em 

seu segundo século de existência,  associada a momentos mágicos e especiais” 

(www.cocacola.com.br, 23/08/2007). Esse posicionamento garante a Coca-Cola um lugar 

privilegiado na mente do consumidor, pois ela aproxima-se cada vez mais das tendências e 

comportamentos de cada público. Como exemplo disto tem-se a atual campanha “viva o lado 

Coca-Cola da música”, desenvolvida para o público jovem, onde a música e a multiplicidade 

de culturas são usadas para despertar a atenção do público em questão, e inserir a marca 

dentro do ambiente do mesmo. “Sabemos como a música é importante na vida do jovem. A 

Coca-Cola quer, através dela, transmitir sua visão otimista de mundo para esse público [...]”, 

diz Luciana Feres, diretora de Execução de Marketing de Coca-Cola 

(www.cocacolabrasil.com.br/release). 

Atualmente, a marca Coca-Cola está presente em mais de 200 países, e possui 

consumidores nos mais diversos cantos do planeta. Através de uma atuação global, porém 

com posicionamentos locais, a marca respeita as diversidades de cada cultura atenta às 

diferentes formas que seus consumidores a enxergam e consomem. Como mencionado 

anteriormente, a atual campanha visa atingir um público mais jovem e faz uso de uma 

estratégia de comunicação integrada com o tema “viva as diferenças”. Dentro desta iniciativa 
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a marca desenvolveu ações de promoção de vendas, como a promoção “Tag Hits” que foi 

válida até 08 de Júlio de 2007 e distribuiu brindes, aos consumidores que juntavam pontos nas 

tampinhas da embalagem, juntamente com cartões vale-brindes que expostos a tela da 

televisão no momento do comercial da Coca-Cola ou ao site da mesma na internet, revelavam 

prêmios.  

Juntamente com esta ação foi veiculado um filme publicitário intitulado “o homem 

pássaro”, que tem por objetivo propagar de diferentes maneiras a união das diversidades 

proposta pelo conceito da campanha. Utilizando uma metáfora que associa o ato de beber 

Caca-Cola à união de diferentes ritmos e estilos a marca chamou a atenção de forma bem 

humorada para a mensagem que desejava passar. Além disso, foi criada uma ferramenta no 

site da marca, o fusion player, que permite ao internauta criar sua própria música com estilos 

e ritmos variados.  

E por fim, a Coca-Cola ainda lançou em parceria com a MTV o “MTV Especial: 

Estúdio Coca-Cola”, programa estudado no presente trabalho, e que teve o intuito de unir 

artistas e bandas distintas, do cenário musical brasileiro, para a realização de um show unindo 

suas músicas e estilos musicais. Foram 6 (seis) programas, transmitidos sempre no último 

domingo de cada mês, no período de março a setembro deste ano. Através de ações e 

campanhas como estas mencionadas, a marca chega ao dia-a-dia das pessoas, tronando-se 

literalmente parte da vida do seu público-alvo. 

 

2.3 MARKETING CULTURAL, DO PATROCÍNIO AO BRANDED 

 

É importante dizer que atualmente, conhecer as diferentes formas de cultura do 

consumidor está se tornando essencial para o desenvolvimento de um Mix de Marketing 

realmente eficaz. Pinho (2001) define este “mix” como um conjunto de instrumentos que a 

organização utiliza para viabilizar operacionalmente a sua estratégia.  Segundo Karsaklian 

(2000),  

 
 A identificação de mercados-alvo pode ser consideravelmente facilitada enquanto 
são levadas em consideração as variáveis culturais, nas quais existem 
particularidades ou diferenças de gosto e de comportamento entre diversos grupos 
sociais que convivem dentro de um mesmo mercado (KARSAKLIAN, 2000, 
p.147). 

 

Karsaklian (2000, p.250) também aborda a questão da formação destas variáveis 

culturais, e afirma que as características de uma determinada cultura são expressas por meio 
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de “expressões culturais”. Estas expressões podem ser símbolos, heróis, rituais e valores que 

demonstram a forma como os indivíduos de uma cultura percebem seu próprio meio. E ainda 

dentro desta idéia ele conceitua cada uma destas expressões culturais: 

 
Os símbolos são palavras, gestos, imagens ou objetos que contêm um significado 
específico reconhecido pelos indivíduos que pertencem à mesma cultura [...];  
Os heróis são pessoas, vivas ou mortas, reais ou imaginárias, que possuem 
características extremamente apreciadas numa cultura e que servem de modelo 
comportamental [...]; 
Rituais são atividades coletivas consideradas socialmente essenciais [...]; 
Os valores que vão dirigir os passos dos indivíduos no sentido daquilo que é 
permitido e daquilo que não é (KARSAKLIAN, 2000, p.251-252).  

 

Segundo Muylaert (1993), não há apenas um tipo de cultura, pois estas “expressões” 

mudam de região para região, ocasionando uma diversificação cultural. Esta variação provoca 

certo interesse nos profissionais de marketing, que começam a fomentar a idéia de utilizar-se 

da cultura para chegar ao consumidor segmentado. Se começa aqui, a falar, então, de 

Marketing Cultural. Gisele Nusbaumer, em seu livro “O mercado da cultura em tempos (pós) 

modernos”, traz dois conceitos de marketing cultural: 

 
O marketing cultural é apresentado por Roberto Muylaert de uma forma simplista 
como “o conjunto das ações de marketing utilizadas no desenvolvimento de um 
projeto cultural”. Já Yacoff Sarkovas ressalta que “o marketing cultural é uma 
relação de negócio, regida pelo equilíbrio entre o custo e o benefício da ação de 
patrocínio [...] (NUSBAUMER, 2000, p.31).  

 

Segundo Nusbaumer (2000, p. 79), pode-se dizer, então, que o marketing cultural 

trata-se de uma união destes dois conceitos, pois, “na conjuntura atual, o marketing dito 

cultural reflete, na realidade, o investimento em estratégias de marketing tradicional por parte 

da iniciativa privada, aplicadas no campo da cultura”. Waquim (2002) ressalta que o 

diferencial de maior relevância desta ferramenta parte dos conceitos dirigidos como 

exclusividade e prestígio, fazendo com que os investimentos em atividades culturais 

proporcionem um alto grau de segmentação. Através de pensamentos como este, o marketing 

cultural está se tornando uma importante ferramenta na criação de uma imagem de marca 

consistente. Karsaklian afirma que:  

 
Já não é o valor de uso que interessa, mas o valor-símbolo. Assim, o consumo de 
certos objetos somente assume sentido quando feito num contexto social. E como 
as classes sociais diferem entre si sob vários aspectos, as empresas apóiam-se 
nessas diferenças para selecionar suas estratégias mercadológicas (KARSAKLIAN, 
2000, p. 107). 
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Uma das principais maneiras de se utilizar esta estratégia resume-se ao 

desenvolvimento de ações de patrocínio. “O patrocínio vincula-se cada vez mais aos objetivos 

de marketing das empresas, ou seja, passa a ser uma técnica fundamental no desenvolvimento 

do marketing cultural” (NUSBAUMER, 2000, p. 30). Karsaklian (2000, p.29) conceitua 

patrocínio como: “termo que vem do inglês – to sponsor – e que significa ajuda dada ao 

esporte ou à cultura, com fins publicitários, por uma empresa”, relatando que: 

 
Segundo Véroniqui Plat-Pellegrini e Alain Cornec, o patrocínio é uma técnica de 
comunicação de duplo grado, o patrocinador visa conquistar um público direto ao 
fixar seu nome, marca ou logotipo de seus produtos sobre os espaços publicitários 
que lhe oferece o patrocinado, mas, sobretudo um público indireto através de 
divulgação ma mídia de um evento no qual participa (KARSAKLIAN, 2000, p. 
30). 

 

Alguns autores defendem que o patrocínio age como complemento a uma campanha 

publicitária. Porém, outros contrapõem afirmando que, devido ao volume de exposição da 

marca patrocinada, é possível efetivamente criar-se lembrança de marca junto aos 

consumidores com essa forma de comunicação. Segundo Ferracciú (1997), a grande força de 

um evento reside no envolvimento que ele permite. A atenção despertada, a curiosidade e 

predisposição que condiciona positivamente o participante.  

Através das ações de patrocínio uma nova estratégia vem se desenvolvendo, o 

Branded Entertainment, também ligada ao marketing cultural. Como mencionado 

anteriormente neste trabalho, esta estratégia comunicacional caracteriza-se pela união de 

determinada marca com um conteúdo de entretenimento, seja na TV, no rádio, em revistas ou 

Internet, e surge com o conceito levar a marca da anunciante para dentro do contexto de 

interesse do consumidor. Em entrevista para o site www.jornalbriefing.com.br, Carlota 

Ribeiro Ferreira afirma que:  

 
Temos uma sociedade ocidental cada vez mais interessada e fascinada com o 
entretenimento, com as notícias e com as celebridades. As marcas para 
conseguirem passar determinadas mensagens ou para se envolverem mais a fundo 
com os seus consumidores têm de criar entretenimento ou de alguma forma passar 
para os espaços de entretenimento sem nunca desvirtuar os conteúdos 
(http://www.jornalbriefing.iol.pt/noticia).  

 

Com a fragmentação dos canais de informação e comunicação, o consumidor torna-se 

cada vez mais seletivo e acaba por assistir somente o que deseja. Isso faz com o Branded 

Entertainment se torne uma importante arma para a comunicação de marketing, pois, ao 
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integrar-se com o produto, acaba por apresentar a marca com tanta sutileza que público-alvo 

não percebe que está sendo exposto à publicidade. Segundo Nogueira, 

 
Quando envolvida no contexto do programa que o telespectador está assistindo ou 
dentro do conteúdo editorial da revista ou site em que está inserido, a mensagem 
publicitária adquire para si, em extensão, o envolvimento emocional que o 
consumidor desenvolve com o ambiente em questão, o que lhe dá mais 
credibilidade e também muito mais chances de ser percebida [...] (NOGUEIRA, 
2004, p. 43). 

 
 
 É importante ressaltar que o Branded Entertainment não tem a finalidade de vender 

diretamente o produto, mas sim causar uma identificação da marca com o público, agindo 

dentro dos parâmetros emocionais do consumidor. Portanto, trata-se de uma estratégia de 

longo prazo, visando uma maior identificação a aproximação do público com a marca.  

 

2.4 O ESTILO MTV E SUA LINGUAGEM 

 

A Linguagem no seu conceito mais simples é interpretada por Karsaklian (2000, p. 252) 

como: “o modo de expressarmos determinadas idéias, que podem ser interpretadas de formas 

diferentes segundo culturas diferentes”. Segundo Goretti (org) (2006), a MTV Brasil desde 

sua inauguração, em outubro de 1990, implantou um estilo diferenciado de transmitir sua 

mensagem, o que alguns autores denominam como sendo sua própria linguagem, dentro da 

filosofia de “Pense localmente, haja globalmente”.  

Teixeira Coelho (1996, p.159) afirma que: “na MTV ocorre uma simbiose intensa 

entre imagem e som musical. Tão intensa que é arriscado apontar a dominante, se a imagem 

ou o som”. Essa união de som e imagem também é mencionada por Dancyger (2003), 

 
Devemos ver o estilo MTV como uma nova forma de contar histórias visualmente. 
Parte narrativa, parte atmosfera, som intenso e imagem rica, a fórmula tem um 
apelo marcante na nova geração de realizadores de filme e vídeo cuja experiência 
visual é preponderadamente a televisão (DANCYGER, 2003, p.194). 

 

Ao falar desta nova forma de fazer televisão, não se pode deixar de mencionar a 

importância da música, e a relevância dela no processo de criação. Dancyger (2003, p.195) 

expressa esta idéia ao falar: “um dos objetos centrais do Estilo MTV é a importância de criar 

um sentimento definitivo. Não é uma necessidade de desafiar a primazia da trama. Mais do 

que isso, é a relação próxima do estilo MTV com a música”. Coelho (1996) defende a idéia de 
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que a música é a melhor maneira de se chegar à percepção do ser humano, segundo ele, a 

MTV se apropria disso para passar sua mensagem.  

 
A MTV quer funcionar (ou servir) como um rádio visual, quer que seus receptores 
tenham uma sensação análoga à sensação auditiva. Quer, em outras palavras, que a 
imagem penetre tão incontroladamente no indivíduo quanto nele penetra o som: 
independentemente da sua vontade (Coelho, 1996, p. 165). 

 

E, ao se falar de imagem na linguagem MTV, observa-se um ambiente visual 

despreocupado. Segundo Coelho (1996), este tem como principal característica a 

sobreposição, a transformação de uma imagem em outra, ou, em outras palavras, a 

anamorfose contínua.  

 
Hoje na MTV não há distinção entre o “ao vivo”, a foto, a tipologia, o som, eles se 
tornam contemporâneos e de idêntico valor. As linguagens dos programas atendem 
a diversas linguagens com e sem decifração, mas sabemos o que significam juntos: 
signos em confluência. Isso em seus intervalos como em sues programas 
(GORETTI (org.), 2006, p. 134).  

 

 Este formato é o que diferencia o “estilo MTV” e o coloca dentro da perspectiva pós-

moderna, pois segundo Baggioto (2001),  

 
A linguagem audiovisual pós-moderna adota este estilo não-linear de expressão, 
misturando as mais diferentes tendências e técnicas. Este tipo de linguagem vai ao 
encontro de uma narrativa que penetra na mente dos sujeitos através de pastiche, da 
mistura de estilos e estéticas, cuja finalidade é contar uma imagem e não uma 
história, desse modo, a imagem pós-moderna eletrônica traça uma trajetória em 
comum com o comportamento dos indivíduos na contemporaneidade 
(BAGGIOTO, 2001 p. 75).  

 

Dentro desta narrativa, a publicidade encontrou uma receptividade maior diante de um 

público mais jovem, aberto a novas experiências e informações.  Segundo Coelho (1996, 

p.168), “ao contrário do que já se disse, não é que o comercial na MTV se pareça com o 

programa, com o clipe. Na MTV não há intervalo comercial por que o Programa é o 

comercial”. Outras maneiras de “vender” a marca desejada são inseridas em uma publicidade 

muitas vezes feita especificamente para a MTV, novos conceitos são explorados e atribuídos a 

uma comunicação destinada a este público que se revela bem mais exigente. Goretti (org.) 

(2006, p. 05), afirma ao falar da publicidade dentro da emissora que, “as mensagens divulgam 

tendências não só musicais, mas de consumo de uma imensa variedade de produtos, dos 

quais, expropriados do seu valor de uso original, adquirem pseudo-valores para serem 

consumidos [...]”.  
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Moraes (2001) complementa as colocações anteriormente mencionadas ao afirmar 

que, a emissora deu um passo ousado na história da mídia ao apagar a linha entre a 

programação e publicidade. Pois, a MTV age como se não houvesse mais intervalos 

comerciais em sua programação, os cortes rápidos, a música e o cenário do comercial 

poderiam servir para um clipe. Proporcionando, assim, que espectador possa se retirar e voltar 

a qualquer momento, que o ambiente visual permanece o mesmo.  

É através desta “mistura” de conteúdo, linguagem e referências que a MTV provoca 

uma maior atenção e percepção do que é proposto dentro deste ambiente.  

 
A publicidade, portanto, passa a ser vista sob um novo ângulo, na busca de 
referências em outras formas de expressões para vender de maneira peculiar um 
produto, gerando com isso um recall significativo para a sua marca, um jogo de 
referências que envolve moda e comportamento através da associação com artistas 
pop, incentivo à música brasileira, à indústria fonográfica (SOUTO e SOARES 
p.03).  
 
 

Ao entrar mais diretamente dentro do contexto da “linguagem MTV”, vê-se uma 

importante característica: a constante utilização do simbólico. A emissora utiliza-se 

constantemente de associações entre real e abstrato, presente e passado, imaginação e fantasia. 

“A MTV não tem compromissos com a atualidade, com o presente, com o real. Ela não tem 

nada a ver com o que se passa, não se interessa com a simultaneidade” (MORAES, 2001, p. 

32).  

Goretti (org.) (2006, p. 133) coloca que, “na MTV, o repertório visual não é nativo 

dela, mas de um estilo composto: algo enlatado com um condimento local, e por isso as 

razões da nova composição não se tornarem detectáveis [...]”, ou seja, seu padrão de imagem 

mistura elementos do cinema, do filme publicitário e principalmente do clipe musical, a um 

constante desenvolvimento técnico e tecnológico de produção e pós-produção.  

Moraes afirma também que:  

 
A principal característica da MTV é, aparentemente, não ter característica 
nenhuma. O formato da emissora surge em certa descontinuidade: embora sua 
grade de programação seja fixa, seus programas nunca são iguais, já que os clipes 
nunca são os mesmos e os programas informativos têm caráter generalizado – falam 
de música (MORAES, 2001, p.30).  

 
 

A “Linguagem MTV” torna-se então, dona de uma mobilidade que a identifica e 

aproxima de seu público, pois suas criações não seguem padrão algum, no que tange a termos 

técnicos, o que importa mesmo é o conceito do que foi criado e como este chegará até o 
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telespectador. Este tipo de pensamento vem da linguagem pós-moderna, principal 

influenciadora do “estilo MTV”. Segundo Baggioto (2001) esta imagem é identificada por 

características estéticas peculiares, como a montagem de imagens, a repetição, o corte 

inesperado, a descontinuidade e a variação de foco. Moraes afirma também que,  

 
A fragmentação, com os cortes e mudanças temáticas, causa um efeito zapping que 
é velho conhecido na programação da emissora [...] a imagem nunca permanece a 
mesma por mais de 15 segundos. A MTV é puro zapping: o telespectador não 
precisa mudar de canal, pois nunca há queda de ritmo (MORAES, 2001, p. 39).   

 

São estes fatores que tornam a MTV dona de sua própria linguagem e estilo de fazer 

televisão, tornando-a uma peça chave na comunicação, tanto publicitária como cultural.     

 

2.4.1 Edição no Estilo MTV 

 

A Edição ou Montagem, termo igualmente usado por diversos autores, refere-se ao 

acabamento do filme, ou programa de TV e qualquer outro tipo de produção audiovisual. Ela 

faz parte da chamada Pós-produção e é diretamente influenciadora no conteúdo e na qualidade 

do trabalho. Ageo de forma quase que lúdica sobre o espectador, transportando sua realidade 

para dentro da narrativa do filme. Segundo Pilla (2005), a montagem significa dispor, compor 

e construir, baseados na sucessão de tomadas ou planos dentro de uma seqüência, de forma a 

dar-lhes unidade interpretativa. 

 
Não existe o acaso na montagem; todos os elementos constitutivos de um plano, 
enquadrados a partir da intenção do diretor, são passiveis de uma leitura pelo 
espectador e serão reforçados, ou não, pela relação criada pelo corte. Assim o corte 
pode reforçar ou atenuar determinadas relações, dependendo das necessidades 
surgidas na narrativa (PILLA, 2005, p. 63).  

 

Segundo Dancyger (2003), um dos maiores precursores da montagem foi o cineasta 

russo Sergei Eisnstein, as desenvolver um teoria composta por cinco tipos de montagem: 

métrica, rítmica, tonal, atonal e intelectual. Dancyger (2003), explica também, que, a edição 

ou montagem métrica, está diretamente ligada à duração de cada plano, e consiste em encurtar 

os planos diminuindo assim o tempo que o público tem para absorver a informação de cada 

um deles. Está prática aumenta a tensão da cena ao criar uma seqüência mais intensa dentro 

da narrativa. Enquanto a montagem rítmica relaciona-se à continuidade visual entre os planos, 

baseadas na ação e nas entradas e saídas de quadro, demonstradas por diferentes posições de 

elementos em cena e diversos enquadramentos de uma mesma imagem. Já na montagem 
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tonal, busca-se estabelecer uma característica emocional a cena, onde o tom é usado para 

interpretar a montagem. Diferente da montagem atonal, que usa tempo, idéias e emoções de 

cada plano para conquistar o efeito desejado na platéia. E por fim, a montagem Intelectual 

trata de inserção de idéias em uma seqüência de planos, provocando uma carga emocional 

relativamente maior à cena.  

Estes cinco tipos de edição são percebidos dentro da linguagem MTV. Isto devido à 

liberdade e à criatividade características da sua edição, pois ao mencionarmos o Estilo MTV, 

falamos de uma imensa variedade de cores, imagens e sons, embalados por um ritmo 

alucinante de cortes rápidos e efeitos visuais nada convencionais. Segundo Goretti (org.) 

(2006), estes princípios são agregados a todos os passos da produção e pós-produção de 

qualquer material gerado dentro da emissora,  

 
Os movimentos de câmera e os movimentos dentro do plano têm igualmente sua 
importância: de planos de curta duração e de uma montagem ágil, eles geram a 
empolgação e a intensidade das cenas ou seqüências das imagens. Pan, Tilts, Zoom, 
Travelling de aproximação e de afastamento, câmera “nervosa” na mão e em 
steadycam, personagem em movimento, variações de luzes, efeitos de distorção de 
objetos e de personagens com teleobjetiva ou grande angular são elementos de 
apoio que auxiliam na criação daquilo que se convencionou chamar de padrão 
MTV Brasil de imagem (Goretti (org.), 2006, p. 53).  

 

 Toda esta liberdade vem em decorrência de um público que não só entende, como 

interage e apóia tal experimentação. “O público da MTV Brasil é acelerado e assimila bem o 

take rápido – de 4 a 9 frames por segundo. Quanto mais rápido o frame, mais rápida é a 

leitura” (Goretti (org.), 2006, p. 112). Esta leitura proposta pela MTV, e aceita pelo público 

jovem, rompe as expectativas da trama e descentraliza a informação, provocando, assim, uma 

nova forma de narrativa, baseada em uma essência não-linear. Dancyger (2003, p.35) fala 

sobre esta perspectiva da seguinte maneira, “a não linearidade pode ser frustrante para o 

espectador, mas também abre na história a possibilidade de várias outras histórias e novas 

experiências para a platéia”.  

A ênfase no ritmo e na música sem dúvida é o conceito base da edição e produção 

desta linguagem nada convencional, pois isto é o que proporciona toda a energia e diversidade 

que o jovem busca na MTV. 

 
Ritmo e dinâmica são elementos também centrais. São protagonistas da ênfase 
dramática e frenética (da justaposição entre planos contínuos ou descontínuos) 
desse padrão de imagem. São fontes de energia. E essa fonte tem o tamanho e a 
variação de duração dos planos na tela. Quanto menor a duração, mais frenético é o 
ritmo, que sugere mais intensidade (Goretti (org.), 2006, p. 53). 
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 Este ritmo frenético como citado pelo autor, é obtido através de uma edição que prima 

por cortes secos e rápidos, planos diversificados e muitos movimentos de câmera. A maneira 

que o editor ou montador faz a edição do material segue dois preceitos bases, afirmados por 

Dancyger (2003), o primeiro trata-se de qual informação visual é dramaticamente interessante 

à cena, enquanto o segundo refere-se a qual informação é necessária à mesma. Assim, a 

duração da seqüência será determinada de acordo com as respostas destas duas perguntas. 

Ainda segundo o autor, esta montagem pode ser de modo contínuo, baseada em uma 

continuidade visual, um significado e principalmente uma similaridade no ângulo e na 

direção, ou descontínuo, através do jump-cut, que segundo Dancyger (2003), trata-se de juntar 

dois planos descontínuos, ou seja,  dois planos que não reconhecem a mudança de direção, 

focados em uma ação inesperada, ou simplesmente não mostrar a ação em um plano que 

prepare o espectador para o conteúdo do próximo plano.  

O jump-cut, ou corte descontínuo é das características mais acentuadas da edição na 

MTV, conforme comentado por Goretti (org.) (2006),  
 

Nessa forma de contar visualmente uma história, fazer jump-cut, isto é, cortar em 
descontinuidade ou juntar dois planos descontínuos é tão ou mais importante que o 
corte em continuidade. O tempo e o espaço em função disso entram em colapso [...] 
essa liberdade de estilo de montagem simula, de certa forma, o perfil do 
telespectador MTV Brasil – jovem, rebelde, irreverente – o público propício para 
aceitar estas inovações (GORETTI (org.), 2006, p.53).  

 

Como se pode ver, é o corte que rege o ritmo e o movimento da cena, seja de forma 

contínua ou não, ele se relaciona com o tempo e o espaço e dirige o espectador de uma cena 

para outra dentro da trama e da narrativa. No entanto, outro fator essencial na produção de 

dinamismo à cena é a diversificação dos planos nela utilizados.  

 
Os planos nunca devem ser do mesmo tamanho. Se eles são todos longos ou todos 
curtos, a falta de variedade enfraquece a seqüência. Ela não terá nenhum ritmo. Para 
dar ritmo aos planos, requer-se a variação da duração dos planos (DANCYGER, 
2003, p.384).  

 

 O plano dita literalmente o valor da cena, em função de seu conteúdo e movimento. 

Cabe aqui realçar que, seguindo os conceitos apresentados por Costa (2003), os planos em 

movimento são extremamente importantes à narrativa, pois são apresentados como o ponto de 

vista de uma personagem que capta a cena de acordo com sua trajetória no espaço. Costa 

(2003), ainda complementa o conceito e a importância do plano ao afirmar que: 
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Cada plano é na realidade um elemento dinâmico; e não é porque, como acabamos 
de ver está sempre em interação com outros planos, que, contextualizando-a, 
determinam variações de usos e significados. Existe um dinamismo interno do 
plano que diz respeito tanto ao material pró-fílmico (os movimentos dos atores ou 
outros componentes da cena) quanto ao seu rendimento cinematográfico [...] 
(COSTA, 2003, p.184).  

 

Tanto na MTV, como em qualquer outra produção audiovisual, a quantidade de planos 

é equivalente ao nível e ao tipo de informação que irá ser transmitida. Um plano geral, por 

exemplo, normalmente permanece mais tempo na tela, por possuir mais informação visual e 

conseqüentemente é seguido de vários planos detalhes e médios, conjuntos e em movimento, 

dando ritmo e movimento a cena. Neste momento, é importante colocar que um “plano”, seja 

na linguagem cinematográfica quanto na televisiva, é definido por Costa (2003), como o 

espaço habitualmente definido pela proporção que a figura humana é enquadrada. Ainda 

segundo Costa (2003), pode-se esclarecer alguns termos e abreviações referentes a planos:  

Plano Geral ou PG: é definido em relação à cena enquadrada em sua totalidade. 

Usado para captar espaços inteiros;  

Plano Conjunto ou PC: trata-se de um enquadramento que dá destaque à figura 

humana, sem isolá-la do ambiente; 

Plano médio ou PM: define-se também pela proximidade da figura humana que surge 

na tela; 

Plano Americano ou PA: neste plano a figura humana é filmada dos joelhos para 

cima; 

Primeiro Plano ou PP: aqui é a figura humana é enquadrada de meio busto para 

cima. Este plano também pode ser chamado de close up; 

Primeiríssimo Plano ou PPP: é enquadrado apenas o rosto da figura humana. 

Bastante usado em cenas que têm o objetivo de passar emoções (dor, raiva, alegria, tristeza, 

etc.) ao espectador; 

Plano Detalhe: relacionado a objetos ou à figura humana. Quando referido a pessoa, 

trata-se de apenas uma parte do rosto ou corpo. Quando referido a coisas, refere-se a um 

objeto isolado ou uma parte dele que ocupe todo o espaço da tela. 

Na MTV as variações entre planos são nitidamente mais visíveis, pois, além provocar 

uma maior acentuação nos cortes e passagens de um plano para outro, ela segue com certa 

obrigatoriedade o embalo de uma trilha sonora, que por sua vez é colocada em evidência e 

transformada no ponto principal da narrativa.   
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Nesse padrão de imagem a base é a música, e nele temos, fundamentalmente, o 
declínio da trama e da narrativa clássica do cinema, que coloca em foco a 
continuidade espacial e temporal. Ele rompe com os objetivos clássicos da 
montagem, evita a narrativa linear e a concentração exclusiva em um único 
personagem, e, na trama, põe em primeiro plano um enfoque multilateral 
(GORETTI (org.), 2006, p.52).  
 

São todos estes fatores que trazem a atenção do espectador, deixando-o totalmente 

envolvido com a programação da MTV, que, por sua vez afirma-se como porta-voz de novos 

estilos e tendências. 

 

2.4.2 A Criação do Cenário 

 

Apesar da MTV posicionar-se como precursora de um estilo e uma linguagem própria 

de fazer televisão, não foi das mãos dela que nasceu a prática cenográfica nas programações 

televisivas do Brasil. A primeira emissora de TV brasileira a adotar tais técnicas foi a extinta 

TV Excelsior, no início dos anos 1960. De acordo com Goretti (org.) (2006, p. 130), “foi 

criado nela o primeiro programa integrado de comunicação visual de televisão, isso após 

todas as pioneiras experiências de televisão feitas na Rede Tupi”. O mesmo autor afirma 

também que, o conceito de cenografia televisiva evoluiu das práticas teatrais da época, em 

que o contexto da obra dependia de um ambiente dotado de funções específicas, e, assim, o 

teatro sugeriu a necessidade de novos meios cenográficos à televisão. Costa (2003) 

complementa as colocações, anteriormente expostas, ao afirmar que,  

 
Existe uma cenotécnica cinematográfica, semelhante à teatral, com suas 
competências regularmente reconhecidas na ficha técnica. Elementos cenográficos 
são amplamente utilizados como meios de simulação de espaços reais, tanto em 
filmes de ambientação realista, quanto em filmes do gênero fantástico, em que eles 
se tornam uma coisa só com efeitos especiais (COSTA, Antonio, 2003, p.229).  

 

 Na MTV a criação destes espaços cenográficos é baseada em uma memória visual de 

décadas de televisão. Ela abandona uma leitura literária de comunicação visual e personalizar-

se de acordo com a contínua renovação imagética proposta por seus designers e diretores de 

arte. Segundo Goretti (org.) (2006), na hora de criar esta programação visual é abandonado o 

compromisso com o vernáculo dos espetáculos, e assumido um comprometimento com o 

vernáculo do cotidiano, com expressões espontâneas e sem censura. Goretti (org.) (2006) 

comenta também que,  
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Os auditórios da MTV são, em geral, pequenos e fatalmente se parecem com salas 
de aula, não só pelo tipo de relação com os que nele comparecem, pela faixa etária 
dos presentes e pela própria planta determinada para ação dos programas. Ainda 
hoje se constata uma construção com tapadeiras ou similares, sem a menor 
preocupação de uma arquitetura cenográfica (GORETTI (org.), 2006, p.138).  

 

Assim, a MTV proporciona a seu público uma programação cenograficamente bem 

desenvolvida, mas, assim como o restante de sua programação, esta não possui uma 

preocupação com o formal ou o padrão, e sim com o desenvolvimento de suas idéias e 

pensamentos perante seus telespectadores.   

 

2.4.3 MTV e Pós-Modernidade 

 

Hoje, a pós-modernidade é colocada como uma constante mutação cultural, geradora 

de valores cada vez mais híbridos perante a sociedade. Nas palavras de Baggioto (2001, p.22), 

“a pós-modernidade vem trazer valores reapropriados, combinados de maneira que traduzem 

uma nova forma de compreender a sociedade contemporânea em seu cotidiano”. Kumar 

(1997), completa esta afirmação ao salientar que: 

 
Seria errado considerar a teoria pós-moderna um simples caso de cínica apropriação 
de idéias. Como poderosa corrente de pensamento, ela contribui diretamente para o 
sentido de fim, ou de nova direção, encontrados em outras teorias. O problema que a 
aflige é de caráter diferente. A teoria pós-moderna é tão chocantemente eclética em 
suas origens como é sintética e mesmo sincrética em suas manifestações. (KUMAR, 
1997, p. 114). 

 

Por sua vez, a linguagem MTV encaixa-se diretamente neste pensamento, pois, esta 

“linguagem”, ou “estilo”, procura a pluralidade de conceitos, na união de fragmentação e 

ambigüidade. Assim, ela descentraliza o indivíduo e proporciona uma multiplicidade de 

significados a tudo que tem acesso. Baggioto (2001), explica esta procura por novos conceitos 

afirmando que,  

 
A possibilidade da liberdade de ação, desvinculada de reflexões, fazem da cultura 
pós-moderna um período em que os sujeitos trocam experiências com facilidade e 
agregam diversas facetas de comportamentos, um indivíduo pode assumir diversos 
papeis na sociedade sem que estes tenham nenhuma ligação (BAGGIOTO, 2001, p. 
27).  

 

Desta maneira o pós-moderno estimula a participação do receptor, proporcionando 

uma maior interatividade e criatividade na comunicação. Na MTV, pode-se citar, por 

exemplo, programas como o “Jornal MTV” em que o VDJ recebe mensagens do 
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telespectador, via celular e e-mail, e às lê ao vivo no decorrer do programa, ou o Ya!Dog, 

programa em que o telespectador pode conversar ao vivo com o VDJ através de um blog na 

internet. Estes e vários outros programas da emissora têm em comum, além a interatividade 

proporcionada, a identificação que geram com seus respectivos públicos-alvos. Ambos 

assumem uma linguagem visual, estética e simbólica de acordo com as características e 

peculiaridades do espectador que os assiste. Baggioto (2001) comenta que esta linguagem 

encontra-se em meio a um território hibrido e em deslocamento, pois assimila todas as formas 

de linguagem visual, entre fotografia, pintura, teatro, cinema, literatura e várias outras as 

fundindo em um só discurso para posteriormente as proliferar. Em síntese, esta linguagem 

videográfica processa todas as formas de expressão propagadas por outros meios, assimilando 

e misturando suas qualidades. Segundo Harvey (2002),  

 
Causa pouca surpresa que a relação do artista com a história (o historicismo peculiar 
para o qual já chamamos a atenção) tenha mudado, que, na era da televisão de 
massa, tenha surgido um apego antes às superfícies do que às raízes, à colagem em 
vez do trabalho em profundidade, a imagens citadas superpostas e não às superfícies 
trabalhadas, a um sentido de tempo e de espaço decaído em lugar do artefato cultural 
solidamente realizado. E todos esses elementos são aspectos vitais na prática 
artística na condição pós-moderna (HARVEY, 2002, p. 63). 

 

Harvey (2002), também relata que, em relação à linguagem e à comunicação, os pós-

modernistas tendem a aceitar uma teoria bem diferente à dos modernistas, enquanto estes 

pressupunham uma relação rígida entre o que era dito e o que estava sendo dito, ou seja, o 

significado e o significante, o pensamento pós-moderno os vê separando-se e reunindo-se 

continuamente em novas combinações. Assim, o Desconstrucionismo surge como poderoso 

influenciador do pensamento pós-moderno. 

Desta maneira pode-se dizer que o produtor cultural torna-se um criador de matéria e 

elementos culturais, deixando a cargo do expectador combiná-los, desconstruindo o poder do 

autor para criar uma narrativa descontínua de significados. Também se torna importante 

comentar que, de acordo com os preceitos de Baggioto (2001, p. 26), “Caracterizar a cultura 

pós-moderna significa visualizar uma ruptura de comportamentos, em que as pessoas tomam 

um papel mais ativo enquanto sujeitos participantes de uma sociedade, e são cada vez mais 

distintas enquanto indivíduos”. Conclui-se, então, com a afirmação de Baggioto, que o 

indivíduo pós-moderno acaba por sofrer certa necessidade em adaptar-se e identificar-se a um 

grupo, ou tribo, para manter-se “abastecido” de conhecimentos e culturas diversificadas, e 

realizar, assim, sua própria desconstrução dos elementos assimilados para criar uma 

identidade. Hall (2001, p. 13), explica que, “a identidade torna-se uma “celebração móvel”, 
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formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados 

ou interpretados nos sistemas culturais que nos rodeiam”. 

A MTV aposta nesta necessidade de adquirir conhecimento, e, do mesmo modo que 

absorve, ela passa informação ao público que a assiste. No entanto, antes disso, a MTV 

desconstrói tudo que vê e assimila, gerando novos conteúdos e sentidos, baseada em conceitos 

pós-modernos, ou seja, leva ao público a aleatoriedade, o pluralismo, a deformação, 

indeterminação, a ênfase na dêscriação e descontinuidade, repudiando tudo que é baseado no 

objeto estético por si mesmo (Kumar, 1997). Pode-se notar então, que a MTV fomenta uma 

imagem subjetiva de realidade e de si mesma, onde o imaginativo toma conta e dita as regras 

do real a sua volta,  

 
A imagem, ou ilusão, imita o real e o real é ilusório, composto de imagens. O real é 
tão imaginado como o imaginário. O pós-modernismo “introduz o caos, a 
inconsciência, a instabilidade em nossa experiência da própria realidade” (KUMAR, 
1997, p. 129).  

 

A pós-modernidade tornou-se desde seu surgimento, e ainda esta se tornando um 

fenômeno abrangente em todas as direções, tanto cultural como social, político e econômico. 

Nas palavras de Kumar (1997),  

 
A sociedade pós-moderna associa tipicamente o local e o global. Os acontecimentos 
globais – a internacionalização da economia e da cultura – são refletidos para as 
sociedades nacionais, minando as estruturas nacionais e promovendo as locais. A 
etnicidade recebe um impulso renovado. Ocorre um ressurgimento do regionalismo 
e dos ‘nacionalismos periféricos’(KUMAR, 1997, p. 132).  

 

Vários fatores influenciaram nesse movimento regionalista da pós-modernidade, 

porém, com certeza, um dos principais foi o surgimento das novas tecnologias de 

comunicação e a grande evolução da mídia. Os meios de comunicação de massa criam uma 

nova realidade, chamada por muitos autores de “realidade eletrônica”, carregada de símbolos, 

signos, sons e imagens que simulam uma realidade sem origem, conhecida como “hiper-real”. 

Seguindo preceitos mencionados por Kumar (1997), os pós-modernistas relatam que os meios 

de comunicação não apenas comunicam, mas constroem em sua pura escala de ambigüidade, 

exigindo uma nova epistemologia social e uma nova forma de resposta. Neste novo estágio da 

comunicação o indivíduo não se encontra mais situado no tempo e no espaço, ou usufrui de 

um ponto de observação físico e fixo. Pois, seu corpo não mais é limite para realizar alguma 

tarefa ou comunicar-se com alguém, sendo que, podem-se dispersar dados constantemente por 

mensagens via celular e computador, comunicar-se através de vídeo-conferência ou efetuar 
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uma compra em qualquer lugar do mundo pela internet. Assim como o indivíduo deixou de 

ser o centro do movimento, o espaço e o tempo deixaram de ser fundamentos para sua 

existência na sociedade pós-moderna, a cultura também não é mais separada do social, 

segundo Kurmar (1997, p. 128) “cultura e comércio se fundem e se alimentam de forma 

recíproca”. O autor ainda afirma que,  

 
O novo regime de acumulação (isto é, modo de produção econômico) está se 
tornando cada vez mais um regime de significados (ou seja, um modo ou paradigma 
cultural)... Os meios de comunicação estão se tornando cada vez mais culturais e as 
relações de produção também... não são agora mediadas com tanta freqüência pelos 
meios materiais de produção; são, em vez disso, questões de discurso, de 
comunicação entre patrões e empregados (KURMAR, 1997, p. 129).  

 

Como foi visto, o conceito de pós-modernidade espalhou-se e vem atingindo um 

número cada vez maior de áreas da sociedade. Estamos falando não só de literatura ou 

arquitetura pós-moderna, e sim de filosofia, pintura, cinema e política pós-moderna. A MTV 

percebe essa evolução da pós-modernidade e a acompanha, buscando e desenvolvendo formas 

de envolver-se e envolver seu público nesta “Situação pós-moderna” em que nos 

encontramos.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

 

3.1.1 Classificação da pesquisa 

Para chegar aos objetivos finais deste trabalho optou-se pela realização de uma 

pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se métodos qualitativos e quantitativos para 

desenvolver uma Análise de Conteúdo como principal procedimento metodológico.  

Para um melhor entendimento destas questões metodológicas aborda-se o conceito 

propostos por Samara e Barros (2006). Segundo estes, a pesquisa exploratória é compreendida 

como:  
 

Os estudos exploratórios, também denominados desk research, têm como principal 
característica a informalidade, a flexibilidade e a criatividade, e neles procura-se 
obter um primeiro contato com a situação a ser pesquisada ou um melhor 
conhecimento sobre o objeto em estudo levantado e hipóteses a serem confirmadas 
(SAMARA E BARROS, 2006, p. 29). 

 

 Estes procedimentos ajudaram na melhor compreensão e realização dos objetivos 

deste trabalho, pois, atingiram todos os objetivos da pesquisa aqui proposta de uma forma 

completa, ou seja, conseguiu-se analisar, assim, todos os pontos julgados importantes para 

conclusão desta Análise de Conteúdo. 

 

3.1.2 Levantamento bibliográfico   

 Resalizou-se uma pesquisa bibliográfica a fim de proporcionar um levantamento 

teórico para embasar a análise proposta. Nesta pesquisa, foram delimitados alguns pontos 

sobre Linguagem MTV, Segmentação de público-alvo, Marketing Direcionado, Estratégias de 

Branded e Marketing Cultural, assim como um histórico da marca Coca-Cola. 

 

3.1.3 Coleta de dados 

3.1.3.1 Observação sistemática 

Para obter dados pertinentes à análise do programa MTV Especial: Estúdio Coca-Cola, 

fez-se uso em um segundo momento, após o levantamento bibliográfico, de uma observação 

sistemática, que, segundo Hair et al. (2005), pode ser definida como:  

 
Os dados observacionais são coletados com o registro sistemático da observação de 
pessoas, eventos ou objetos. Os dados observacionais podem ser obtidos pela 
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observação humana, mecânica ou eletrônica. Uma abordagem observacional resulta 
em dados narrativos ou numéricos. Se forem coletados dados narrativos, estes 
aparecem na forma de descrições de comportamento por escrito ou em registros de 
áudio ou vídeo. Se houver envolvimento de dados numéricos, estes serão obtidos 
pelo registro de eventos feito por um observador treinado com o uso de um 
questionário ou por um instrumento que conte ou mapeie ações específicas (HAIR et 
al. 2005, p. 152). 

 

 A parceria entre Coca-Cola e MTV resultou na produção de seis programas durante o 

ano, o que torna inviável a este trabalho compreender a todos. Devido a isso, foram gravados 

e observados somente quatro programas, veiculados nos meses de abril, maio, julho e agosto, 

e, destes, selecionados três para serem analisados.  

 Também é importante realçar que um dos principais benefícios desta técnica é a 

imparcialidade, pois, “a coleta de dados observacionais evita a tendenciosidade da entrevista, 

já que nenhuma instrução, pergunta ou interação está envolvida” (HAIR et al. 2005, p. 153). 

Sendo assim os programas foram escolhidos por critérios de conveniência, tendo como base 

os seguintes questionamentos: nível de conteúdo, freqüência de divulgação e características 

pessoais de cada dupla. 

  

3.1.3.2 Análise de conteúdo 

 Martins (2006) conceitua este procedimento como: 
 

A Análise de Conteúdo é uma técnica para se estudar e analisar a comunicação de 
maneira objetiva, sistemática e quantitativa. Buscam-se inferências confiáveis de 
dados e informações com respeito a determinado contexto, a partir dos discursos 
escritos ou orais de seus autores (MARTINS, 2006, p.33).  

  

 Com base no levantamento teórico realizado e nos dados coletados na primeira e 

segunda etapa respectivamente, partiu-se, então, para os seguintes passos: 

Pré-análise: no processo de seleção do material de análise, foram gravados quatro 

programas, referentes aos meses de abril, maio, julho e agosto. Dentre estes, três foram 

selecionados para a realização do trabalho tendo como base de escolha as seguintes questões: 

número de quadros dentro do programa, exposição de marca, material para estudo (efeitos 

visuais, cenário, figurino etc.), divulgação e data de realização do programa.  

Exploração do material: após ter-se realizado uma pré-análise do material, partiu-se 

para a criação das categorias de análise, como:  

• Exposições da marca em vinhetas (abertura, intervalo e fechamento do 

programa); 

• Exposições da marca no Cenário do programa; 
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• Exposições da marca em interferências no vídeo; 

• Exposições de referências à marca (luzes, cores, efeitos e objetos) no cenário 

do programa; 

• Exposições de referências à marca em interferências no vídeo. 

Lembra-se aqui, que estas categorias foram definidas pensando na melhor maneira de 

quantificar a exposição do espectador à marca Coca-Cola durante o programa, assim, não se 

pode deixar de salientar que, a marca em questão é sempre vinculada a ao nome do programa, 

ou seja, dentro destas categorias de análise foram quantificadas apenas as exposições da 

marca Coca-Cola que faz parte da logormarca “MTV Especial: Estúdio Coca-Cola”, 

confrome anexo I. Pois o fato principal deste trabalho é avaliar como a marca utiliza-se da 

linguagem MTV para integrar-se ao conteúdo do programa. 

Tratamento dos dados e interpretações: nesta etapa o primeiro passo foi a 

realização de inferências e interpretações sobre o conteúdo do programa como um todo, 

descrevendo-o e interpretando-o simplesmente como uma estratégia de marketing. A partir 

daí passou-se ao “desmembramento” do mesmo para um estudo mais detalhado, conforme as 

categorias acima mencionadas.   

Este procedimento ajudou na descrição e compreensão do material, parte essencial na 

realização deste trabalho, pois, ainda segundo Martins (2006 p.34), “a Análise de Conteúdo 

presta-se tanto a fins exploratórios, ou seja, de descoberta, quanto aos de verificação, 

confirmando, ou não, proposições e evidências [...]”.  

  

3.1.4 Análise dos resultados 

 Realizadas as etapas anteriores, com os programas gravados, os procedimentos 

definidos e com as categorias de análise construídas e colocadas em prática, pôde-se então, 

partir para a análise dos resultados. Segundo Martins (2006), esta fase do trabalho pode ser 

definida como:  

 
De modo geral a análise de dados consiste em examinar, classificar e, muito 
freqüentemente, categorizar os dados, opiniões e informações coletados, ou seja, a 
partir das proposições, teoria preliminar e resultados, construir uma teoria que ajude 
a explicar o fenômeno sob estudo (MARTINS, 2006, p.86).  

 

 Assim, foi traçado um paralelo entre os dados analisados e as evidências encontradas 

ao longo do trabalho, que será apresentado de forma sistemática, em forma de tópicos e 

gráficos, e, é claro, um discurso textual com as avaliações finais do Estudo.  
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4 DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO 

 

Para compreender como a marca Coca-Cola faz uso da linguagem MTV, foi preciso, 

primeiramente, estudar esta linguagem e entender como ela age dentro da programação da 

própria emissora. Percebeu-se, então, que através desta linguagem, ou deste “estilo”, a MTV 

provoca uma integração de todo o seu conteúdo com o público e com ela mesma. A Coca-

Cola, por sua vez, insere-se perfeitamente neste contexto, através do programa “MTV 

Especial: Estúdio Coca-Cola”, atraindo o seu público-alvo e colocando-o em contato com a 

marca sem que ele perceba, pois lhe oferece um conteúdo do seu interesse, através de uma 

linguagem muito bem aceita pelo mesmo. 

A escolha da Coca-Cola dentro da linguagem MTV como tema para o presente 

trabalho se faz muito importante por analisar uma linguagem de comunicação e a utilização 

da mesma como forma de gerar identificação da marca com um público segmentado. Parti-se, 

então, para a descrição e análise dos programas selecionados, com o objetivo de interpretar e 

identificar os fatores do estilo MTV que se encontram no programa e entender como a Coca-

Cola utiliza-se dos mesmos para chegar até seu público.  

 

4.1 PROGRAMA “MTV ESPECIAL: ESTÚDIO COCA-COLA” – MAIO 

 

O primeiro programa analisado foi transmitido no dia 27 maio de 2007, com início às 

21h e término as 22h, portanto, teve duração de uma hora. Este foi o terceiro programa 

produzido pela parceria entre Coca-Cola e MTV, e teve como atração principal as bandas 

“Cachorro Grande” e “Nando Reis e os Infernais”. O programa possui já no início uma 

característica curiosa, pois, começa com o depoimento e apresentação dos vocalistas das 

bandas participantes antes mesmo da vinheta inicial. O que normalmente aconteceria antes, 

pois, uma vinheta serve para indicar que determinado programa está começando ou 

terminando. Neste programa o artista surge no vídeo, diferenciado apenas pela imagem que 

está preto e branco, e por uma tarja em sépia, com detalhes em verde e laranja, na parte 

inferior do vídeo, que o identifica. Terminadas as apresentações, parte-se para uma nova cena, 

mostrando as bandas subindo ao palco e cumprimentando a platéia ali presente, só então, 

entra a vinheta de abertura do programa. Já se pode notar a forte presença da linguagem 

MTV, de não-linearidade, pois, é mostrada uma pequena cena dos artistas no palco, prontos 

para tocar suas músicas, e no instante seguinte, após a vinheta, surgem cenas dos ensaios, 

onde os músiocos estão se conhecendo e discutindo como irão fazer para criar e apresentar o 
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trabalho ali realizado. Segundo Baggioto (2001), esta linguagem proposta pela MTV 

encontra-se em uma narrativa que penetra na mente do espectador justamente através desta 

mistura de estilos e estéticas tão diferentes, onde a preocupação é contar uma imagem e não 

uma história, uma característica também predominante na Pós-Modernidade.  

 Esta parte do bloco, que mostra os bastidores e ensaios, é dividida em várias pequenas 

cenas, que se mesclam entre depoimentos dos integrantes de ambas as bandas, e imagens do 

estúdio de ensaio. Muitas vezes, é dividida a tela, para que, enquanto um dos músicos estiver 

falando, seja mostrada também a imagem do ensaio. Este recurso é feito através de um efeito 

que simula uma moldura, dividida em duas partes, com as bordas vermelhas e um fundo 

preto, este entre outros efeitos, são colocados aqui como uma referência à marca Coca-Cola, 

pois além de trazer as suas cores, faz uma ligação, através de elementos visuais, à identidade 

proposta, tanto na campanha publicitária por ela desenvolvida, quanto no cenário do 

programa.  

Durante este primeiro bloco teve-se várias vezes a exposição destas referências à 

maca, pois, a maior parte do tempo foi destinada aos bastidores e ensaios, onde os artistas dão 

depoimentos falando sobre as respectivas bandas e o que esperam alcançar ao tocar junto da 

outra banda participante. Apenas no final da primeira etapa do programa é mostrada a 

apresentação da música que viu-se ser ensaiada. Após uma rápida inserção da logomarca do 

programa, aqui com a função de amenizar a troca de cena e a mudança de cenário, surgem os 

artistas no palco e, pela primeira vez, viu-se a música ser tocada inteira, pois, durante as 

imagens do ensaio são mostrados apenas trechos da música.  

Então, ao final desta apresentação, termina o primeiro bloco do programa, finalizado 

pela vinheta de intervalo, que na verdade é uma versão reduzida da vinheta de abertura. 

Percebe-se que neste primeiro bloco o expectador foi exposto mais vezes às referências à 

marca do que a ela propriamente dita, pois, como se pode verificar no gráfico a aixo, foram 33 

(trinta e três) exposições da marca Coca-Cola e 39 (trinta e nove) exposições de referências a 

ela. 
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Estes números podem ser resultados do tempo gasto com cenas dos ensaios e 

depoimentos dos músicos, pois, nota-se também, que a marca do programa, e 

conseqüentemente da Coca-cola, é encontrada apenas no cenário onde são apresentadas as 

músicas, nos demais momentos ela aparece apenas em pequenas interferências na tela, 

indicando a mudança de cena ou nas vinhetas de início e intervalo, o que deixa mais tempo às 

referências que surgem a todo o momento, seja nas apresentações ou nos bastidores. Porém, 

este tempo mais prolongado de bastidores e entrevistas, torna-se necessário à contextualização 

do programa, ou seja, é nesse primeiro momento que o espectador deve identificar-se com os 

músicos, com a proposta do programa e principalmente com a música feita por eles, pois, 

segundo Baggioto (2001), a liberdade de ação, que recebemos ao nos inserirmos na realidade 

de uma cultura pós-moderna, possibilita e aumenta a busca pela troca de experiências e 

conhecimentos, dando ao indivíduo o poder de assumir diversos papais na sociedade sem que 

estes tenham alguma ligação.  Assim, o programa aumenta as cenas da música sendo 

construída desde o início, enfatizando as expectativas dos próprios músicos em aprender uns 

com os outros, tentando assim, proporcionar o mesmo ao público, para que este continue a 

assistir ao programa.  

 Após a vinheta que indica o início do segundo bloco, que por sua vez é a mesma 

utilizada no final do primeiro, surgem os músicos da banda Cachorro Grande em um contexto 

totalmente diferente que havia sido mostrado na primeira parte do programas. As cenas 

acontecem em um ambiente externo ao do programa e também dos ensaios. A banda 

encontra-se primeiramente em uma loja de instrumento musicais, relatando a sua história, de 

como começou até a entrada da cada música, passando por imagens do primeiro estúdio de 
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ensaio e, posteriormente da casa de um dos integrantes. Esta cena serve para reforçar ainda 

mais o que foi dito anteriormente, além de quebrar o ambiente visual estabelecido no primeiro 

bloco, fazendo com o que o espectador surpreenda-se, pois ele estava esperando algo 

totalmente diferente.  

Surge novamente a interferência da marca 

do programa, indicando uma nova cena, e volta-se 

para os bastidores, com mais ensaios e 

depoimentos. Desta vez, o que chama atenção é a 

interferência do produtor musical que acompanha 

os ensaios, pois, até então vinha-se dado destaque 

apenas aos músicos, enquanto ele era uma figura 

secundária no programa. Porém, ao ser necessário, 

o produtor ganha a atenção das câmeras, seguido de um depoimento, como os que vinham 

sendo feitos pelos artistas, onde explica o porquê da interferência no ensaio. Nota-se então, 

um dos conceitos colocados por Goretti (org.) (2006), segundo o autor, este padrão de 

imagem tem a música como base, o que gera fundamentalmente o declínio da trama e da 

narrativa, geralmente encontradas no cinema, assim, este padrão rompe a continuidade espaço 

temporal e evita a narrativa linear, por conseqüência retira a concentração exclusiva em um 

único personagem da trama, colocando em primeiro plano um enfoque multilateral.  

Terminada construção da segunda 

música, entra novamente a interferência da 

marca, levando o espectador novamente ao 

palco do programa para a apresentação do 

trabalho que se observou sendo realizado. 

Já se pode perceber que o segundo bloco 

está se dirigindo ao final, pois foi gasto um 

bastante tempo com as cenas anteriores, 

então, é apresentada a música criada, da 

mesma forma que aconteceu no primeiro 

bloco. Vê-se novamente a interferência da marca do programa, passando para novas cenas dos 

bastidores onde é apresentado o depoimento de um dos músicos, seguido de um breve trecho 

do ensaio. Após, novamente presenciar-se a interferência da marca, lembra-se aqui, que ao 

mencionar tais intervenções, fala-se da logomarca do programa “MTV Especial: Estúdio 

Coca-Cola”. Após esta nova intervenção da marca, presencia-se mais uma apresentação no 
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palco do programa, porém não é mostrada toda a apresentação. Assim que a música alcança o 

“seu auge”, surge uma legenda no vídeo convidando o espectador a assistir a apresentação na 

íntegra através do site www.mtvoverdrive.com.br, então, entra a vinheta de intervalo 

finalizando a segunda etapa do programa.  

 Neste final de bloco, pôde-se notar uma concentração maior de exposições à marca, 

foram 4 (quatro) exposições em interferências no vídeo, e 46 (quarenta e seis) no ambiente do 

cenário.  
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 Percebe-se ao visualizar o gráfico a cima, que há um aumento em todas as categorias, 

principalmente nas que se referem à exposição de referências à marca em interferências na 

tela, à exposição da marca no cenário e também às exposições de referências à marca no 

cenário do programa. O que leva concluir que à medida que o programa cresce e recebe mais 

informação, seja em forma de música ou entrevistas, a exposições do consumidor à marca 

Coca-Cola aumenta, ou seja, a integração entre marca e conteúdo torna-se mais concisa. Além 

disso, encontra-se neste bloco uma breve inserção da marca diferente das demais. Desta vez a 

marca Coca-Cola aparece desvinculada do nome do programa, apesar de trazer junto a ela a 

chamada da campanha, “juntar as diferenças é o que toca”, também considerada o tema do 

programa. Em uma animação, semelhante a da vinheta da abertura, vários instrumentos e 

figuras saem de dentro da garrafa formando uma grande mistura de elementos, e então, ao 

invés de “MTV especial: Estúdio Coca-Cola”, forma-se a frase citada anteriormente. Até o 
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momento, esta foi a única vez em que se notou a marca Coca-Cola ser exposta sem estar junto 

ao conteúdo do programa.  

O terceiro bloco inicia com os artistas já no palco do programa. É apresentada desta 

vez uma música que o espectador não viu ser ensaiada. O que provoca novamente uma quebra 

da narrativa do programa, deixando o espectador ainda maias interessado, pois, não há 

nenhum indício de padrão para o que esta sendo assistido. A cada início de um novo bloco há 

expectativa do que virá pela frente.  

É exatamente esta linguagem de aparentemente despreocupação e desorganização que 

atrai o público jovem, desmotivado com emissoras que seguem sempre um mesmo estilo de 

programação e não apresentam nada amais do que o normal. Este público anseia por algo 

novo, que o instigue e prenda sua atenção. Como colocado por Anderson (2006), as pessoas 

de hoje, principalmente os jovens, acabam por afastar-se das tendências dominantes, e, quanto 

mais são exploradas as alternativas, mais elas são atraídas por suas variáveis. Pensamento que 

é seguido em cada parte do programa, como, por exemplo, a cena que leva o espectador as 

ruas de São Paulo, junto do cantor Nando Reis. Trata-se de uma cena que dá a oportunidade 

ao público de conhecer um pouco da vida do artista através de sua própria vós. Após este 

momento volta-se rapidamente para o ambiente do estúdio de ensaio, onde as bandas já 

preparam a próxima música.  

Porém, ao chegar à cena de apresentação da música, percebe-se duas músicas tocadas 

em seqüência, separadas apenas pela apresentação dos músicos feita no palco. Nesta parte, o 

espectador é exposto à marca Coca-Cola em grande escala, pois, quanto mais tempo as bandas 

permanecerem no palco, maior é o número de exposições da marca. Como já mencionado, é 

no palco do programa que há o maior 

número de exposições da marca, pois, 

existem duas logomarcas do programa, 

que trazem a marca Coca-Cola, situadas 

nas duas principais paredes do estúdio, 

atrás do palco, e de frente para todas as 

câmeras. Como se pode ver no esquema a 

baixo, o cenário é produzido 

cuidadosamente para que todas as câmeras 

tenham um ângulo que enquadre a logo 

marca do programa.  
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Segundo Goretti (org.) (2006), a cenografia feita atualmente para televisão é uma 

evolução da cenografia teatral, onde cada ambiente era desenvolvido pensando em funções 

específicas, o que não é diferente no MTV Especial: Estúdio Coca-Cola, pois, tudo gira em 

torno de um mesmo objetivo, expor a marca o maior número de vezes, com a maior 

naturalidade possível.  

Através deste “esquema” de câmeras, onseguiu-se expor a marca Coca-Cola ao 

espectador por 111 (cento e onze) vezes durante o terceiro bloco do programa, aliado a mais 

118 (cento e dezoito) momentos de referências à marca, apenas nas apresentações dos artistas. 

Isso totaliza uma quantia de 115 (cento e quinze) inserções da marca e 130 (cento e trinta) de 

referências a ela, no decorrer de todo o bloco. Pode-se ver com o gráfico abaixo, que, a maior 

parte da fixação de marca é realizada com a utilização do cenário do programa, e 

desenvolvida através dos enquadramentos de câmera devidamente selecionados no momento 

da edição, pensando-se sempre na linguagem MTV, com um foco muito bem direcionado para 

a Coca-Cola, pois além destas exposições relatadas, percebe-se que, como no bloco anterior, 

houve uma inserção da animação em que consta somente com a marca Coca-Cola. 
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 Ao chegar a quarta e última etapa do programa, viu-se que o espectador que assistiu ao 

programa até o momento, foi exposto inúmeras vezes à marca Coca-Cola, pois, sua presença 

dentro do programa foi e continua sendo constante. Além de todas as referências a ela feitas 

durante todo o programa, agora, um dos músicos cita a Coca-Cola, durante seu depoimento, 

agradece o convite feito pela mesma, juntamente com a MTV, ressaltando a importância desta 

experiência vivenciada nos dois dias de ensaio. Este pequeno episódio, um agradecimento 

vindo de um verdadeiro formador opinião 

entre o público jovem, pode-se revelar uma 

importante fonte de credibilidade à Coca-

Cola. Karsaklian (2000) defende que estes 

“heróis” e seus valores, tornam-se símbolos 

determinantes na formação de expressões 

culturais, e com isso influenciadores na forma 

como os indivíduos percebem o meio em que 

vivem. Shimp (2002), por sua vez, coloca 

que, a base para todas as atividades de comunicação e marketing é a habilidade de aumentar o 

valor da marca para transformá-la em um componente fixo na mente do consumidor.  

Exatamente o que acontece ao longo do programa, pois, vê-se que em cada bloco há uma 

maneira nova despertar o interesse do público, e levar a marca até ele.  

Diferente do bloco anterior, este passa rapidamente pelos bastidores e por um 

depoimento dos músicos, após a vinheta inicial, antes de entrar na apresentação da música, e 
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desta vez não há a intervenção da marca “MTV Especial: Estúdio Coca-Cola” na troca da 

sena. A cena vai dos bastidores ao cenário principal, em um corte seco de imagem, causando 

uma quebra brusca na imagem que se vê no vídeo. A música em questão gera um ritmo mais 

lento aos cortes e movimentos de câmera, e enquadramentos mais abertos, como planos 

gerais, planos conjunto e planos americanos são priorizados. O que acaba por evidenciar ainda 

mais as referências à marca que existem no cenário do programa, mostrando por várias vezes 

os grafismos encontrados nas paredes cenográficas.   

Devido a isto, encontra-se neste bloco a maior diferença entre marca e referências a 

ela, podemos ver 68 (sessenta e oito) inserções da marca e 89 (oitenta e nove) inserções de 

referências a ela, durante o bloco, diferença que continua mesmo ao dividir estes números 

entre as cinco categorias de análise, propostas no presente trabalho, conforme visto no gráfico 

a baixo.  
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E ao comparar o nível de exposição do espectador à marca Coca-Cola em cada bloco o 

bloco, pôde-se ver um aumento gradativo de exposições de bloco para bloco, encurralando o 

espectador sem que ele ao menos note o que está acontecendo. Neste quarto bloco as 

exposições diminuem, em relação ao anterior, devido a ter apenas duas apresentações, mas no 

entanto, continuam em grande número. 
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Gráfico 5  
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Então, ao reunir os dados encontrados em todos os blocos, chega-se a números que 

revelam uma grande fixação da marca, pois, ela foi exposta ao espectador 268 (duzentas e 

sessenta e oito) vezes, seguidas de mais 322 (trezentas e vinte e duas) exposições de 

referências e ala, dentro de apenas um dos sete programas realizados em parceria com MTV.  

 

4.2 PROGRAMA “MTV ESPECIAL: ESTÚDIO COCA-COLA” – JULHO 

 

 No dia 29 de julho de 2007, foi ao ar o quinto programa “MTV Especial: Estúdio 

Coca-Cola”, que teve como atração a união das bandas Babado Novo e COM22. Assim como 

o programa de maio, analisado anteriormente, este começa com a apresentação e o 

depoimento das duas bandas participantes, antes de entrar uma vinheta inicial. Então os 

artistas falam sobre a idéia de tocar juntos e o que acham que vai acontecer. Logo após, entra 

a vinheta de abertura do programa. Assim que termina a vinheta de abertura, surgem cenas de 

um show do Babado Novo, mescladas com mais depoimentos da cantora Cláudia Leite e 

entrevistas com o público do show, todos dando sua opinião sobre a proposta do programa. A 

próxima etapa trata-se de uma cena semelhante, porém com um show do CPM22. Há 

depoimentos dos integrantes das bandas e do público presente no local. Esta primeira parte 

serve como contextualização, ou seja, uma apresentação dos artistas, de seu estilo musical e 

público.          



A próxima cena, separada por uma rápida inserção da logomarca do programa, trata-se 

das duas bandas chegando ao local dos ensaios, a apresentação dos artistas, que até então não 

se conheciam pessoalmente, e a construção da primeira música a ser tocada. Até este 

momento, percebe-se que a marca Coca-Cola já foi exposta duas vezes, além de várias outras 

referências a ela inseridas no contexto da cena. Pode-se citar como exemplo, as legendas de 

identificação, tanto do show da banda Babado 

Novo como da PCM22, a moldura vermelha que 

surge em certos depoimentos dos artistas 

enquanto ensaiam. As paredes do estúdio de 

ensaio que são em vermelho e branco, assim 

como a legenda de identificação dos artistas que 

surge constantemente na tela.  Tudo isso é 

“disfarçado” através da linguagem proposta pela 

emissora, com câmeras que se movem constantemente, aliadas a uma edição dinâmica e 

ritmada, que envolve o telespectador e faz com que ele não perceba tantas interferências e 

referências da marca, que está sendo constantemente exposta e lembrada. 

Construída a primeira música, surge novamente a interferência da logomarca “MTV 

especial: Estúdio Coca-Cola”, agora com a função de desviar a atenção do público e amenizar 

a quebra que acontece na mudança de cenário, pois, os artistas aparecem, então, no palco do 

programa, com o público a sua volta, e apresentam a música que foi vista sendo ensaiada na 

cena anterior. Ao término da música entra a vinheta de intervalo, que se trata da versão 

reduzida da de abertura, indicando o fim do 

primeiro bloco do programa. Durante este 

primeiro bloco do programa o público foi 

exposto à marca Coca-Cola 41 (quarenta e 

uma) vezes, divididas entre as vinhetas de 

início e intervalo, as interferências no vídeo, 

usadas nas mudanças de cena, e em sua 

grande maioria no ambiente do programa, 

como se pode verificar no gráfico baixo. 

 

 

 

 



 

 

46
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 O segundo bloco inicia novamente com um depoimento, agora de um dos integrantes 

da banda CPM22, da mesma maneira que o primeiro, com a imagem em preto e branco e a 

tarja de identificação em tons de sépia com detalhes em verde. Após o depoimento entra a 

vinheta, mesma que indicou o término do primeiro bloco. Os artistas então encontran-se 

novamente no local de ensaio, agora discutindo sobre a segunda música. Nesse momento, há 

pequenos quadros dos artistas comentando o que estão achando do programa, quais são as 

dificuldades e o que esperam para o dia da apresentação. Estes quadros são intercalados com 

imagens das bandas ensaiando, em alguns momentos também surge o depoimento do artista 

em OFF  durante a cena do ensaio, gerando um ritmo rápido e descontraído ao programa, pois, 

todos os quadros e cenas são colocados de maneiras diferentes com mudanças bruscas de 

ângulos e enquadramentos, através de movimentos de câmera livres e descontínuos, 

característicos da linguagem MTV. A cada nova cena percebe-se um novo elemento, ou, uma 

nova forma de passar o conteúdo desejado. 

Como no primeiro bloco surge a interferência da logomarca do programa, e entra uma 

nova cena, dos artistas de volta ao palco para apresentar a segunda música, é importante 

realças aqui que cada apresentação é diferente da assistida anteriormente, pois, o que é visto 

no vídeo, segue o ritmo e o tema da música: uma das principais características de linguagem 

MTV, como colocado anteriormente por Coelho (1995). A MTV consegue criar uma simbiose 

entre imagem e som, tornando-se quase impossível determinar qual é mais importante. Essa 

união, proposta e realizada, transforma cada cena do programa em um espetáculo diferente, 

pois, seu objetivo é proporcionar ao espectador um conteúdo novo e inédito a cada bloco, 

fazendo com que ele sinta-se instigado a descobrir o que vem pela frente. Sendo que, a única 
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coisa que ele pode ter certeza que irá encontrar é a marca Coca-Cola, de maneira discreta, 

rápida, quase que imperceptível, porém, constante, pois, lembra-se também que expor a 

logomarca Coca-Cola não é a única forma de se referir ao produto, a própria marca sabe deste 

fato, e se utiliza muito bem dele. 

Ao analisar o cenário do programa podem-se notar diversas referências que estão 

subentendidas a marca, como por exemplo: algumas luzes do programa que desenham figuras 

de sombra em formato de garrafas de Coca-Cola no chão do cenário, recurso que é usado 

apenas no início e final das apresentações. Pois, para notá-lo é necessário um enquadramento 

em plano geral. Isto acontece apenas nos momentos que possuem a finalidade de situar o 

telespectador, já que ele vem de uma cena totalmente diferente, nos bastidores e ensaios, e 

depois passa por um número muito grande de planos médios e detalhes em ritmo acelerado 

durante a música. Também faz parte do cenário uma grande estrutura em formato de garrafa 

com uma porta no centro, o que leva o público a concluir que seja a porta de entrada no palco, 

e que os artistas passem por ela para chegar até o palco, pois, não há outra entrada que possa 

ser visualizada. O que leva o pensamento do espectador diretamente ao tema do programa e 

da campanha, “viva o lado Coca-Cola da música”, deixando implícita a idéia de que tudo que 

está acontecendo ali, toda a interatividade, alegria, união, música e criatividade saem de 

dentro da garrafa, como visto na vinheta de abertura e comerciais, ou seja, tudo é gerado pela 

Coca-Cola. Ainda nota-se que o palco do programa produz efeitos de luz enquanto se dá a 

apresentação dos artistas, nota-se que entre estes efeitos são produzidas imagens que levam à 

marca, como, bolhas e símbolos semelhantes aos do rótulo da embalagem e elementos em 

vermelho, preto e amarelo que são as cores oficiais da marca. Além de tudo isso, todas as 

paredes do cenário possuem os grafites desenvolvidos na campanha juntamente com as 

vinhetas do programa e embalagens do produto.  

Assim, ao observar o conteúdo do cenário onde os artistas apresentam suas músicas 

para o público, nota-se que o espectador que assistiu ao programa aqui analisado, foi exposto 

47 (quarenta e sete) vezes a referências a marca dentro do cenário das apresentações, durante 

o segundo bloco do programa. E, ao final do bloco, este mesmo espectador esteve perante a 

marca Coca-Cola propriamente dita 88 (oitenta e oito) vezes, além de presenciar mais 60 

(sessenta) inserções de referências a marca, anteriormente citadas.    
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Gráfico 7 
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Ao separar estes números, nas cinco categorias de análise propostas neste trabalho, vê-

se que 69,3 % das aparições da marca acontecem durante a apresentação das músicas, 

expostas no cenário do programa, enquanto que os outros 30,7 % ficam para as vinhetas e 

interferências no vídeo. O mesmo acontece com as referências à marca, onde 78,33 % das 

exposições são durante as apresentações, restando 21,66 % para os bastidores e ensaios das 

bandas. Pode-se considerar então, que, como era de se esperar o foco da Coca-Cola dentro do 

programa, é a apresentação das bandas, pois, é o momento em que o público-alvo está mais 

acessível, por estar interessado no que irá ser passado. Os bastidores e ensaios, apesar de 

possuírem um maior espaço de tempo dentro do programa, servem apenas para estimular o 

espectador a assistir a música apresentada no palco, estimulando-o a prestar tanta atenção no 

conteúdo passado, que acaba não percebendo tamanha exposição que sofre à marca Coca-

Cola. Pode-se ver esta diferença de números no gráfico a baixo.  
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Diferente do primeiro bloco do programa, 

que termina logo após a apresentação da música no 

palco, este, acaba com o depoimento dos artistas 

comentando o que acharam do primeiro dia de 

ensaio e o que esperam para o próximo, de certa 

maneira isto serve para deixar o espectador ansioso e 

criar uma expectativa para o terceiro bloco que está 

por vir. Com isso, há também a oportunidade de ser 

inserida mais uma vez a marca do programa, entre a 

apresentação da última música do bloco e os 

depoimentos em questão. Como estes são 

basicamente curtos, cerca de 40 segundos cada um, 

sendo dois depoimentos, um pra cada banda. A 

marca Coca-Cola surge novamente na vinheta que 

indica o final do bloco, ou seja, são mais dois 

momentos em que a marca é exposta ao público, 

desta vez em um contexto com menos informação, em um curto espaço de tempo. 

 No terceiro bloco, desta vez iniciado diretamente com a vinheta do programa, nos 

deparamos com as bandas já no palco do programa, tocando a quarta música do show, esta 

mudança serve para quebrar a estrutura que vinha sendo apresentada desde o início, ou seja, 

faz com que o espectador, que já estava acostumado com uma mesma seqüência entre ensaios 

e apresentação, choque-se com algo inesperado, reavivando suas expectativas e reafirmando 

que nada que ainda há por vir é certo. Neste momento encontra-se uma forte característica da 

Pós-modernidade que rege este estilo MTV de fazer televisão, a descontinuidade. Cada bloco 

do programa age de maneira aleatória ao outro. Os blocos tanto podem ser vistos em 

seqüência, como separados, pois, há um tipo de informação diferente em cada um, mas que ao 

juntarem-se, geram um só conteúdo. Como colocado por Harvey (2002), o significante e o 

significado são vistos, segundo o pensamento Pós-moderno, separando-se e reunindo-se 

continuamente em novas combinações e conteúdos.  

Após a apresentação da música, surge novamente a interferência da marca indicando uma 

nova cena. Iniciam-se, então, as imagens do segundo dia de ensaios. Neste bloco as cenas de 

bastidores e ensaios não possuem a mesma duração dos anteriores, pois, são três 

apresentações de músicas, o que deixa menos tempo para os ensaios. E, por haver uma 

apresentação a mais que o bloco anterior, este, possui um número ainda maior de exposições 
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da marca Coca-Cola, pois, como observado anteriormente, a apresentação das músicas retém 

o maior número de inserções e referências à marca. Constou-se então, ao analisar esta parte do 

programa, que a marca Coca-Cola foi exposta ao público 100 (cem) vezes durante o bloco em 

questão, juntamente com 97 (noventa e sete) inserções de referências a marca.  

Assim, ao comparar os blocos analisados em questão, primeiro, segundo e terceiro, 

pode-se perceber um aumento significativo de exposições da marca à medida que o programa 

acontece, ou seja, quanto mais o espectador se envolve com o programa, mais ele absorve a 

marca Coca-Cola. Ressalta-se assim, a afirmação apresentada anteriormente no presente 

trabalho, em que Karsaklian (2000) coloca a associação de elementos visuais, entre eles 

logomarcas e logotipos, a sentimentos e atividades do cotidiano como uma das principais 

formas de facilitar a memorização do consumidor a determinado produto. Esta associação de 

marca e conteúdo torna-se tão intensa a no decorrer do programa que o público acaba por 

assimilar o produto da mesma forma que o programa, pois, a fixação da marca torna-se 

tamanha, que ele não consegue mais distinguir um do outro. Este aumento de exposição da 

marca ao público pode ser melhor visualizado no gráfico a baixo.  
 

Gráfico 9 

0 20 40 60 80 100

Primeiro Bloco

Segundo bloco

Terceiro Bloco

Exposição de Referências
a Marca em Interferências
na Tela

Exposição de Referências
a Marca durante
Apresentação

Exposição da Marca em
Interferências no Vídeo

Exposição da Marca em
Vinhetas

Exposição da Maca
durante Apresentação

  

Ao chegar ao quarto e último bloco, nota-se que as cenas dos ensaios voltam a ser 

mais longas, dando espaço para um aumento nos depoimentos, onde os artistas participantes 

relatam a importância do programa e o que a experiência influenciará em suas carreiras. O 

programa ganha, então, um tom de emoção, reforçando idéia de que a Coca-Cola proporciona 
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momentos de união e aprendizagem, tanto para os artistas ali presentes, quanto para os 

espectadores que o assistem e conseqüentemente também para o consumidor que toma Coca-

Cola. Porém, com este aumento nos 

depoimentos, diminui o número de 

aparições da marca em relação ao terceiro 

bloco, visto que neste bloco o objetivo é 

ressaltar a mensagem passada pelos artistas, 

o que torna essa queda nas inserções da 

marca aceitável diante do objetivo do 

programa.  

Nota-se também, que a escolha da 

ordem de apresentação das músicas, torna-se um importante fator na construção da mensagem 

passada pelo programa, pois, a última música do terceiro bloco e a primeira do quarto, “Amor 

Perfeito” e “Dias Atrás” respectivamente, são músicas com um ritmo mais lento, em relação 

às anteriores, isso faz com que a apresentação inteira fique mais lenta, ou seja, com menos 

cortes, com movimentos de câmera mais lentos, planos mais abertos e contínuos. Mais uma 

vez há uma quebra no contexto do programa, que até então vinha em um ritmo acelerado, e de 

certa forma oportuniza uma exposição mais longa da marca durante as músicas, pois, como 

dito anteriormente, há uma queda no número de vezes que a marca aparece neste último 

bloco, então para compensar, é realizada uma edição mais lenta para que a marca permaneça 

mais tempo na tela e em situações mais visíveis, mesmo que poucas vezes.  

Assim, este bloco teve 91 (noventa e uma) inserções da marca Coca-Cola e 102 (cento 

e duas) inserções de referências a ela, ao somar todas as categorias de análise. Como se pode 

ver, pela primeira vez o número de referências supera o da marca em si, a não ser pelo 

primeiro bloco, que possui apenas uma apresentação, isto se dá por que, a medida que 

aumentam os planos médios, os planos conjunto e os gerais, se consegue proporcionar uma 

maior percepção do ambiente e dos detalhes existentes no cenário, já que nas apresentações 

das outras musicas primou-se por uma edição mais “pulsante”, o cenário não teve tanto 

destaque como agora. Esta pequena mudança na forma de apresentar o conteúdo do último 

bloco também pode ser explicada pela colocação de Pilla (2005), citada no capítulo 2.4.1 

deste trabalho, em que ele afirma que: 

 
Não existe o acaso na montagem; todos os elementos constitutivos de um plano, 
enquadrados a partir da intenção do diretor, são passíveis de uma leitura pelo 
espectador e serão reforçados, ou não, pela relação criada pelo corte. Assim o corte 
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pode reforçar ou atenuar determinadas relações, dependendo das necessidades 
surgidas na narrativa (PILLA, 2005, p. 63).  

 

Houve então, uma necessidade de atenuar a presença da marca, porém, sem perder a 

integração com o conteúdo passado, o que resultou em uma pequena mudança na sua forma 

de exposição, o que não afeta a fixação desejada pela marca perante o espectador, pois, isto 

ocorre de maneira tão sutil que não percebe tal mudança. Então, ao comparar cada bloco, vê-

se que o programa trata-se de uma constante crescente de exposições da marca.  
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 Portanto, à medida que o espectador embarca neste ambiente de descontração e de 

interatividade entre entretenimento e conhecimento, proporcionandos pelo programa e 

principalmente pela linguagem em que ele é passado, o público assimila, mesmo que 

inconscientemente, a imagem da marca Coca-Cola juntamente com a mensagem proposta e 

por ela. Pois, ao longo de uma hora de programa, durante os seus quatros blocos, o espectador 

é exposto 319 (trezentas e dezenove) vezes a marca Coca-Cola, e mais 310 (trezentas e dez) 

vezes a referências a ela. Assim, quanto a exposições da marca percebe-se um aumento 

significativo em relação ao programa anteriormente analisado, prova de que além de aumentar 

a exposição de bloco para bloco, ainda há uma aumento de programa em programa.  
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4.3 PROGRAMA “MTV ESPECIAL: ESTÚDIO COCA-COLA” – AGOSTO  

 

 Chega-se agora ao terceiro e último programa a ser analisado. Este, foi transmitido no 

dia 26 de agosto de 2007, às 21h e assim como os demais aqui estudados possuiu uma hora de 

duração. O programa começa exatamente como os dois anteriores, em meio à programação da 

MTV surge o músico e vocalista da banda Skank, uma das atrações deste programa, ele 

apresenta-se brevemente e dá a oportunidade pra o outro músico, desta vez da banda Nação 

Zumbi, fazer o mesmo. É importante lembrar que, como das outras vezes, a imagem está em 

preto e branco, apenas com a identificação em sépia, com detalhes verdes e laranjas. 

Após as apresentações, entra a vinheta de abertura do programa, e a cena dirige-se 

para o estúdio de ensaios, onde os músicos de apresentam e comentam o que esperam do que 

vem pela frente. Esta primeira etapa não é muito diferente do outros dois programas, assim 

como neles, ela serve para contextualizar o encontro das duas bandas e situar o espectador 

dentro do ambiente que irá se passar o programa, por isso, acontece aqui uma série de 

pequenas cenas, variando entre imagens do ensaio e depoimentos. Estas cenas são bastante 

rápidas, e dão um ritmo bastante intenso ao bloco, assim, o espectador não percebe o tempo 

gasto com os depoimentos e bastidores e, quando menos espera, já está presenciando a 

apresentação da primeira música. Com uma rápida interferência da marca do programa, a cena 

é cortada dos bastidores para o cenário principal, onde os artistas já começam a tocar a 

primeira música da noite. Até aqui o programa apresenta uma organização quase que como os 

anteriores, diferenciando-se apenas em alguns detalhes.   

Torna-se relevante colocar aqui, a enorme distância que há entre as bandas deste 

programa, distância que existe também nos outros programas aqui analisados, no entanto, este 

traz uma banda de Mineira, símbolo do Pop Rock nacional e uma pernambucana, principal 

representante do movimento Mangue Bit no Brasil. Ou seja, as diferenças que se juntam aqui 

não são apenas de estilos musicais, mas principalmente de culturas e públicos. Um fato 

aparentemente peculiar, mas que se revela de extrema importância, tanto à MTV quanto à 

Coca-Cola, pois, devido a constante ascensão da cultura de nichos, como se viu ser colocado 

por Anderson (2006), as pessoas estão formando milhares de tribos com diferentes interesses 

culturais, deixando para trás a era em que todos ouviam, liam e viam as mesmas coisas, para 

entrar na era das micro culturas, onde a principal característica é a escolha e a identificação 

com as diferenças. Justamente o que é promovido pala campanha publicitária da marca Coca-

Cola, cujo tema, como já mencionado neste trabalho, é “Juntar as diferenças é o que toca” e 

desenvolvido através do “MTV Especial: Estúdio Coca-Cola”.  
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Então, ao término do primeiro bloco, após presenciar a apresentação da primeira 

música do programa, o espectador já teve contato com a marca Coca-Cola 43 (quarenta e três) 

vezes, sendo que 40 (quarenta) foram apenas durante a apresentação da música no palco do 

programa, enquanto que as outras três dividiram-se em 2 (duas) exposições em vinhetas, 

durante abertura do programa e a vinheta de intervalo, e uma única inserção no vídeo, quando 

ocorreu a troca de cenário. O mesmo acontece com as referências à marca, das 57 (cinqüenta 

e sete) exposições ao espectador, 45 (quarenta cinco) estão na apresentação da música e 12 

(doze) em interferências no vídeo.  
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 Como observado no gráfico acima, a grande maioria das exposições, tanto da marca, 

quando de suas referências, ocorre durante a apresentação da música no palco principal. Fato 

este, que já havia sido constatado no programa anteriormente analisado, e que acaba por se 

repetir aqui, confirmando ainda mais que o foco do programa são as apresentações no palco 

principal, pois, é nesse momento que o programa proporciona o máximo de conteúdo, e 

conseqüentemente concentra a maior parte da atenção dos espectadores, dando brecha para a 

marca integrar-se ao conteúdo. 
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 Na segunda etapa, entra em cena o ambiente dos artistas participantes, pois, logo após 

a vinheta de abertura do bloco, é mostrada a banda mineira em seu próprio estúdio, com os 

músicos apresentando o lugar e comentando sobre o início da carreira, semelhante ao 

programa de junho, primeiro programa a ser analisado 

no presente trabalho, e como no anterior esta parte 

serve ainda para contextualizar o espectador e 

aproximá-lo da realidade e do cotidiano de cada 

banda. Assim como com a banda mineira, a cena se 

repete com a pernambucana. Isto absorve um tampo 

relativamente grande do segundo bloco. O que 

proporciona um ritmo mais acelerado e intenso nas cenas de bastidores e ensaios. Porém não 

prejudica em nada o andamento do programa, pelo contrário, incentiva e atrai o espectador, 

pois, apesar das cenas mais demoradas e menos dinâmicas relatadas anteriormente ocuparem 

a maior parte desta segunda etapa, elas são separadas por uma apresentação no palco que 

eleva a dinâmica do programa. Então, o segundo bloco possui a seguinte organização: após a 

vinheta de abertura entra a cena com a banda Skank em seu ambiente natural, seguida de 

rápidas cenas dos bastidores que originam uma 

cena de apresentação da música vista nos 

ensaios, posteriormente entra a cena da banda 

Nação Zumbi, também fora do estúdio, desta vez 

nas ruas de Pernambuco, voltando novamente 

para os bastidores e mais uma apresentação no 

palco principal.  

Pode-se notar então, que este troca de 

ambientes e cenários que acontece durante o segundo bloco serve para retirar o espectador do 

ambiente visual que vinha sendo apresentado, mantendo-o em uma constante mudança. 

Segundo Moraes (2001), é esta fragmentação, com cortes e mudanças temáticas, que acaba 

por causar um efeito zapping, velho conhecido na programação da emissora, o espectador 

nunca verá a mesma imagem permanecer por mais de 15 segundos na tela. O autor afirma 

ainda, que a MTV é puro zappin, e isso faz com que o telespectador não precise mudar de 

canal, pois nunca há uma queda de ritmo. 

Através destas mudanças de cenas e cenários, a Coca-Cola insere sua marca no 

programa, pois, sempre que há um corte muito brusco de cena, surge a intervenção da logo 

marca do programa, e, junto com ela, a marca Caca-Cola. Além disso, este bloco é marcado 
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pelas constantes referências à marca que surgem no vídeo em forma de legendas e molduras, 

devido também às mudanças de ambiente e aos vários depoimentos que são dados durante os 

bastidores e entrevistas.  

Assim como os outros dois programas aqui estudados, de maio e julho, há duas 

apresentações de músicas durante o segundo bloco, e, mesmo com o grande período de 

entrevistas e depoimentos que acontecem fora do ambiente do programa, tem-se nesta etapa 

uma aumento nas exposições da marca e de suas referências em todas as categorias. Como se 

pode ver no gráfico a seguir.  
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Então, o espectador foi exposto a marca Coca-Cola mais 61 (sessenta e uma) vezes 

durante as apresentações, 5 (cinco) vezes à interferências da marca no vídeo e mais 2 (duas) 

vezes às vinhetas do programa que contêm a marca. Enquanto que foram expostas referências 

a marca 62 (sessenta e duas) vezes, durante as duas apresentações das bandas no palco 

principal e 17 (dezessete) intervenções destas referências no vídeo. Ainda consta-se neste 

bloco a inserção da animação com a chamada do programa, em uma animação, semelhante à 

vinheta da abertura, onde vários instrumentos e figuras saem de dentro da garrafa formando 

uma grande mistura de elementos, como já foi mencionado anteriormente neste trabalho.  
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 Assim, ao chegar à metade do programa o espectador sofreu em média 111 (cento e 

onze) exposições à marca e 136 (cento e trinta e seis) exposições às referências a ela. 

Diferente do programa de julho, este apresentou um número de maior de inserções a 

referências à marca do que a marca propriamente dita, um dos principais fatores desta 

mudança são as cenas fora do ambiente do programa, que não existiram no “MTV Especial: 

Estúdio Coca-Cola” de julho.  

O terceiro bloco, iniciado novamente com a vinheta de intervalo, traz uma novidade ao 

que vinha sendo apresentado: embora comece com cenas dos bastidores com as bandas 

ensaiando como nos blocos anteriores, este, em um determinado momento, mostra os dois 

vocalistas das bandas dando um depoimento em outro ambiente, que até então não havia sido 

utilizado, tanto neste como nos outros programas anteriores. Trata-se de uma sala branca, com 

um sofá, também branco, ao fundo e dois pequenos “pufes” em vermelho mais a frente, onde 

os músicos estão sentados. Nota-se então, que as cores do ambiente são exatamente as cores 

da marca Coca-Cola. Discretamente ela se insere em mais um momento do programa, 

integrando-se agora a até mesmo os depoimentos dados pelos músicos, onde eles relatam 

justamente a integração que acontece entre as duas bandas. Na perspectiva de Shimp (2002), o 

verdadeiro valor de uma marca é adquirido à medida que o consumidor se familiariza com 

ela, armazenando associações favoráveis, fortes e únicas à ela. Pode-se ver que a Coca-Cola 

busca exatamente estas associações ao estar presente em todos os momentos do “MTV 

Especial: Estúdio Coca-Cola” ela procura mostrar à seu público-alvo o quanto dá valor a 

cultura e a música brasileira, além de deixar claro que é responsável pelo programa, ou seja, 

pensa também no entretenimento do seu consumidor.  
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O terceiro bloco mostra-se o mais dinâmico do programa, pois possui apenas cenas 

dos bastidores, de ensaios e depoimentos, e cenas de apresentação das músicas construídas. 

Em um ritmo muito rápido de cortes e efeitos, o programa revela toda capacidade criativa e 

experimental da MTV, este sem dúvida é o que apresenta a maior ousadia, em termos de 

enquadramentos e edição. As cenas passam por incontáveis cortes de câmera variando entre 

planos abertos e fechados, imagens desfocadas que entram em foco no decorrer do plano, 

efeitos de zoom rápidos e câmeras móveis sem steadycam, também chamadas de “câmera 

nervosa”. Além é claro, do uso incansável 

do jump-cut, que acentua ainda mais a 

descontinuidade das cenas. Essa liberdade 

encontrada no estilo MTV, de acordo com 

Goretti (org.) (2006), simula o perfil de 

um público jovem e irreverente que não só 

aceita, mas também busca a todo o 

momento estas inovações propiciadas pela 

MTV e utilizadas pela Coca-Cola dentro 

da narrativa do programa.  

Este bloco conta também com três cenas de apresentações no palco principal, o que 

eleva ainda mais o nível de exposição à marca Coca-Cola. Pode-se notar 108 (cento e oito) 

inserções da marca durante o bloco, como nos outros programas que foram analisados, este 

também tem seu maior índice de fixação da marca durante a terceira etapa. Pois, além de 

aumentar o número de apresentações das músicas ensaiadas, acabam as cenas de 

contextualização, ou seja, os depoimentos e entrevistas fora do ambiente do programa. Ao 

chegar nesta etapa o espectador já está interado com a realidade de cada banda e com a 

proposta que elas apresentam dentro do programa, devido aos dois primeiros blocos.  

Então, como pode ser observado no gráfico abaixo, a exposição da marca Coca-Cola 

ao espectador do programa, age em uma constante crescente durante os blocos, dado que já 

pôde ser observado nas análises anteriormente realizadas.  
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Gráfico 14 

0 20 40 60 80 100 120

Primeiro Bloco

Segundo Bloco

Terceiro Bloco Exposição de Referências à
Marca durante o Bloco

Exposição à Maca durante o
Bloco

 
 Também nota-se, no gráfico acima apresentado, que neste bloco o número de 

exposições à marca ultrapassa o número de referências a ela, o que não havia acontecido 

antes. Nesta etapa foram 81 (oitenta e uma) exposições de referências à marca, um aumento 

em relação à segunda, mas que não superou a exposição da marca, como nos blocos 

anteriores. Isto se dá devido ao aumento de ritmo e dinâmica da narrativa, como comentado 

anteriormente, com menos cenas de contextualização e mais música. Também há neste bloco 

mais uma inserção da marca Coca-Cola desvinculada do nome do programa, trata-se da 

mesma animação que se teve na segunda etapa e nos outros programas já analisados.  

 No quarto e último bloco o ritmo segue acelerado. São apresentadas rápidas cenas de 

depoimentos intercaladas por imagens dos bastidores e ensaios, diminuindo a dinâmica 

apenas nos momentos em que se têm os depoimentos no novo ambiente que foi abordado no 

bloco anterior. Nestes momentos torna-se importante que o espectador observe por mais 

tempo o ambiente do depoimento, pois, trata-se de mais uma referência à marca, que 

especificamente está envolvida em um 

contexto de agradecimento a ela mesma, 

pois os artistas falam do quanto foi 

importante a participação no programa, e 

principalmente como é difícil este tipo de 

união acontecer em outras ocasiões. Ou seja, 

os próprios músicos, dão a entender que se 

não fosse pela iniciativa tomada pela Coca-

Cola junto com a MTV, seriam bem mais 
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difíceis encontros como os que foram vistos nos programas acontecerem.  

 Envolta neste clima de agradecimento, a Coca-Cola aproveita para promover ainda 

mais sua imagem, e mais uma vez surge em animação apenas a marca e a chamada do 

programa, vista nos blocos anteriores. Assim, pode-se ver sendo realizados os conceitos 

colocados anteriormente no presente trabalho, como o exposto no capítulo 2.3, e aqui 

relembrado. 

 
Temos uma sociedade ocidental cada vez mais interessada e fascinada com o 
entretenimento, com as notícias e com as celebridades. As marcas para 
conseguirem passar determinadas mensagens ou para se envolverem mais a fundo 
com os seus consumidores têm de criar entretenimento ou de alguma forma passar 
para os espaços de entretenimento sem nunca desvirtuar os conteúdos 
(http://www.jornalbriefing.iol.pt/noticia).  

 

A marca não só cria um entretenimento para o público, mas também se integra a ele, e 

faz com que sua mensagem seja assimilada juntamente com o conteúdo apresentado. Pois, 

como afirmado por Karsakian (2000), já não mais o valor de uso que interessa ao consumidor, 

e sim o valor-símbolo, o que proporciona o consumo de muitos produtos apenas pelo seu 

contexto social.  

Pensando nisto, a Coca-Cola coloca sua marca inserida em todo o conteúdo do 

programa, do começo ao fim, a única informação que está sempre presente e a marca Coca-

Cola. Durante o último bloco o espectador é exposto 77 (setenta e sete) vezes à marca e 67 

(sessenta e sete) vezes às referências a ela. Apesar de diminuir a intensidade de exposições, 

em relação ao terceiro bloco, este ainda traz um nível de fixação maior que os dois primeiros, 

mesmo tendo apenas duas apresentações no palco principal. Pode-se perceber então que a 

principal concentração da marca encontra-se nos dois últimos blocos, pois, é neste momento 

que o espectador do programa está mais vulnerável a ação da marca. Ele está totalmente 

envolvido, tanto com o conteúdo cultural das músicas apresentadas, quanto com o emocional 

dos depoimentos e agradecimentos do último bloco, o que o torna mais aberto à percepção da 

marca. Como pode ser visualizado no gráfico abaixo, há um aumento de exposição de marca 

em quase todas as categorias de análise, exceto pela exposição da marca em vinhetas, que 

segue o mesmo número de inserções em todos os blocos, neste e nos outros programas, pois, 

há sempre o mesmo número de vinhetas por bloco.  
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Então ao final do programa o espectador chega a ser exposto 296 (duzentas e noventa 

e seis) vezes a marca Coca-Cola, e 284 (duzentas e oitenta e quatro) vezes às referências a ela. 

Em uma hora de programa a Coca-Cola fixou sua marca na mente do consumidor tantas vezes 

que este acaba por não diferenciar mais o que é conteúdo e que é marca, pois, esta fixação 

ocorre de maneira tão discreta e ao mesmo tempo intensa que ele não a percebe, apenas 

assimila. E, assim, todas as vezes que o espectador lembrar algum momento imagem do 

programa, a marca Coca-Cola virá junto com esta lembrança.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após serem analisados os três programas, “MTV Especial: Estúdio Coca-Cola”, como 

proposto anteriormente no presente trabalho, pôde-se desenvolver algumas considerações a 

respeito dos dados obtidos. Como por exemplo, ao observar que a sociedade contemporânea 

está caminhando em ritmo acelerado para uma cultura segmentada, abandonando as massas e 

dirigindo-se para os nichos e micro-culturas, a Coca-Cola busca com o programa “MTV 

Especial: Estúdio Coca-Cola” atingir todos os diferentes nichos culturais em que se dividem o 

seu público-alvo. Ou seja, ao unir diferentes artistas, ícones de diferentes culturas, a marca 

consegue atingir de uma só vez diferentes nichos de público. De acordo com Anderson 

(2006), o conceito de hit, que havia nos anos 80 e 90, hoje é substituído pelo de micro-hit, 

dando oportunidade para inúmeras micro-estrelas, que acabam por adquirir um público 

menor, porém mais engajado. Assim, a Coca-Cola alia-se à MTV, um forte dissipador de 

informação e formador de opinião entre os jovens, para poder chegar a todas estas micro-

culturas.  

Porém, não basta apenas chegar até o público-alvo. A marca precisa comunicar-se e 

passar sua mensagem de maneira eficiente, pois, de acordo com Shimp (2002), a marca é a 

garantia de desempenho e benefício que o consumidor deseja alcançar ao comprar um 

produto, a simples menção de se nome deve gerar expectativas sobre o que ela terá em termos 

de qualidade, conveniência e status. E, a melhor maneira de gerar tal expectativa em um 

público jovem, é aproximar-se do seu dia-a-dia, de seus gostos, desejos, anseios e 

principalmente, suas curiosidades. Para que isso aconteça, o velho VT de30 segundos, não é 

mais suficiente. Karsaklian (2000), afirma que um consumidor normalmente tem contato com 

centenas de propagandas diariamente, porém somente algumas são percebidas e as demais são 

ignoradas por que não correspondem a seus centros de interesse. Então, ao perceber isso, a 

Coca-Cola insere-se em um momento em que o consumidor encontra-se aberto a assimilar 

tudo que lhe é passado, pois ela coloca-se em meio ao entretenimento de seu público, por 

meio de uma estratégia de Branded Entertainment. Nogueira (2004), afirma que, quando 

envolvida em um contexto de um programa o qual o espectador assiste, ou mesmo dentro de 

um conteúdo editorial de uma revista, a mensagem publicitária adquire para si o envolvimento 

emocional que o consumidor desenvolve com o ambiente em questão, o que dá mais 

credibilidade e também muito mais chances de ser percebida.  

A Coca-Cola oferece ao consumidor um entretenimento, ao mesmo tempo integra-se 

ao conteúdo por ele transmitido. Pois ao assistir o “MTV Especial: Estúdio Coca-Cola” o 
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espectador espera por algo inédito, ver sua banda ou artista favorito tocando ao lado de outros 

músicos, criando novas músicas a partir de composições já conhecidas, experiência esta, que 

só pode ser presenciada através do programa. E, através da linguagem MTV, proposta nos 

programas, a Coca-Cola transforma sua marca em um símbolo de cultura e entretenimento. 

Linguagem esta que se revela a melhor maneira de chegar até o público-alvo desejado pela 

marca, pois é perfeitamente perceptível e condizente com sua forma de pensar e agir.  

Vários fatores da linguagem são encontrados dento do “MTV Especial: Estúdio Coca-

Cola”. Um deles é fato de nenhum programa ser igual ao outro. Cada um dos três programas 

analisados tem, dentro de uma estrutura pré-desenvolvida, sua própria subestrutura, ou seja, 

ao mesmo tempo em que os programas seguem uma organização central, como por exemplo: 

são sempre 8 (oito) músicas, três de cada artista e duas covers; as apresentações destas 

músicas são feitas de maneira crescente até o terceiro bloco do programa sendo uma 

apresentação no primeiro bloco, duas no segundo, três no terceiro e voltando a duas no quarto 

e último bloco. E, todos os programas são iniciados com a apresentação de um artista de cada 

banda. Cada programa apresenta esta organização de uma maneira diferente, inserindo e 

removendo conteúdos de um para outro, pois, como mencionado por Moraes (2001), a 

principal característica da linguagem MTV é exatamente não possuir característica nenhuma. 

O formato da emissora sugere uma descontinuidade contínua, embora sua grade de 

programação seja fixa, seus programas nunca são iguais. 

Foi possível notar nos três programas, que, à medida que os mesmos se desenvolvem a 

exposição da marca Coca-Cola aumenta gradativamente, chegando ao ápice no terceiro e 

quarto blocos respectivamente. Pois, como visto anteriormente a maior exposição, tanto da 

marca como de referências a ela, é encontrada nas apresentações no palco principal do 

programa. Neste momento, a marca tem a possibilidade de inserir-se naturalmente no 

conteúdo passado ao espectador, posicionando-se em lugares estratégicos do cenário do 

programa. Assim, através dos cortes secos, movimentos de câmera e enquadramentos 

diferenciados, a Coca-Cola acaba presente, seja com sua marca ou com suas referências, em 

todos os momentos da cena, sem interferir no conteúdo do programa, pois, torna-se parte dele.  

Para tornar essa integração ainda mais discreta, porém, não menos constante, cada 

programa possui uma forma diferente de fixar a marca. Por exemplo, no primeiro programa 

analisado, o “MTV Especial: Estúdio Coca-Cola – Maio”, há, em todos os seus blocos, uma 

maior exposição de referências à marca do que a ela propriamente dita. Enquanto que no 

“MTV Especial: Estúdio Coca-Cola – Julho”, acontece o contrário: a marca Coca-Cola é 

exposta ao espectador mais vezes do que as referências a ela.  
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 Isto se dá devido às diferentes narrativas que são abordadas durante cada programa. 

No programa de maio, é utilizada uma edição mais lenta, priorizando planos mais abertos, 

planos gerais, médios e conjuntos. O que acaba por evidenciar mais as referências à marca 

Coca-Cola que existem no cenário, como os efeitos de luz produzidos pelo palco, bolhas e 

imagens que lembram o rótulo das embalagens do produto. Os grafites nas paredes do 

cenário, as luzes, que formam figuras no formato de garrafas no chão do programa e a grande 

estrutura em formato de garrafa na parte central do cenário também são refências 

evidenciadas. Enquanto que no programa de julho, os cortes são mais rápidos, os planos são 

mais fechados. Nota-se também que se começa a utilizar uma técnica chamada de “câmera 

nervosa”, que nada mais é do que uma câmera móvel sem steadycam e alguns efeitos visuais, 

como sobreposição de imagens e planos que entram e saem de foco. Essa narrativa gera cenas 

mais velozes e dinâmicas, o que dá mais oportunidade à exposição da marca encontrada nas 

paredes do programa, do que às referências a ela que precisam de mais espaço dentro do 

quadro pra serem notadas.  

Já o “MTV Especial: Estúdio Coca-Cola – Agosto”, traz ambas as narrativas. Ele 

torna-se o programa mais experimental entre os analisados, talvez por ser o último programa a 

ser produzido. O ritmo é ainda mais acelerado do que o anterior, os cortes são secos de 

descontínuos, e, desta vez, os planos alternam-se entre abertos e fechados, com ângulos ainda 

mais ousados e rápidos. O programa de agosto encaixa-se exatamente dentro dos parâmetros 

da linguagem MTV, pois acentua os elementos centrais deste estilo, o ritmo e a dinâmica. De 

acordo com Goretti (org.) (2006), estes são protagonistas da ênfase dramática e frenética deste 

padrão de imagem, e agem como fonte de energia. Fonte que tem o tamanho e a duração dos 

planos na tela, ou seja, quanto menor a duração, mais frenético é o ritmo e, assim, sugere mais 
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intensidade à narrativa. Em decorrência desta variação entre planos abertos e fechados, este 

programa, torna-se um meio termo entre exposição de referências à marca e a ela própria, 

pois, apresenta um maior número de exposições às referências à marca nos dois primeiros 

blocos, em quanto que nos dois últimos as inserções da marca superam as de referências a ela. 

Isto pode ser visualizado no gráfico abaixo.  
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Mesmo com esta forte característica da linguagem MTV, o “MTV Especial: Estúdio 

Coca-Cola – Agosto” não possui o maior índice de exposição da marca, pois, o programa do 

mês de julho o supera.  Fato que acaba por provocar uma descontinuidade também à 

comunicação da Coca-Cola, desenvolvida através do programa, fortalecendo a integração da 

marca a esta linguagem MTV e conseqüentemente inserindo-a nos conceitos pós-modernos, 

pois, segundo Hall (2001), a formação de uma identidade dentro da cultura pós-moderna, 

torna-se uma celebração móvel, formada e transformada continuamente em relação às formas 

pelas quais o indivíduo é representado ou interpretado dentro do sistema cultural que o rodeia.  

Nota-se também que a própria organização da forma de apresentar o conteúdo de cada 

programa é descontínua. Cenas como as entrevistas fora do ambiente do estúdio, que são 

percebidas nos programas de maio e agosto, não acontecem no programa de julho e, por 

conseqüência, este apresenta cenas de show das bandas participantes como formas de 

contextualização, já os demais não possuem este recurso. Outra diferença encontrada está nos 

momentos de apresentação das músicas no palco principal: o programa de maio é o único que 

apresenta duas músicas em uma mesma cena. Apenas este também tem as músicas cortadas ao 

final do bloco, convidando o espectador a ver toda a apresentação no site da emissora. Já o 

“MTV Especial: Estúdio Coca-Cola – Julho” tem o terceiro bloco finalizado com uma 

entrevista, enquanto que nos outros dois programas os blocos acabam sempre em uma 
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apresentação. E, por fim, o programa de agosto possui duas cenas de depoimentos fora do 

estúdio no mesmo bloco, além de apresentar uma ambiente de depoimentos personalizado 

com as cores da Coca-Cola, o que não havia acontecido em nenhum dos outros dois 

programas.  

Portanto, é possível concluir que a marca Coca-Cola aproxima-se e identifica-se com 

público-alvo desejado, assimilando todas estas características da linguagem MTV, colocando-

as em prática através dos programas aqui analisados, desde a forma de posicionar a sua maca 

no estúdio, às interferências no vídeo. Assim, como a MTV muda e transforma sua logomarca 

de acordo com o que ela deseja passar, aqui a Coca-Cola busca fixar sua marca na mente do 

público através da criação de uma nova marca, a do “MTV Especial: Estúdio Coca-Cola”. 

Marca que agrega valores relevantes ao seu público-alvo, pois, a partir de agora, quando o 

espectador lembrar-se dos programas produzidos, há uma grande possibilidae de ter a imagem 

de música, cultura, conhecimento, descontração, alegria e principalmente Coca-Cola. 
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ANEXO I:  
Logomarca “MTV Especial: Estúdio Coca-Cola” 
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ANEXO II:  
Progrma “MTV especial: Estúdio Coca-Cola”- Maio 
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ANEXO III:  
Programas “MTV Especial: Estúdio Coca-Cola”- Julho e Agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


