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RESUMO  

 

Em 2016 a marca Coca-Cola Company aderiu a um conceito de comunicação global – Taste  

the Feeling –, e o utilizou em sua campanha como patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos  

Rio 2016. Esta pesquisa qualitativa investigou a aplicação deste conceito, em termos de textos 

verbais e não-verbais, nos dois audiovisuais temáticos em comemoração ao evento. Para a  

análise do objeto de estudo, adaptou-se o Protocolo para Análise dos Slogans desenvolvidos  

pelos autores Palandi, Perez e Rodrigues (2011). O estudo concluiu que é essencial à 

sobrevivência das marcas no mercado internacional definir estratégias que considerem as 

particularidades culturais, buscando significados facilmente compreendidos por públicos de 

diferentes nacionalidades. Na campanha de Coca-Cola, a marca esteve em segundo plano e o 

elemento central das narrativas audiovisuais foram os personagens, atletas e não-atletas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Publicidade; Estratégia; Posicionamento de marca; Conceito criativo; 

Slogan. 

 

ABSTRACT  

 

In 2016, the Coca-Cola Company brand joined to a global communication concept – Taste the 

Feeling –, and used in its campaign as the official sponsor of the Rio 2016 Olympic Games. 

This qualitative research investigates an application of this concept, terms of verbal and non-

verbal, in two thematic audiovisuals in celebration of the event. For an analysis of the object 

of study, it is adapted the Protocol for Analysis of Slogans developed by the authors Palandi, 

Perez and Rodrigues (2011). The study concluded that it is essential to the brands’ survival in 

the international market to define the strategy that considers as cultural particularities, seeking 

meanings easily understood by different nationalities’ audiences. In the Coca-Cola campaign, 

the brand was in the background and the central element of the audiovisual narratives of 

human beings, athletes and non-athletes. 

 

KEYWORDS: Advertising; Strategy; Brand positioning; Creative concept; Slogan. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em janeiro de 2016, a Coca-Cola Company, empresa multinacional fundada em 1886, 

apresentou seu  primeiro posicionamento global, o qual seria empregado na comunicação de 

todos os produtos da marca: Coca-Cola Original, Coca-Cola Zero Açúcar e Coca-Cola com 

Stevia (COCA-COLA4, 2016, online). Esta iniciativa pode ser vista como uma expressiva 

inovação em termos de comunicação de marca, pois, até então, conforme o  seu histórico de 

comunicação, a marca criava um posicionamento e o divulgava, via ações de marketing e 

campanhas publicitárias, igualmente para todos os países de atuação da empresa – a mesma 

mensagem, apenas traduzida, no caso de textos verbais.  

Em 2016, a empresa elaborou seu posicionamento, objetivando não simplesmente a 

internacionalização de uma mesma mensagem publicitária, mas uma mensagem publicitária 

concebida a partir de semelhanças culturais entre os países. Ou seja, uma mensagem 

elaborada sob um ponto de vista internacional e não, simplesmente, internacionalizada após 

sua concepção. Neste sentido, abdicou de traduções literais e adaptou as criações com base no 

atual posicionamento global. Assim, após sete anos divulgando o slogan “Abra a felicidade”, 

a multinacional lançou “Taste the Feeling”, divulgado no Brasil como “Sinta o Sabor”, uma 

livre tradução, e não como “Saborear a sensação”, frase que seria a tradução literal.  

A campanha global foi constituída por dez comerciais de televisão (dois deles 

veiculados no Brasil – Hino e Break-up), nova identidade visual5, canção-hino6 e assinatura 

de áudio. A versão principal da música “Taste the feeling” foi interpretada por Conrad Sewell 

(MERIGO, 2016, online) em todos os audiovisuais da campanha. Este novo conceito – Taste 

the Feeling/Sinta o Sabor – foi adequado para os Jogos Olímpicos Rio 2016, sendo que a 

marca é patrocinadora oficial do evento desde a edição de 1928, em Amsterdã, Holanda 

(ARAÚJO, 2016, online). 

A ação criada pela agência Ogilvy Brasil a partir do conceito “IssoÉOuro” mostrou 

que o significado “ouro” vai além da conquista das medalhas esportivas. A campanha 

apresentou dois audiovisuais de 60 segundos veiculados mundialmente – Gold Feelings e 

                                                 
4 COCA-COLA. Disponível em: <http://www.cocacola.com.br/pt/home/>. Acesso em 12 ago. 2016. 
5 O designer Gilberto Strunck (2001, p. 57) define identidade visual como o conjunto de elementos gráficos que 

vão formar a personalidade visual de um nome, ideia, produto ou serviço. Esses elementos devem informar 

substancialmente, à primeira vista, estabelecendo um nível ideal de comunicação com quem os vê. 
6 A Coca-Cola criou uma canção-hino que celebra a experiência de beber uma Coca-Cola. O compositor e 

produtor Avicii colaborou com o cantor Conrad Sewell para produzir uma versão eletrônica inspirada na 

gravação original de "Taste the Feeling" (COCA-COLA PORTUGAL, 2016a, online). 
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Gold Actions – além de dois filmes de 30 segundos (versão compactada dos filmes de 60 

segundos) e vinhetas. A veiculação ocorreu em canais abertos e fechados, nos cinemas e na 

internet. Envolveu ainda 600 outdoors espalhados pela cidade do Rio de Janeiro (LEVIN, 

2016, online), cidade sede da última edição dos jogos (2016). 

A mudança para um posicionamento global adotando estratégias de campanhas 

também em nível global, há algum tempo é uma tendência das multinacionais já que estas 

“possuem estratégica capacidade de se adaptar às necessidades particulares de cada mercado 

global com produtos diferenciados, o que é alcançado através de uma alta sintonia com as 

demandas de cada um deles” (MUNIZ, 2005, p. 24). Sendo os Jogos Olímpicos um evento 

internacional que envolve o maior número de nações, reunindo delegações de mais de 200 

países em uma mesma cidade/país (BRASIL7, 2016, online), a Coca-Cola entendeu a 

importância de elaborar uma mensagem de interpretação universal e definir estratégias globais 

para que esta fosse compreendida por públicos dos diferentes países participantes dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016.  

Os audiovisuais Gold Feelings e Gold Actions foram estrelados por mais de 20 atletas 

Olímpicos brasileiros e internacionais e atores que representam situações de vida cotidiana, 

nas quais existe, em inúmeros momentos, a inserção da marca ou de situações do consumo do 

produto refrigerante. O primeiro deles, Gold Feelings, fez uma analogia entre as sensações de 

ganhar uma medalha de ouro e se beber uma Coca-Cola gelada. O segundo, Gold Actions, 

mostrou que a sensação de se receber o ouro Olímpico vai além do pódio (PROPMARK8, 

2016, online), podendo ser identificada em outros momentos.  

A respeito da relevância desta pesquisa, observa-se que cada vez mais as marcas 

comunicam-se de forma global empregando estratégias que se adequam a diferentes públicos, 

visando apontar suas semelhanças ao invés de destacar suas disparidades culturais. Há que se 

atribuir a este fato, duas consequências: por um lado, a marca precisa esforçar-se mais para 

pensar em um posicionamento único que esteja alinhado com diferentes públicos, iniciativa 

esta, certamente, bastante desafiadora; por outro lado, para uma marca é mais lucrativo criar 

uma campanha global ao invés de campanhas específicas e locais, que demandariam 

provavelmente ainda mais custos de criação, devido à contratação de diferentes agências e 

equipes criativas.   

                                                 
7 BRASIL. Olimpíadas: Uma disputa milenar. Disponível em: <http://www.brasil2016.gov.br/pt-

br/olimpiadas/uma-disputa-milenar>. Acesso em: 12 ago. 2016.  
8 PROPMARK. Coca-Cola lança campanha global para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Disponível em: < 

http://propmark.com.br/anunciantes/coca-cola-lanca-campanha-global-para-os-jogos-olimpicos-rio-2016>. 

Acesso em: 12 ago. 2016. 
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Outro aspecto a ser destacado é a importância da marca Coca-Cola para o mercado 

mundial. Atualmente, mais de 900 milhões de garrafas ou 1,7 bilhões de copos do refrigerante 

são vendidos diariamente em mais de 200 países, gerando faturamento superior a US$ 20 

bilhões, incluindo apenas a marca Coca-Cola e suas extensões. O Brasil representa o quarto 

maior volume de vendas para a marca, estando atrás somente dos Estados Unidos, México e 

China (MUNDO DAS MARCAS9, 2016a, online). 

Considerando a temática das narrativas publicitárias contidas nos audiovisuais Gold 

Feelings e Gold Actions, a problemática desta investigação ficou assim definida: como se deu 

a aplicação do conceito de comunicação global de Coca-Cola – Taste the feeling/Sinta o 

sabor, em termos de textos verbais e não-verbais, nos dois audiovisuais temáticos da marca 

nas Olimpíadas Rio 2016? Neste sentido, o objetivo geral buscou identificar quais as 

características da aplicação deste conceito de comunicação global nos dois audiovisuais 

referidos. Como objetivos específicos, definiu-se: a) compreender a importância de uma 

marca multinacional empregar conceitos de comunicação globais; b) identificar a relação 

entre a marca Coca-Cola Company e os Jogos Olímpicos ao longo da história do evento; c) 

verificar como o conceito de comunicação global da marca foi aplicado aos dois audiovisuais 

para as Olimpíadas Rio 2016.  

Apesar de a marca Coca-Cola ser frequentemente analisada em trabalhos acadêmicos, 

a criação do conceito de comunicação global constitui-se como uma recente inovação da 

multinacional, o que justifica o interesse da investigação por este objeto empírico – a 

aplicação do slogan Taste the feeling/Sinta o sabor nos audiovisuais veiculados por ocasião 

dos Jogos Olímpicos 2016. 

Em suma, esta pesquisa é relevante para o Campo da Comunicação à medida em que 

analisa as estratégias globais de comunicação utilizadas por uma marca multinacional, Coca-

Cola, e seu desempenho ao contextualizar sua criação com base em mercados e perfis de 

consumidores tão diversos, uma plateia oriunda de diversas nações ou situadas em diversos 

países. 

 

2 COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA ORIENTADA POR ESTRATÉGIAS GLOBAIS 

 

A comunicação publicitária desenvolveu-se como a “interação das estratégias de 

publicidade e propaganda, trabalhadas em conjunto com o objetivo de atingir [sensibilizar] o 

                                                 
9 MUNDO DAS MARCAS. Coca-Cola. Disponível em: 

<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/coca-cola-always.html>. Acesso em: 12 ago. 2016a. 

http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/coca-cola-always.html
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consumidor pela informação, pelo uso e pelos atributos do produto” (MUNIZ, 2005). O ato de 

provocar o interesse do público-alvo pelo consumo fundamenta-se na busca constante da 

sociedade de consumo por produtos que concebam as pessoas diferentes no contexto privado, 

por exemplo, mas iguais ou muito semelhantes no convívio social – no sentido de 

experiências e vivências compartilhadas.   

 Neste sentido, Mintzberg (2006, p.36) define estratégia como a “criação de uma 

posição de valor e única, envolvendo um conjunto de atividades diferentes. Se houvesse 

apenas uma posição ideal, não haveria necessidade de estratégia”. Desta forma, com o 

propósito de sensibilizar o consumidor e destacar-se diante da concorrência, as organizações  

levam em consideração a influência dos mercados locais e também do mercado global, num 

macro sistema, para definirem suas estratégias de comunicação. 

O mercado global é um fenômeno que surgiu da aliança econômica internacional com 

a homogeneização da cultura provocada pelos meios de comunicação (MUNIZ, 2005). Nas 

multinacionais, o conflito global vesus local é constante, portanto, para uma empresa melhor 

definir suas estratégias é fundamental compreender as necessidades específicas de mercado, 

as diversidades culturais e os interesses de grupos e coletividades de indivíduos. De acordo 

com Muniz (2005), considerando que as necessidades básicas dos consumidores são as 

mesmas, mesmo em países diferentes, muitas empresas preferem uma comunicação 

publicitária global a fim de reduzir os custos de produção (das peças e campanhas) em cada 

país de atuação, do que investir em estratégias locais.  

No entanto, ao invés de pensar no global como “substituindo” o local é mais 

interessante se pensar numa nova articulação entre “o global” e “o local” (HALL, 2003). Ou 

seja, o global não exclui a existência e as características do mercado local. Este último deve 

atuar no interior da lógica da globalização. Tal ponto de vista explica, portanto, essas novas 

identificações “globais” e “locais” em campanhas publicitárias de grupos internacionais.  

Conforme Nascimento (2011), agências de propaganda como Ogilvy, JWT e McCann 

Erickson, criaram campanhas com alinhamento global de comunicação publicitária e 

obtiveram resultados satisfatórios tanto em lucros como no fortalecimento de imagem de 

marca. Uma destas empresas, segundo Nascimento (2011), é a rede de fast food Mc Donald’s 

com seu slogan atual (lançado em 2003) – “I’m lovin’ it” (“Amo muito tudo isso”, livre 

tradução para o Brasil). A marca é um exemplo de que campanhas com objetivos de 

comunicação globais são cada vez mais comuns no mercado mundial.  

Em 2016, a Coca-Cola Company empregou estratégias de marketing global ao mudar 

de slogan de Open Hapiness/Abra a Felicidade para Tast the feeling/Sinta o sabor. A 



9 

 

 

multinacional também  aplicou este posicionamento em sua campanha mundial para os Jogos 

Olímpicos Rio 2016, que teve como sede a cidade do Rio de Janeiro/RJ, Brasil. A campanha 

#IssoÉOuro, criada pela Ogilvy & Mather Brasil foi composta de dois comerciais para a 

televisão: Gold Feelings e Gold Actions. Esta ação foi uma continuidade à nova estratégia de 

marketing global One Brand (uma marca), a qual une as três marcas da Coca-Cola – Original,  

Zero e Stevia, e que está associada à campanha “Sinta o sabor” (COCA-COLA BRASIL10, 

2016a, online).  

Alguns fatores possibilitaram que empresas como a Coca-Cola pudessem empregar a 

mesma mensagem para compartilhar com públicos de diferentes nacionalidades. Segundo 

Hall (2003, p. 74), “os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam 

possibilidades de identidades partilhadas – como “consumidores” para os mesmos bens, 

“clientes” para os mesmos serviços, “públicos” para as mesmas mensagens e imagens”, tudo 

isso, entre pessoas que estão muito distantes uma das outras no espaço e no tempo.  

Uma mensagem única, difundida globalmente, por meio de um discurso mais 

facilmente interpretado pelos públicos de todos os mercados, utilizada em um evento de alta 

visibilidade como os Jogos Olímpicos, tende a contribuir e muito para o fortalecimento e 

posicionamento de marca da Coca-Cola nos 200 países que participaram do evento.  

 

3 POSICIONAMENTO, CONCEITO CRIATIVO E SLOGAN 

 

Acredita-se que para as empresas/marcas se diferenciarem de seus concorrentes, em 

um mundo globalizado, no qual o mercado torna-se cada dia mais competitivo, é essencial  

um posicionamento bem definido, objetivo e, claro, pertinente às demandas dos 

consumidores. Kotler (2012, p. 294) define posicionamento como “a ação de projetar a oferta 

e a imagem da empresa para que ela ocupe um lugar diferenciado na mente do público-alvo”. 

Para o autor, um posicionamento eficaz de marca ajuda a orientar as estratégias de marketing, 

esclarecendo a essência da marca e identificando os objetivos os quais ela se propõe a ajudar  

o consumidor a alçancar. 

Já para Lupetti (2007, p.73), o posicionamento pode ser definido como “a percepção 

que as pessoas têm sobre determinada organização, produto ou serviço diante da 

concorrência, ou, em outras palavras, é o conceito que as pessoas têm sobre determinada 

                                                 
10 COCA-COLA BRASIL. #IssoÉOuro: Coca-Cola anuncia campanha mundial para os jogos Olímpicos Rio 

2016. Disponível em: <http://www.cocacolabrasil.com.br/blog-rio-2016/isso-e-ouro-coca-cola-anuncia-

campanha-mundial-para-os-jogos-olimpicos-rio-2016>. Acesso em: 30 ago. 2016a. 
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marca”. Porém, para que não haja distorção e confusão entre os conceitos, é necessária a 

distinção entre posicionamento e conceito criativo, como mostra o Quadro 1: 

 
Quadro 1: Posicionamento x Conceito Criativo 

 Posicionamento Conceito Criativo 

O que é? É a promessa de uma marca (produto ou 

serviço), buscando que a marca tenha uma 

imagem distinta na mente das pessoas, uma 

característica destacada, aquilo que só ela faz, 

e melhor que os outros. 

É a melhor forma de expressar, para o 

público, o essencial da promessa de uma 

marca (produto ou serviço), buscando um 

foco para a campanha que possa guiar 

todas as peças com unidade. 

É parte da... Fase estratégica Fase criativa 

Responde a 

qual 

pergunta? 

O que dizer? 

Levando em conta a concorrência e o público: 

Para quem devo dizer? 

Como dizer? 

Levando em conta o público. 

Deve ser... Entendido de forma clara e direta. É o que 

deve ficar na mente das pessoas sobre 

determinada marca (produto ou serviço). 

Sentido, visto e/ou escutado pelas pessoas. 

Resulta da... Pesquisa de mercado, análise e estratégia.  Exploração do briefing, de inspiração e de 

transpiração. 

É 

encontrado... 

Em forma de texto como estratégia da marca 

no briefing. 

Na forma visual e/ou verbal nas peças 

publicitárias. 

Representa 

uma... 

Ideologia. Manifestação dessa ideologia. 

Qual a 

utilidade? 

Definir como queremos que a marca seja 

percebida e lembrada pelas pessoas. A frase 

síntese do Posicionamento pode ser explorada 

como slogan. 

Guia, norte e foco de todas as peças 

publicitárias de uma campanha. O conceito 

pode ser somente visual ou verbal, 

resumido em uma frase. Essa frase pode 

acompanhar todas as peças (não é 

obrigatório). 

 

Influencia... Todo o negócio: no produto, no preço, na 

distribuição e na promoção. 

Na campanha e na forma de envolver o 

público. 

Tempo Longo prazo. Variável, pode sofrer alterações a cada 

campanha ou durar por várias. 

Fonte: Mano (2014, p. 128)  

 

Enquanto o posicionamento busca a síntese do que a marca deverá dizer – o conteúdo, 

o conceito se preocupa em como este será dito – a forma, buscando a melhor estratégia de 

comunicação para que o público se envolva com a mensagem. Portanto, o conceito criativo é 

a “forma original que precisamos encontrar para defender o argumento do nosso cliente. 

Quando encontrado, passa a ser o fio condutor da campanha publicitária” (MANO, 2014, p. 

131). Deste modo, definir e alinhar posicionamento e conceito criativo é essencial ao 

desenvolvimento de uma campanha publicitária. Após esta etapa, o próximo passo será a 

definição do slogan. 

De acordo com Reboul (1975), o termo slogan é de origem gaélica: sluagh-ghairm, 

que significava na velha Escócia “o grito de guerra de um clã”. O autor explica que “O inglês 

adotou o termo por volta do séc. XVI, para transformá-lo, no séc. XIX” (REBOUL, 1975, p. 

8).  
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Segundo Iasbeck (2002, p. 50), 

Como elemento integrante das peças publicitárias comerciais, o slogan tem sempre 

lugar de realce. Visualmente, numa página impressa, ele costuma vir destacado em 

tipos de calibre mais expressivo, encimando a ilustração ou o texto argumentativo, 

ou ambos. Pode acontecer também – e não raramente – que ele apareça junto à 

assinatura, à logomarca ou ao emblema do anunciante. No primeiro caso, o slogan 

assume o caráter de título ou de manchete – de forte apelo comunicativo – e tende a 

direcionar a leitura de toda a peça; no segundo caso, integra a marca da empresa, 

formando com ela um conjunto identificador.  

 

Assim, entende-se o slogan como um elemento indispensável às campanhas 

publicitárias, pois expressa o posicionamento da marca, sua assinatura conceitual, 

diferenciando-a de seus concorrentes. Hoff e Gabrielli (2004, p. 62) caracterizam o slogan 

como “uma forma concisa e marcante, facilmente repetível”.  

Essa forma de expressão do slogan faz com que o consumidor se lembre do 

produto/serviço e associe a marca a esta frase, como no caso do slogan da marca Coca-Cola 

de 2007 “Viva o lado Coca-Cola da vida”. O penúltimo slogan da marca – “Abra a felicidade” 

(Open Hapiness, em inglês), lançado em 2009, também reflete as intenções da marca, de uma 

forma concisa e marcante, facilmente memorizável. Assim, um bom slogan deve ser bem 

estruturado tanto no que diz respeito a sua forma quanto ao seu conteúdo. Com relação à 

forma, além de ser curto, conciso e simples, um bom slogan deve também ser “fácil de 

memorizar, eufônico: com sonoridade agradável e, preferencialmente, estético” (PALANDI; 

PEREZ; RODRIGUES, 2011, p. 8).  

Quanto ao conteúdo, o slogan precisa sintetizar a mensagem, para isto, de acordo com 

Palandi, Perez e Rodrigues (2011), pode ser um conteúdo funcional, emocional, específico, 

intimista ou nacionalista. Antes de tudo, e o mais importante, é que “um bom slogan deve 

lembrar o nome da marca e o ideal é que o nome da marca seja incluído na frase” (PALANDI; 

PEREZ; RODRIGUES, 2011, p. 9). 

Conforme o Quadro 2, o primeiro slogan da Coca-Cola a empregar o nome da marca 

foi lançado em 1960: “Coca-Cola refresca melhor”, passando pelo slogan utilizado durante a 

ditadura militar: “Tudo vai melhor com Coca-Cola”, “Coca-Cola dá mais vida” (1976), “Abra 

um sorriso. Coca-Cola dá mais vida” (1979), “Coca-Cola é isso aí” (1982), “Sempre Coca-

Cola” (1993), “O lado Coca-Cola da vida” (2006), até seu antepenúltimo slogan com o nome 

da marca: “Viva o lado Coca-Cola da vida” de 2007.  
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Quadro 2: Slogans da Coca-Cola no Brasil 

Slogans da Coca-Cola no Brasil 

1942: "A pausa que refresca"                                          1993: "Sempre Coca-Cola"                                          

1952: "Isto faz um bem"                                                  2000: "Curta" 

1957: "Signo de bom gosto"                                            2001: "Gostoso é viver" 

1960: "Coca-Cola refresca melhor"                                 2003: "Essa é a real" 

1964: "Tudo vai melhor com Coca-Cola"                        2004: "Viva o que é bom" 

1970: "Isso é que é"                                                          2006: "O lado Coca-Cola da vida"    

1976: "Coca-Cola dá mais vida"                                       2007: "Viva o lado Coca-Cola da vida" 

1979: "Abra um sorriso. Coca-Cola dá mais vida”           2009: "Abra a Felicidade!" 

1982: "Coca-Cola é isso aí"                                              2016: "Sinta o sabor.” 

1988: "Emoção pra valer!" 

Fonte: Adaptado de Palandi, Perez e Rodrigues (2011, p. 13) 

 

Negri (2011, p.57) ressalta que o slogan não é um título e nem deve ser confundido 

como tal no contexto de uma peça publicitária, tanto em forma como em função. Títulos (ou 

chamadas) e textos (de apoio, complementares à chamada) estão associados ao conceito/tema 

das campanhas publicitárias “e devem ser criados com o propósito de referendar esse conceito 

para manter unificação com ele e promover o necessário link, ou coligação entre as peças de 

uma campanha”. 

Ainda de acordo com a autora, slogans “são elaborados para funcionar como extensão 

verbal do espírito das marcas anunciantes por longo período de tempo, estando, portanto, 

ligados às marcas, que são entidades sólidas, estáveis”. Desta forma, ressalta, é equivocado 

pensar que os slogans devem constituir-se como uma ligação direta com as temáticas das 

campanhas publicitárias, pois estas são efêmeras e se alternam e se renovam regularmente, 

por meio da criação de novos conceitos ou temas, tais como o aproveitamento de um evento 

esportivo para a tematização criativa. 

O slogan é visto também como uma conclusão, pois, “encerra em si todo o 

posicionamento de um produto, serviço ou marca, ou uma palavra de ordem, o call to action, 

no jargão publicitário, o imperativo, a chamada para o consumo, uma frase de efeito” 

(CARRASCOZA, 2003, p.57). Acompanhado da imagem, o conjunto de textos não-verbais, o 

slogan, texto verbal, reforça o seu significado. Esta função, é caracterizada por Muniz (2005, 

p. 63) como ancoragem de sentido, que se baseia na diferença entre a imagem e a linguagem 

verbal. 

  
As imagens são ambíguas ou polissêmicas, portanto funcionam como se estivessem 

à margem de qualquer sistema de pensamento ou de ideais. Daí a necessidade de 

ancorá-las à realidade, o que contribui para interpretá-las. A ancoragem tem um 

valor ideológico de grande importância, porque opera como um forte controle sobre 

as possibilidades de interpretação, já que ela reproduz a ideologia do produtor da 

mensagem (emissor).  
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Ao criar uma campanha publicitária, as marcas objetivam que suas peças publicitárias 

sejam interpretadas igualmente por seus consumidores, pelo menos em linhas gerais da ideia 

que sustenta o argumento de venda – pois, sabe-se que cada indivíduo apresenta 

particularidades interpretativas. Por este motivo, os anunciantes fazem uso do texto verbal e 

estabelecem um posicionamento, conceito criativo e slogan que possam ancorar o sentido das 

imagens contidas nas peças publicitárias, sejam elas ilustrações ou fotografias, impressas ou 

audiovisualizadas.    

Como sustentou Barthes (1990), a linguagem tem a função de fixação de sentidos. “A 

fixação é um controle, detém uma responsabilidade sobre o uso da mensagem, frente ao poder 

de projeção das ilustrações; o texto [verbal] tem um valor repressivo em relação à liberdade 

dos significados da imagem” (BARTHES, 1990, p. 33). Essa função é constantemente 

utilizada em campanhas publicitárias para transmitir uma mensagem com significado único, 

ou melhor dizendo, cuja interpretação seja o mais padronizada possível entre os 

participantes/integrantes do público-alvo desejado. 

Em suma, um slogan definido de forma estratégica, o qual reflete de fato o 

posicionamento da marca, transforma-se na representação verbal do seu diferencial. E quando 

este cai na aceitação popular é compreendido e reconhecido como verdade pelo público-alvo, 

tende a repercutir em maior número de vendas para a empresa, bem como contribuir à 

constituição da imagem de marca positiva perante aos consumidores.  Daí o interesse das 

empresas em veicularem seus slogans de marca em todas as campanhas e ações de marketing 

e comunicação planejadas, a fim de ampliar ou potencializar ao máximo sua visibilidade e 

desta forma fixar o posicionamento, destacar o diferencial de mercado e criar laços afetivos 

com os consumidores. Este foi o caso da anunciante Coca-Cola, que explorou seu slogan de 

marca inclusive na campanha comemorativa aos Jogos Olímpicos de 2016, evento o qual 

patrocina. 

 

4 COCA-COLA COMPANY E OS JOGOS OLÍMPICOS 

 

Em maio de 1886, John Pemberton, farmacêutico que morava em Atlanta, Geórgia, 

nos Estados Unidos, criou uma bebida a partir da combinação acidental de ingredientes 

quando estava desenvolvendo um remédio para curar dores de cabeça. A mistura, constituída 

por diversos ingredientes, originou um líquido de cor caramelo. Pemberton levou a mistura 

até uma farmácia e adicionou água gasosa. A partir desta combinação, surgiu a bebida que 

hoje conhecemos por Coca-Cola – nomeada pelo seu sócio, Frank Robinson, no mesmo ano. 
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As vendas do xarope de Coca-Cola para os farmacêuticos prosperaram e, desde então, a Coca-

Cola Company construiu uma história de sucesso mundial (STANDAGE, 2005). 

Atualmente, a multinacional atua em mais de 200 países, responde por mais de 400 

marcas de bebidas não alcoólicas e representa quatro das cinco marcas mais consumidas no 

planeta: Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta e Sprite. Desde o seu lançamento no Brasil, a 

marca apresentou 19 slogans diferentes sendo o último – “Abra a felicidade” (COCA 

BRASIL11, 2016, online). 

Depois da mudança de posicionamento em 2009, a mais recente foi sua nova estratégia 

de marketing global lançada em janeiro de 2016, cujo conceito é: “Sinta o sabor” (Taste the 

feeling, em inglês). O novo posicionamento da marca teve como objetivo colocar o produto 

no centro da comunicação e reafirmar o compromisso da companhia em oferecer opções aos 

consumidores que se adequam a seus diversos hábitos, embora despertem o mesmo 

sentimento de satisfação. Além de evidenciar momentos do cotidiano onde a marca está 

presente, celebrando assim, o prazer de beber uma Coca-Cola independente da variação de 

sabor (MEIO & MENSAGEM, 2016, online). 

O novo conceito foi adequado para os Jogos Olímpicos Rio 2016, já que a Coca-Cola 

é patrocinadora oficial do evento desde a edição de Amsterdã, Holanda, em 1928. Nesta 

época, a multinacional expandia seus produtos e comercializava-os nos arredores do estádio 

principal bem como nas ruas movimentadas pelos jogos. Nas edições seguintes dos Jogos 

Olímpicos, a Coca-Cola também esteve presente. Uma curiosidade na histórica relação da 

marca com os jogos é que em em Berlim, 1936, um estudante chamado Paul Austin, que 

integrou o time norte-americano de remo, anos mais tarde tornou-se presidente e executivo-

chefe do conselho da Coca-Cola (ARAÚJO, 2016, online).   

Os Jogos Olímpicos sofreram uma pausa de doze anos devido à Segunda Guerra 

Mundial. A competição recomeçou em 1948, em Londres, contando com a presença da Coca-

Cola como patrocinadora. A partir deste período, a relação da marca com o evento 

intensificou-se (COCA-COLA PORTUGAL12, 2016b, online). 

Um grande marco aconteceu em 1996 quando Atlanta, capital do estado da Geórgia, 

terra natal da Coca-Cola, sediou os jogos Olímpicos. A marca criou um “centro de 

refrescância” para os consumidores, realizou mostras de arte tradicional estampada em 

                                                 
11 COCA BRASIL. The Coca-Cola Company. Disponível em: <http://cocabrasil.xpg.uol.com.br/historia.html 

>. Acesso em: 17 maio 2016. 
12 COCA-COLA PORTUGAL. Coca-Cola e Jogos Olímpicos: Uma herança de quase um século. Disponível 

em: <http://www.cocacolaportugal.pt/vida-saudavel/coca-cola-jogos-olimpicos#.V7C5uJgrLIU>. Acesso em: 13 

ago. 2016b. 

http://www.cocacolaportugal.pt/vida-saudavel/coca-cola-jogos-olimpicos#.V7C5uJgrLIU
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garrafas do produto e construiu um parque temático para sediar atividades esportivas e de 

entretenimento na época dos jogos. Desde então, a Coca-Cola continua patrocinando o evento 

e desenvolvendo ações promocionais de divulgação e aproximação com seu público 

(ARAÚJO, 2016, online).   

Na edição de 2016, a cidade-sede escolhida foi o Rio de Janeiro/RJ – Brasil. Para este 

evento a Coca-Cola, patrocinadora oficial, desenvolveu ações internacionais de marketing.  A 

campanha intitulada #IssoÉOuro, apresentada primeiramente em Nova York e no Rio de 

Janeiro, simultaneamente, foi composta de dois comerciais para a televisão. Ambos os 

audiovisuais são formados por um mix de imagens: cenas da cobertura dos Jogos Olímpicos 

anteriores e cenas produzidas pela Coca-Cola especificamente para esta campanha (COCA-

COLA BRASIL, 2016a, online).  

Conforme o site, o primeiro audiovisual de trinta segundos, chamado Gold Feelings13 

(Qual é a sensação de ganhar ouro? – tradução livre para o Brasil) faz uma analogia entre as 

sensações de ganhar uma medalha de ouro e as sensações provocadas ao beber uma Coca-

Cola. Todas as frases deste audiovisual são assinadas por atletas olímpicos das edições 

anteriores do evento, são eles: Won Woo Young (Esgrima, Coreia do Sul), Jade Jones 

(Taekwondo, Reino Unido), Sally Pearson (Velocista, Austrália), Petar Muslim (Polo 

aquático, Croácia), Yuliya Levechenko (Atletismo, Ucrânia) e Fabiana Claudino (Voleibol, 

Brasil). Por fim, a marca assina o audiovisual com a frase: “Ouro é um sabor que todos podem 

sentir”. Esta é, portanto, uma adequação do novo conceito de comunicação global da marca – 

Taste the feeling/Sinta o Sabor para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. 

Ainda de acordo com o site, o segundo audiovisual, também de trinta segundos, 

intitulado Gold Actions14 (Quem merece ouro? – tradução livre para o Brasil), apresenta a 

mensagem de que o ouro vai além do pódio. Neste audiovisual a marca afirma que os 

merecedores do ouro são os mais rápidos, os que pulam mais alto, os que levam a sério, os 

corajosos, os apaixonados, os que surpreendem e os que jogam junto.  

Gold Actions também é formado por um mix de imagens: cenas das coberturas dos 

Jogos Olímpicos anteriores, unidas a cenas produzidas pela Coca-Cola especificamente para 

esta campanha. Dentre os atletas que aparecem neste audiovisual, estão: Alina Astafel 

(Atletismo, Romênia), Aries Merritt (Atletismo, Estados Unidos), Anderson Varejão 

(Basquetebol, Brasil), Patrick Hausding e Sascha Klein (Saltos ornamentais, Alemanha), Lu 

                                                 
13 COCA-COLA BRASIL. Qual é a sensação de ganhar ouro? Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=OqeFQ_q2daM>. Acesso em: 13 ago. 2016b. 
14 COCA-COLA BRASIL. Quem merece ouro? Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=1hbD7bwKm8E>. Acesso em: 13 ago. 2016c. 
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Chunlong (Ginástica de Trampolim, China), Jennifer Suhr (Atletismo, Estados Unidos), 

Fabiana Claudino (Voleibol, Brasil), Kim Jae-Bum (Judô, Coreia), Nathan Adrian (Natação, 

Estados Unidos), Michelle Jenneke (Atletismo, Austrália), Jodie Williams (Atletismo, Grã-

Bretanha), Denys Berinchyk (Boxe, Ucrânia), Rulon Gardner (Luta olímpica, Estados 

Unidos), Verónica Cuadrado (Handebol, Espanha), Michelle Li (Badminton, Canadá) e 

Seabelo Senatla (Rugby de sete, África do Sul).  

A frase final de assinatura do audiovisual Gold Actions é a mesma do audiovisual 

Gold Feelings: “Ouro é um sabor que todos podem sentir”. Ambos audiovisuais finalizam 

com o slogan global da marca – Tast the Feeling/Sinta o Sabor. 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, que segundo Michel (2009, p.37), convence na 

forma da experimentação empírica, a partir de uma análise detalhada, abrangente, consistente 

e coerente. Neste sentido, é uma pesquisa voltada a avaliar os dados sem focar em 

quantificações. Ela busca, por meio de uma interpretação da realidade, a partir de categorias 

de análise, o diagnóstico de fenômenos sociais. O nível de pesquisa, por sua vez, é descritivo, 

que têm como objetivo a “descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 1991). Além disto, 

emprega técnicas padronizadas de coleta de dados. A seção seguinte do artigo apresentará a 

análise do objeto de estudo, a partir da aplicação de categorias analíticas, as quais têm como 

referência o Protocolo para Análise dos Slogans desenvolvido pelos autores Palandi, Perez e 

Rodrigues (2011). Tal protocolo se divide quanto aos planos da forma e do conteúdo, 

confome o Quadro 3. 

 
Quadro 3: Protocolo de análise dos slogans  

 Concisão 
Simplicidade e 

clareza 

Potencialidade 

mnemônica 

Potencialidade 

eufônica 
Estética visual 

PLANO DA 

FORMA 
     

 
Conteúdos 

funcionais 

Conteúdos 

emocionais 

Benefício chave 

evidente 

Há 

diferenciação 

Inclusão do 

nome da 

marca 

PLANO DO 

CONTEÚDO 
     

Fonte: Palandi, Perez e Rodrigues (2011, p.12)  
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Palandi, Perez e Rodrigues (2011) criaram este protocolo com a finalidade de analisar 

slogans, reunindo conceitos e aspectos teóricos de outros autores. Os autores afirmam que um 

slogan deve expressar ao mesmo tempo e integradamente as dimensões de forma e de 

conteúdo. Com relação à forma, é importante que o slogan seja conciso15, simples16, claro17, 

mnemônico – a memorabilidade tem a ver com a capacidade da frase de ser lembrada pelo 

público-alvo sem muita dificuldade, eufônico18 e, preferencialmente, estético – ou seja, 

considerando o entorno cultural no qual a marca está inserida e/ou aquela a qual pretende 

compartilhar sua essência. 

Quanto ao conteúdo, há slogans com conteúdos funcionais19, por exemplo, “Tomou 

Doril, a dor sumiu” e “Nescau, energia que dá gosto”. Há slogans emocionais20, como o da 

Porto Seguro “Trânsito mais gentil” e Red Bull “Red Bull te dá asas”.  Há, ainda, segundo a 

classificação dos autores, slogans com um benefício-chave – os quais ressaltam uma 

vantagem do produto ou serviço para atrair a atenção do consumidor. É o caso dos slogans da 

Mercedes Benz, “Projetado como nenhum outro carro do mundo”, e Hellmann’s, “A 

verdadeira maionese”.   

Os slogans também podem servir para diferenciar a marca de seus concorrentes, como 

o da cervejaria Heineken “A Heineken refresca as partes que as outras cervejas não alcançam” 

(livre tradução; exemplo citado pelos autores) ou da empresa de produtos eletrônicos Philco 

“Tem coisas que só a Philco faz por você”. Por fim, alguns slogans apresentam o nome da 

marca incluso, como “Meu Deus, minha Guinness!” da cerveja Guinness e o slogan da marca 

de sandálias Havaianas, “Legítimas, só Havaianas” (VERRONE, 2015). 

Este protocolo contribuiu com a metodologia desta pesquisa a partir de sua adaptação 

e aplicação na análise dos audiovisuais Gold Feelings e Gold Actions. O protocolo original 

visava somente a análise de slogans, por meio de 10 categorias – plano da forma (Concisão, 

Simplicidade e Clareza, Potencialidade mnemônica, Potencialidade Eufônica e Estética 

Visual) e plano de conteúdo (Conteúdos Funcionais, Conteúdos Emocionais, Benefício chave 

evidente, Há diferenciação e Inclusão do nome da marca).  

                                                 
15 De acordo com o Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2008), conciso refere-se a tudo que é 

reduzido ao essencial; preciso; sucinto, resumido. 
16 Fácil entendimento, compreensão ou resolução (HOUAISS, 2008, p. 690). 
17 Qualidade do que é fácil de entender; estado que permite distinguir bem objetos, avaliar fatos, etc (HOUAISS, 

2008, p. 162). 
18 Eufonia é a combinação de sons harmônicos e agradáveis à audição (HOUAISS, 2008, p. 324). 
19 Atende a um função ou a um fim prático, utilitário (HOUAISS, 2008, p. 363). Em outros termos, indicar a 

função do produto ou serviço. 
20 Desperta sentimentos intensos; emoção; comovente (HOUAISS, 2008, p. 276).   
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Na investigação, entretanto, estas 10 categorias foram aplicadas à análise dos textos 

verbais – neste caso, as redações publicitárias apresentadas sob a forma de caracteres na tela 

ou locucionadas nos audiovisuais – e não-verbais, por sua vez, as imagens em movimento, 

suas formas, cores, símbolos, etc. Neste sentido, não foram considerados todos os aspectos 

técnicos possíveis, tais como enquadramentos, planos, movimentos de câmera, iluminação, 

montagem, etc., privilegiando-se aqueles que deram conta de responder aos objetivos 

específicos do estudo. 

Além disto, para a complementação analítica deste estudo foram criadas outras quatro 

categorias adequadas à temática do evento ao qual se relacionam estes audiovisuais, são elas: 

presença de atletas profissionais; depoimentos de atletas; prática de modalidade esportiva 

pelos personagens; e adequação criativa ao tema Jogos Olímpicos.  

O plano da forma, como mostra no Quadro 4 (APÊNDICE A), portanto, passou a ser 

composto também pelas categorias Depoimentos de atletas – presença de texto verbal ou não-

verbal que mostra o depoimento de um ou mais atletas, e Adequação criativa ao tema dos 

Jogos Olímpicos – elementos verbais e não-verbais presentes no contexto do audiovisual que 

comprovam a sua ligação e adaptação à temática do evento. Ao plano do conteúdo, do mesmo 

modo, também foram agregadas outras duas categorias: Presença de atletas profissionais – 

aparição dos atletas nos audiovisuais e  Prática da modalidade esportiva pelos personagens – 

apresentar tanto atletas quanto não-atletas praticando alguma modalidade esportiva nos 

audiovisuais.  

O universo desta pesquisa são, portanto, os dois audiovisuais da marca Coca-Cola para 

as Olimpíadas Rio 2016 – Gold Feelings e Gold Actions. Nesta investigação foram analisadas 

as versões de 30 segundos destes audiovisuais, pois, se considera que a marca Coca-Cola 

escolheu as principais cenas dos audiovisuais na íntegra para contemplar essas versões. O 

corpus de análise é formado por  16 cenas de cada um dos audiovisuais, totalizando 32 cenas. 

Sendo que o primeiro deles – Gold Feelings constitui-se pelo total de 22 cenas e o segundo – 

Gold Actions, 18 cenas. Ressalta-se aqui, a propósito, o conceito teórico de cena, o qual 

refere-se a “uma das formas possíveis de segmentos (conjunto de planos sucessivos) da faixa-

imagem, que mostra uma ação unitária e contínua, sem salto de um plano ao plano seguinte” 

(AUMONT; MARIE, 2003). 

Sinteticamente, o processo analítico deste estudo foi composto pelas seguintes etapas: 

a) analisar os dois audiovisuais, em separado, segundo o protocolo adaptado de Palandi, Perez 

e Rodrigues (2011); b) comparar os resultados obtidos nas análises dos dois audiovisuais; c) 
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observar de que maneira o conceito de comunicação global – Taste the feeling/Sinta o sabor 

foi aplicado sob a forma de textos verbais e não-verbais nos dois audiovisuais.   

 

6 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

6.1 Análise quanto ao Plano da Forma – Audiovisual Gold Feelings 

 

Quanto ao Plano da Forma (APÊNDICE B), a cena 1 (7 segundos) do audiovisual 

Gold Feelings apresenta 6 categorias, são elas: Concisão, Simplicidade e Clareza, 

Potencialidade mnemônica, Potencialidade eufônica, Estética Visual e Adequação criativa ao 

tema dos Jogos Olímpicos. No que se refere à concisão, a cena mostra o momento em que 

uma garrafa de Coca-Cola é aberta. No canto superior direito da cena, aparece uma mão 

abrindo a garrafa com o auxílio de um abridor e, em seguida, a “tampa salta” no ar enquanto 

algumas gotículas da bebida são espalhadas pelo mesmo. A composição da cena visa 

demonstrar a refrescância que o produto proporciona. Além disto, o som do “barulho de abrir 

uma garrafa de Coca-Cola” desperta a lembrança do consumidor. A estética visual da cena é 

caracterizada pela predominância da cor vermelha (na tampa metálica da garrafa), que possui 

relação direta com o produto e a marca.  

A cena 2 (9 segundos) apresenta todas as 7 categorias: Concisão, Simplicidade e 

Clareza, Potencialidade mnemônica, Potencialidade eufônica, Estética Visual, Depoimentos 

de atletas e Adequação criativa ao tema dos Jogos Olímpicos. O depoimento do atleta em 

forma de caracteres “Dá vontade de dividir” dá concisão à cena, simplicidade e clareza 

através da legenda contendo o nome e país do atleta e, ainda, pode ser facilmente lembrado 

pois é uma frase curta (com 4 palavras). A cena está adequada ao tema dos Jogos Olímpicos, 

pois, o depoimento do atleta além de responder à pergunta inicial “Qual a sensação de ganhar 

ouro?”, também faz alusão ao produto, sugerindo o prazer que se sente ao dividir uma Coca-

Cola com outras pessoas. Neste caso, a Coca-Cola cria uma relação entre a marca, o 

consumidor e o evento esportivo.  

O objetivo da cena 3 (12 segundos) é mostrar o momento em que duas pessoas (o foco 

está somente nas mãos destas personagens) brindam com duas garrafas de Coca-Cola, sendo 

uma delas Original e a outra, Zero. O fato destas embalagens estarem em evidência na cena 

garante o seu potencial mnemônico. As cenas que suscedem o brinde mostram as vitórias dos 

atletas, propondo que o telespectador também comemore bebendo uma Coca-Cola. Esta cena, 

portanto, apresenta 6 categorias do Plano da Forma: Concisão, Simplicidade e Clareza, 
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Potencialidade mnemônica, Potencialidade eufônica, Estética visual e Adequação criativa ao 

tema dos Jogos Olímpicos. 

Semelhante à cena 2 deste audiovisual, a cena de número 4 (14 segundos) também 

apresenta todas as categorias. O depoimento do atleta em forma de caracteres “Faz borbulhar 

por dentro” é, se comparado a todas as cenas deste audiovisual, o que mais faz referência a 

bebida Coca-Cola. O beijo entre os personagens além de “fazê-los borbulhar por dentro”, 

também desperta emoções nos mesmos. Neste sentido, a Coca-Cola, bebida gaseificada, 

metaforicamente, também “faz borbulhar por dentro”, provocando sensações únicas como a 

de se estar apaixonado.  

A cena 5 (17 segundos) também apresenta todas as categorias do Plano da Forma. O 

trecho de outra edição dos Jogos Olímpicos acrescenta um efeito de realidade à cena, pois não 

trata-se de um ator contratado para representar no audiovisual e sim de um atleta real, dando 

seu depoimento – “Algo que eu desejei tanto”. Esta frase tem adequação da marca ao tema 

dos Jogos Olímpicos pois além responder à pergunta inicial, também faz alusão ao produto. 

Este “desejo pelo ouro” representado pelo beijo que a atleta dá em sua medalha, também pode 

ser entendido como o desejo de beber uma Coca-Cola.  

A cena seguinte, de número 6 (22 segundos) não destaca o depoimento de um atleta, 

no entanto, apresenta todas as demais categorias analíticas. A marca preferiu mostrar 

personagens em contato com o produto (uma das personagens aparece segurando uma garrafa 

de Coca-Cola Original). A Coca-Cola é consumida em ambientes informais, em pé e ao ar 

livre, ou seja, em momentos triviais, e não em uma mesa de jantar, por exemplo, como muitos 

comerciais de Natal costumam mostrar. Por se tratar de um evento como os Jogos Olímpicos, 

a bebida é associada ao esporte e, portanto, não é consumida junto de alimentos – ela refresca 

e repõe líquido durante ou após a prática esportiva. Além disso, em todas as cenas deste 

audiovisual, a Coca-Cola é consumida fora dos ambientes olímpicos, tais como pistas, 

ginásios, estádios, etc.  

A assinatura final do audiovisual Gold Feelings foi analisada nas cenas 7 (23 

segundos) e 8 (26 segundos). A frase afirmativa “Ouro é um sabor que todos podem sentir” 

possui grande potencial mnemônico e está completamente adequada à temática do evento, 

bem como, ao conceito da marca Coca-Cola – Taste the Feeling/Sinta o Sabor, pois, além de 

falar do ouro, compara o sabor de ganhá-lo com o sabor de se beber uma Coca-Cola. A 

personagem segura a garrafa de Coca-Cola e sorri diretamente para a câmera. As cenas 

seguintes apresentam atletas olímpicos e não-atletas, reforçando a mensagem que a 
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asssinatura pretende transmitir. Esta cena mostra que todas as pessoas, sejam elas atletas ou 

não, merecem sentir o sabor da vitória, o “sabor do ouro”.  

 

6.2 Análise quanto ao Plano do Conteúdo – Audiovisual Gold Feelings 

 

Quanto ao Plano do Conteúdo (APÊNDICE C) do audiovisual Gold Feelings, a cena 1 

(1 segundo) apresenta somente 3 das 7 categorias, são elas: Conteúdos Funcionais, Conteúdos 

Emocionais e Presença de atletas profissionais. A cena tem como função, apresentar o 

questionamento principal que fundamenta todo o audiovisual – “Qual é a sensação de ganhar 

ouro?”. Esta pergunta possui apelo emocional evidenciado pela palavra “sensação”. Além 

disso, uma atleta profissional aparece caminhando com os braços na cintura e em seguida 

comemora junto com os “gritos” da torcida. Desta forma a cena explicita a sensação de 

euforia provocada pela descoberta de se “ganhar o ouro”.  

Assim como a primeira cena do audiovisual, as cenas 2 (4 segundos) e 3 (11 segundos) 

também apresentam somente estas 3 categorias (Conteúdos Funcionais, Emocionais e 

Presença de atletas profissionais). A função principal da cena 2 consiste em apresentar o atleta 

da Coreia do Sul e o seu depoimento. O conteúdo emocional é identificado no depoimento em 

forma de caracteres “É uma explosão de felicidade” que responde ao questionamento da 

primeira cena. A expressão de felicidade do atleta reforça a emoção da cena. Já a cena 3 tem 

como função principal mostrar o abraço entre atletas no ambiente olímpico (instalações das 

competições esportivas) e, ainda, transmitir a emoção, representada pelo choro de alegria de 

uma das atletas ao comemorar sua vitória (Conteúdo Emocional).  

Na cena 4 (18 segundos) o conteúdo funcional detém-se à apresentação das 

embalagens dos produtos (Coca-Cola Original e Stevia). Já o conteúdo emocional tem como 

objetivo, provocar o desejo pelo consumo na medida em que mostra as garrafas de Coca-Cola 

“saindo do gelo” e, na cena seguinte, num efeito de continuidade, uma personagem “bebe” 

uma Coca-Cola no “bico da garrafa”. Duas categorias ainda não identificadas nas outras cenas 

deste audiovisual são encontradas na cena 4, são elas: Benefício chave evidente e Há 

diferenciação. Neste caso, o benefício central é o novo produto da marca, a Coca-Cola Stevia. 

A marca diferencia-se de seus concorrentes quanto a este produto e até mesmo em relação ao 

seu produto pioneiro – Coca-Cola Original, no que se refere aos atributos do mesmo. Nesta 

cena, há ainda a inclusão do nome da marca nas embalagens de Coca-Cola. 

Foram encontradas 3 categorias na cena 5 (19 segundos): Conteúdos Funcionais, 

Conteúdos Emocionais e Inclusão do nome da marca, esta última, presente no rótulo da 
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garrafa de Coca-Cola. A cena tem como função, mostrar a personagem (não-atleta) “tomando 

uma Coca-Cola no bico da garrafa”. O apelo emocional da cena está no desejo do 

telespectador em consumir o produto. 

Assim como a cena anterior, a cena 6 (21 segundos) apresenta Conteúdos Funcionais, 

Emocionais e Inclusão do nome da marca. A função principal é mostrar dois jovens (somente 

o rosto da personagem mulher aparece na cena, mostrando o homem a partir do seu pescoço) 

sentados em contato com o produto. O homem segura uma garrafa de Coca-Cola com metade 

do líquido dentro enquanto a mulher tenta pegá-la de sua mão. O conteúdo emocional está na 

relação de compartilhar uma Coca-Cola. O nome da marca está incluso na embalagem da 

Coca-Cola Original segurada pelo personagem.  

Na cena 7 (25 segundos) foram verificadas 4 categorias analíticas: Conteúdos 

Funcionais, Conteúdos Emocionais, Presença de atletas profissionais e Prática da modalidade 

esportiva pelos personagens. Nesta cena volta a aparecer um atleta profissional praticando sua 

modalidade esportiva, sendo esta última, a função da cena. O conteúdo emocional é 

representado pela torcida que assiste com expectativa o salto do atleta do cavalo para o solo. 

A emoção idenficada na cena é a tensão do momento.  

A última cena do audiovisual, cena 8 (30 segundos) também apresenta 4 categorias, 

são elas: Conteúdos Funcionais, Conteúdos Emocionais, Há diferenciação e Inclusão do nome 

da marca. A função é apresentar o logo da Coca-Cola em evidência no centro da cena com 

elementos das Olímpiadas ao redor, o slogan (Sinta o Sabor) e encerrar o audiovisual com 

uma personagem (não-atleta) “tomando uma Coca-Cola no bico da garrafa” enquanto está no 

mar. O conteúdo emocional, assim como em muitas cenas do audiovisual, visa despertar o 

desejo do telespectador pelo consumo do produto, estabelecendo uma relação de proximidade 

entre a marca e o consumidor. A presença da marca assinando o audiovisual diferencia-o dos 

demais concorrentes, pois o consumidor percebe que a Coca-Cola criou o mesmo 

especialmente para as Olimpíadas.    

 

6.3 Análise quanto ao Plano da Forma – Audiovisual Gold Actions 

 

O audiovisual Gold Actions, diferentemente do Gold Feelings, não apresenta 

depoimentos dos atletas em formato de caracteres. As frases, por sua vez, respondem ao 

questionamento inicial e reforçam a mensagem que a marca pretendeu transmitir. Quanto ao 

Plano da Forma (APÊNDICE D), a cena 1 (1 segundo) apresenta 6 das 7 categorias analíticas, 

são elas: Concisão, Simplicidade e Clareza, Potencialidade mnemônica, Potencialidade 
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Eufônica, Estética Visual e Adequação Criativa ao tema dos Jogos Olímpicos. A cena é 

concisa, pois, foca no instante em que os atletas mergulham na piscina para competirem.  

Além disso, aparecem claramente 6 atletas imersos na água. A potencialidade 

mnemônica é percebida no som de mergulho dos atletas, que pode contribuir para que o 

telespectador memorize a cena mais facilmente. A potencialidade eufônica é caracterizada 

pela onomatopeia “tchibum” que representa o mergulho dos atletas. Quanto à estética visual, a 

cor azul da água na piscina predomina durante toda a cena. Além disto, a primeira cena de 

Gold Actions adequa-se criativamente ao tema dos Jogos Olímpicos, pois, estabelece uma 

relação entre a água e a refrescância (também de Coca-Cola) que esta proporciona.  

Já a cena 2 (3 segundos) não está adequada ao tema dos Jogos Olímpicos, por se tratar 

de um trecho retirado de outra edição do evento sem relação explícita entre o produto e o 

tema. Uma legenda que remetesse ao questionamento inicial tornaria a cena mais adequada. 

Por outro lado, esta cena apresenta outras 5 categorias: Concisão, Simplicidade e Clareza, 

Potencialidade mnemônica, Potencialidade eufônica e Estética visual. A primeira delas, 

refere-se a expressão tensa do atleta brasileiro de basquetebol. A legenda com seu nome e país 

torna a cena mais clara e identificável para o telespectador e, por se tratar de um atleta 

brasileiro conhecido, torna-se facilmente memorizável. A trilha desta cena e de todo o 

audiovisual é a canção hino “Taste the feeling” da Coca-Cola (potencialidade eufônica). Já a 

estética visual é composta pelas cores verde e amarelo que representam o Brasil e a cor 

vermelha (do placar, ao fundo da cena).  

Não aparecem personagens na cena 3 (7 segundos), que mostra com exatidão e clareza 

o momento em que a Coca-Cola é aberta. Neste instante, ocorre uma “explosão de sabor” pois 

saltam gotículas no ar. A cena, provavelmente já vivenciada por muitos dos telespectadores, 

apresenta alta potencialidade mnemônica, já que há o registro no inconsciente coletivo do 

barulho que faz quando se abre uma Coca-Cola. Por isto, a inclusão do som – onomatopeia 

“tsss” (Potencialidade eufônica) – é tão importante para a cena. A cor vermelha também 

predomina estando presente tanto na tampa da garrafa quanto nos elementos ao fundo 

desfocados. A cena possui adequação criativa ao tema dos Jogos Olímpicos, uma vez que, a 

abertura da garrafa de Coca-Cola marca o começo das respostas à pergunta inicial “Quem 

merece ouro” que são mostradas nas cenas seguintes onde aparecem tanto atletas quanto não-

atletas. Ou seja, a marca mostra, mais uma vez, que todos, atletas ou não, merecem o ouro. 

Esta cena apresenta, assim como a 1ª cena, 6 categorias do plano da forma, são elas: 

Concisão, Simplicidade e Clareza, Potencialidade mnemônica, Potencialidade eufônica, 

Estética Visual e Adequação criativa ao tema dos Jogos Olímpicos.  
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Também em relação ao Plano da Forma, a cena 4 (8 segundos) apresenta 6 categorias 

analíticas, exceto o depoimento de atletas. A  cena torna-se concisa devido à frase “Os mais 

rápidos” que responde à pergunta inicial “Quem merece ouro?”. Além disso, a presença do 

atleta torna a cena simples e clara, reforçando a ideia que a marca pretende transmitir. Por se 

tratar de uma frase curta com apenas 3 palavras, torna-se mais fácil para o telespectador 

recordar-se dela. Na cena, prevalescem as cores vermelho e azul nos uniformes dos atletas dos 

Estados Unidos. A marca insere-se na cena (Adequação criativa ao tema dos Jogos 

Olímpicos), pois o atleta olímpico segura em sua mão uma garrafa de Coca-Cola Original 

enquanto é entrevistado (há um microfone no canto direito inferior da cena).  

Na cena 5 (14 segundos) foram encontradas 5 categorias de análise: Concisão, 

Simplicidade e Clareza, Potencialidade mnemônica, Potencialidade Eufônica e Estética 

Visual. A frase “Os que levam a sério” ilustrada pela atleta, responde à pergunta inicial do 

audiovisual, o que torna a cena mais concisa e clara. Além disso, a frase pode ser lembrada 

por ser composta de apenas 6 palavras. Quanto à estética visual, ao fundo, na arquibancada de 

torcedores, há pessoas com roupas e acessórios na cor vermelha, esta, relacionada com o 

produto.  

A cena 6 (17 segundos) apresenta todas as categorias do plano da forma, exceto o 

depoimento de atletas. Estão presentes na cena, uma atleta da Austrália e outras três 

personagens, sendo que duas aparecem completamente (corpo) enquanto a terceira revela 

somente sua mão segurando uma garrafa de Coca-Cola com Stevia. A cena é concisa, pois 

mostra as três versões do produto (Coca-Cola Original, Zero e com Stevia). Retrata ainda, 

com simplicidade, o momento de beber uma Coca-Cola e se divertir junto com os amigos. O 

potencial mnemônico encontra-se na lembrança dos 3 produtos que a cena enfatiza. A cor 

vermelha da marca também está presente nos credenciais que as personagens usam e nos 

rótulos das bebidas. A cena possui adequação criativa ao tema, visto que, a atleta está em 

contato com o produto (segurando uma Coca-Cola Original fora do ambiente olímpico).  

A assinatura final do audiovisual Gold Actions foi analisadas nas cenas 7 (22 

segundos) e 8 (23 segundos). A frase afirmativa que também aparece no audiovisual Gold 

Feelings – “Ouro é um sabor que todos podem sentir” é representada tanto por um atleta 

olímpico quanto por um não-atleta, reforçando a ideia de que todos podem saborear a vitória, 

da sua maneira. 

A última cena analisada quanto ao plano da forma é a cena 9 (25 segundos) que mostra 

dois atletas de países diferentes (Canadá e África do Sul) dividindo uma garrafa de Coca-

Cola. Esta cena salienta a ideia de união que a multinacional pretende transmitir, ou seja, que 
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a Coca-Cola é capaz de aproximar pessoas. A cena apresenta todas as categorias analíticas, 

exceto o depoimento de atletas que não é identificado em nenhuma cena do audiovisual Gold 

Actions.  

 

6.4 Análise quanto ao Plano do Conteúdo – Audiovisual Gold Actions 

 

Quanto ao Plano do Conteúdo (APÊNDICE E) do audiovisual Gold Actions, a cena 1 

(4 segundos) e a cena 2 (5 segundos) apresentam 4 das 7 categorias, são elas: Conteúdos 

Funcionais, Conteúdos Emocionais, Presença de atletas profissionais e Prática da modalidade 

esportiva pelos personangens. A função das cenas consiste em apresentar os atletas e seus 

países (China e Estados Unidos, respectivamente) praticando a sua modalidade. Já o conteúdo 

emocional é expresso na vibração da torcida, empolgada com a realização correta dos saltos 

dos atletas.  

A cena 3 (6 segundos) apresenta somente 3 categorias: Conteúdos Funcionais, 

Conteúdos Emocionais e Presença de atletas profissionais. A cena tem como função, assim 

como as cenas 1 e 2, apresentar o atleta e seu país (Brasil), neste caso, alegre enquanto 

comemora a sua vitória (Conteúdo Emocional). A cena seguinte, cena 4 (10 segundos) tem a 

função de responder ao questionamento inicial “Quem merece ouro?” através da frase “Os 

que pulam mais alto”. Na cena, não há presença de atleta profissional. A personagem 

principal (não-atleta) comemora após acertar, com a ajuda de outro personagem, uma cesta de 

basquete. Esta cena, portanto, apresenta somente as categorias: Conteúdos Funcionais e 

Conteúdos Emocionais.  

Assim como a cena 4, a cena 5 (21 segundos) também apresenta somente as 

categorias: Conteúdos Funcionais e Emocionais. Sua função principal é mostrar o beijo entre 

os personagens (não-atletas). Este beijo, debaixo d’água, traz emoção à cena. A cena 6 (25 

segundos) também foi analisada quanto ao Plano do Conteúdo, apresentando 6 categorias 

analíticas: Conteúdos Funcionais, Conteúdos Emocionais, Benefício chave evidente, Há 

diferenciação, Inclusão do nome da marca e Presença de atletas profissionais. A função da 

cena resume-se em mostrar atletas de países diferentes (Canadá e África do Sul) dividindo 

uma Coca-Cola com Stevia (bebem da mesma garrafa). Esta relação de compartilhar o 

momento enquanto saboreiam uma Coca-Cola e se divertem juntos, fundamenta o conteúdo 

emocional da cena. O benefício chave evidente é o produto, a nova Coca-Cola com Stevia que 

estabelece o vínculo entre os personagens e diferencia a multinacional de seus concorrentes. 

Além disso, na embalagem do produto está o nome da marca.  
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As seguintes categorias foram identificadas na cena 7 (26 segundos): Conteúdos 

Funcionais, Conteúdos Emocionais, Há diferenciação e Inclusão do nome da marca. A função 

é apresentar o logo da Coca-Cola em evidência no centro da cena, o slogan da marca (Sinta o 

Sabor) e a Coca-Cola zero sendo consumida por uma das personagens. O conteúdo emocional 

é caracterizado pela relação de amizade entre as personagens. Nesta cena, a presença da 

marca é o diferencial (assinando o audiovisual e na embalagem do produto).   

Na última cena do audiovisual Gold Actions (cena 8, 27 segundos) foram verificadas 4 

categorias: Conteúdos Funcionais, Conteúdos Emocionais, Inclusão do nome da marca e 

Presença de atletas profissionais. A cena tem como função (assim como em Gold Feelings) 

encerrar o audiovisual com a atleta da Austrália bebendo uma Coca-Cola Original “no bico da 

garrafa”, despertando o desejo do telespectador em consumir o produto (Conteúdo 

Emocional). Há também, na cena, inclusão do nome da marca na embalagem da Coca-Cola.  

 

6.5 Comparação entre os audiovisuais Gold Feelings e Gold Actions 

 

Nos audiovisuais Gold Feelings e Gold Actions, a Coca-Cola não foi a protagonista, 

estando o produto inserido de forma secundária na narrativa. Esta é uma característica 

predominante na campanha, na qual o foco no produto refrigerante é substituído pelo foco nos 

protagonistas humanos, neste caso, as vitórias humanas e a superação dos seus limites, 

abordados através do contexto de um evento esportivo – os Jogos Olímpicos. Além disto, em 

ambos audiovisuais também houve foco no esporte, enquanto que o ato de beber refrigerante 

foi abordado de forma secundária. Visando o fortalecimento de marca, a Coca-Cola encerrou 

os dois audiovisuais com uma Coca-Cola Original, seu produto principal, sendo tomada por 

um dos personagens, com o propósito de despertar nos consumidores o desejo pelo consumo 

da bebida.  

Em relação as semelhanças quanto ao Plano da Forma, ambos audiovisuais (Gold 

Feelings e Gold Actions) apresentaram 5 categorias analíticas em todas as suas cenas, são 

elas: Concisão, Simplicidade e Clareza, Potencialidade mnemônica, Potencialidade eufônica e 

Estética Visual. Quanto ao Plano do Conteúdo, as categorias que apareceram em todas as 

cenas destes audiovisuais foram: Conteúdos Funcionais e Conteúdos Emocionais. Já a 

categoria Há diferenciação (da marca em relação aos seus concorrentes) do Plano do 

Conteúdo aparece somente em 2 cenas de cada um deles. E a categoria Benefício chave 

evidente aparece em apenas 1 cena de cada audiovisual. Quanto às diferenças, somente em 

Gold Feelings aparecem depoimentos de atletas.  
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A marca Coca-Cola utilizou trechos de outras edições dos Jogos Olímpicos para 

compor os audiovisuais Gold Feelings e Gold Actions, o que poderia ser feito por qualquer 

outra marca de refrigerantes ou outro segmento que pudesse ser associado ao esporte. Por essa 

razão, não houve diferenciação dela em relação aos seus concorrentes. O texto verbal, muitas 

vezes utilizando depoimentos de atletas que faziam alusão ao produto, e em outros momentos, 

respondendo ao questionamento principal, ancorou os sentidos das imagens e reforçou a 

adequação criativa destes audiovisuais ao tema dos Jogos Olímpicos.  

Diferentemente do que ocorre em audiovisuais – onde a imagem proposta apresenta 

aspectos visuais cuja interpretação seja mais universalista – de fácil assimilação por públicos 

de diferentes países, nestes casos o texto se tornou global. Para isto, a Coca-Cola utilizou de 

uma linguagem simples e direta, capaz de ser compreendida por todos os países que 

participaram das Olímpiadas Rio 2016.  

Por fim, em Gold Feelings e Gold Actions, as imagens necessitaram do texto verbal 

para serem compreendidas, por isso, a importância da estruturação do mesmo. O conceito de 

comunicação global da marca Taste the Feeling/Sinta o Sabor foi aplicado aos dois 

audiovisuais a partir de uma adaptação em sua assinatura final – Ouro é um sabor que todos 

podem sentir, também adequada ao evento, Jogos Olímpicos, referindo-se a medalha de ouro 

como uma vitória comum a todas as pessoas, independente destas serem atletas ou não.  

  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da contextualização teórica apresentada neste artigo sobre as estratégias 

adotadas pelas multinacionais no contexto do mercado global contemporâneo, pode-se 

perceber que a comunicação foi um fator determinante para a expansão das empresas de 

atuação internacional, como a Coca-Cola Company. Embora a publicidade busque transmitir 

os valores de uma marca de forma que a mensagem possa ser compreendida e aceita como 

verdade pelos consumidores, romper com as barreiras locais e pensar e criar de forma global 

torna-se um grande desafio para as agências de publicidade. 

Compreender o processo de globalização e as formas de se comunicar para públicos 

tão diversos, no que se refere à cultura, mas ao mesmo tempo com tantas semelhanças em 

termos de consumo, tem-se tornado cada vez mais essencial à sobrevivência das marcas no 

mercado internacional. E, sendo o custo mais elevado para as empresas definirem estratégias 

locais se comparado ao da criação de um conceito de comunicação global, as marcas vem 

aderindo à campanhas de comunicação globais. 
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No entanto, desenvolver um posicionamento global requer um estudo cultural 

aprofundado, pesquisas de mercado e estar em constante contato com o consumidor, 

percebendo suas mudanças comportamentais. Nem todas as marcas que se posicionam 

globalmente são assertivas em suas escolhas. A Coca-Cola, com seu slogan Taste the 

Feeling/Sinta o Sabor demonstrou que é capaz de elaborar uma mensagem de interpretação 

internacional, pois este conceito demandava compreensão por parte dos consumidores 

oriundos dos 200 países participantes das Olimpíadas Rio 2016.  

Este estudo compreendeu como foi aplicado o conceito de comunicação global da 

Coca-Cola – Taste the Feeling/Sinta o Sabor na forma de textos verbais e não-verbais nos  

dois audiovisuais temáticos da marca para as Olimpíadas Rio 2016 – Gold Feelings e Gold 

Actions. Neste sentido, quanto aos textos não-verbais, estes representam atletas e não-atletas 

celebrando suas vitórias, ressaltando a ideia que a marca desejava transmitir: todos podem 

“saborear o ouro”, independente de serem atletas ou não. Já quanto aos textos verbais, o 

conceito de comunicação global da marca foi adaptado a partir da assinatura final de ambos 

audiovisuais, a frase “Ouro é um sabor que todos podem sentir”. Assim, a partir das análises, 

verificou-se que os textos verbais apresentaram-se sob a forma de frases de fácil interpretação 

global – salvo a necessidade de tradução linguística21 – com expressões simples, que apesar 

de metafóricas, eram passíveis de serem interpretadas por diferentes culturas.   

Por fim, acredita-se que o conceito de comunicação global da marca foi 

adequadamente aplicado aos dois audiovisuais. Em ambas narrativas, a marca Coca-Cola 

esteve em segundo plano e o destaque foram os personagens (atletas e não-atletas), 

evidenciados provavelmente para que os consumidores se identificassem melhor com a 

marca, o produto e a sua mensagem.  

Desta forma, este trabalho pode servir de referência para futuras pesquisas que se 

interessem em aplicar a metodologia criada – o protocolo adaptado para análise dos 

audiovisuais, constituído por 14 categorias analíticas, sendo 10 categorias originais do 

Protocolo de Análise dos Slogans proposto pelos autores Palandi, Perez e Rodrigues (2001) e, 

as demais 5 categorias de autoria própria, adaptadas às especificidades do objeto empírico – 

audiovisuais publicitários com a temática dos Jogos Olímpicos. Em suma, este estudo 

demonstrou que por meio de um conceito de comunicação global – Taste the Feeling/Sinta o 

                                                 
21 No Brasil, ambos os audiovisuais foram veiculados com os caracteres de tela (textos verbais) em português. 

Em outros países como os Estados Unidos, no entanto, estas frases eram traduzidas para o inglês, mas sem 

perder a essência de sentido, apesar desta adaptação. 
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Sabor, e uma estratégia de mensagem única, a Coca-Cola provavelmente conseguiu fortalecer 

seu posicionamento de marca. 
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APÊNDICE A 

 

Quadro 4: Protocolo adaptado para a Análise dos Audiovisuais 

 Concisão Simplicidade e 

Clareza 

Potencialidade mnemônica Potencialidade 

eufônica 

Estética visual Depoimentos de atletas Adequação criativa 

ao tema dos Jogos 

Olímpicos 

PLANO DA 

FORMA 

       

 Conteúdos 

funcionais 

Conteúdos 

emocionais 

Benefício chave evidente Há diferenciação Inclusão do nome 

da marca 

Presença de atletas 

profissionais 

Prática da 

modalidade 

esportivas pelos 

personagens 

PLANO DO 

CONTEÚDO 

       

Fonte: A autora.
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APÊNDICE B 

 

Quadro 5: Análise quanto ao Plano da Forma – Audiovisual Gold Feelings 

                                                 
22 De acordo com Gerbase (2012), plano detalhe é quando a câmera enquadra uma parte do rosto ou do corpo (um olho, uma mão, um pé, etc.). Ou, ainda, enquadra objetos pequenos 

como uma caneta sobre a mesa, um copo, uma caixa de fósforos, etc. 

PLANO  

DA FORMA 

Concisão Simplicidade e 

Clareza 

Potencialidade 

mnemônica 

Potencialidade 

eufônica 

Estética visual Depoimentos de 

atletas 

Adequação criativa ao tema 

dos Jogos Olímpicos 

Cena 1 

 
7’’/30’’ 

 

Mostra com 

exatidão o 

momento em 

que a Coca-

Cola é 

aberta.  

Transmite com 

clareza o ato de 

abrir uma Coca-

Cola. A tampa 

cai da garrafa. 

Há o registro, no 

inconsciente 

coletivo, do 

barulho que faz 

quando se abre 

uma garrafa de 

bebida 

gaseificada. 

Onomatopeia “tsss” 

(abrir uma Coca-Cola). 

Predomina a cor 

vermelha, 

relacionada com o 

produto. 

Refrescância com 

pingos d’água.  

Não há 

depoimentos de 

atletas. 

O produto brinda as 

vitórias dos atletas 

(participantes de outras 

edições) que são 

apresentadas nas cenas 

seguintes. 

Cena 2 

 
9’’/30’’ 

 

Depoimento 

do atleta 

torna a cena 

mais precisa, 

como uma 

legenda para 

a cena. 

Legenda com 

nome e país do 

atleta. 

Depoimento 

facilmente 

lembrado por ser 

uma frase curta e 

que faz referência 

ao produto. 

Canção-hino. Trechos de outras 

edições dos Jogos 

Olímpicos. Efeito 

de realidade 

(compilado de 

cenas reais). 

Depoimento  do 

atleta em forma 

de caracteres. 

Junção do trecho de outra 

edição dos Jogos 

Olímpicos com o 

depoimento do atleta que 

também faz alusão ao 

produto, sugerindo o prazer 

em dividir Coca-Cola. 

Cena 3 

 
12’’/30’’ 

 

 

 

Foca com 

precisão o 

momento do 

brinde entre 

os 

personagens. 

Transmite com 

clareza o ato de 

comemoração, o 

brinde de duas 

garrafas. 

Nesta cena, a 

embalagem do 

produto (Coca-

Cola Zero) está 

mais evidente 

(plano detalhe22) e 

pode ser 

lembrada. 

Canção-hino. Predomina a cor 

vermelha nos 

rótulos, relacionada 

com o produto. 

Não há 

depoimento de 

atleta. 

Brindar com Coca-Cola a 

vitória do atleta, na cena 

subsequente.  



34 

 

 

 

 

Cena 4 

  
14’’/30’’ 

 

Depoimento 

do atleta 

torna a cena 

mais precisa, 

O beijo dos 

personagens 

ilustra a ideia 

que o 

depoimento do 

atleta pretende 

transmitir, de 

emoção. 

Depoimento 

facilmente 

lembrado por ser 

uma frase curta (4 

palavras) e que 

faz referência ao 

produto. 

 

 

 

Canção-hino. Utiliza um casal 

jovem na 

composição estética 

da cena. Beijo 

debaixo d’água, 

numa piscina (trajes 

de banho).  

Depoimento do 

atleta em forma 

de caracteres. 

Depoimento do atleta faz 

relação entre o beijo dos 

personagens e a sensação 

provocada ao se beber uma 

Coca-Cola. 

Cena 5 

 
17’’/30’’ 

Depoimento 

do atleta 

torna a cena 

mais precisa. 

Legenda com 

nome e país do 

atleta. 

Depoimento 

facilmente 

lembrado por ser 

uma frase curta (5 

palavras). 

Canção-hino. Trecho de outra 

edição dos Jogos 

Olímpicos. Efeito 

de realidade (como 

cobertura 

jornalística). 

Depoimento do 

atleta em forma 

de caracteres. 

Junção do trecho de outra 

edição dos Jogos 

Olímpicos com o 

depoimento do atleta que 

também faz alusão ao 

produto. Desejo de beber e 

desejo de vencer. 

Cena 6 

 
22’’/30’’ 

Mostra os 

personagens 

em contato 

com o 

produto. 

Uso de 

estratégia 

simples para 

inserir o produto 

na narrativa 

(garrafa de 

Coca-Cola é 

segurada por 

personagem).  

Por se tratar de 

uma cena que 

apresenta o 

produto de forma 

semelhante às 

outras cenas do 

audivisual, dá 

sequência (ideia 

de repetição) e, 

por isso, pode ser 

lembrada. 

Canção-hino. Predomina a cor 

vermelha (cordão 

de credencial, blusa 

da personagem e 

rótulo do produto). 

Não há 

depoimento de 

atleta. 

Consumo do produto pelos 

personagens no espaço das 

Olimpíadas (mostra uma 

das personagens com um 

credencial das Olimpíadas). 

Cena 7 

 
23’’/30’’ 

Assinatura 

apresenta-se 

de forma 

concisa, 

afirmativa.  

Frase curta e 

simples que 

transmite a 

mensagem. 

1ª parte – 

Assinatura 

facilmente 

memorizável (4 

palavras). 

Canção-hino. Predomina a cor 

vermelha na regata 

da personagem. 

Não há 

depoimento de 

atleta. 

Assinatura da marca 

adequada à temática do 

evento. Ouro como sabor 

de vitória. 
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Fonte: A autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena 8 

 
26’’/30’’ 

Assinatura 

apresenta-se 

de forma 

concisa, 

afirmativa. 

Frase curta  e 

simples que 

transmite a 

mensagem. 

2ª parte – 

Assinatura 

facilmente 

memorizável (4 

palavras). 

Canção-hino. Uso da cor 

vermelha ao fundo 

(parede). 

Não há 

depoimento de 

atleta. 

Assinatura da marca 

adequada à temática do 

evento. 
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APÊNDICE C 

 

Quadro 6: Análise quanto ao Plano do Conteúdo – Audiovisual Gold Feelings 

PLANO 

DO CONTEÚDO 

Conteúdos 

funcionais 

Conteúdos 

emocionais 

Benefício 

chave evidente 

Há diferenciação Inclusão do nome 

da marca 

Presença de atletas 

profissionais 

Prática da modalidade 

esportiva pelos personagens 

Cena 1 

 
1’’/30’’ 

 

 

 

Função: 

Apresentar o 

questionamento 

principal. 

A pergunta 

tem apelo 

emocional, 

bem como a 

palavra 

“sensação”. 

Categoria não 

identificada. 

Não há 

diferenciação. 

Não há inclusão do 

nome da marca. 

Atleta profissional 

aparece na cena. 

Atleta não pratica sua 

modalidade esportiva 

(apenas caminha). 

Cena 2 

 
4’’/30’’ 

 

 

 

Função: 

Apresentar o 

atleta e seu  

depoimento.  

O depoimento 

do atleta é 

emocional, 

pois fala de 

felicidade. 

Categoria não 

identificada. 

Não há 

diferenciação. 

Não há inclusão do 

nome da marca. 

Atleta profissional 

aparece na cena. 

Atleta não pratica sua 

modalidade esportiva (salto 

e grito de comemoração). 

Cena 3 

 
11’’/30’’ 

 

 

 

 

Função: Mostrar 

o abraço entre 

atletas. 

Atleta 

comemorando 

sua vitória. 

Categoria não 

identificada. 

Não há 

diferenciação. 

Não há inclusão do 

nome da marca. 

Atleta profissional 

aparece na cena. 

Atleta não pratica sua 

modalidade esportiva 

(comemora sua vitória). 
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Cena 4 

 
18’’/30’’ 

 

 

Função: 

Apresentar as 

embalagens dos 

produtos 

(Original e 

Stevia). 

Provoca o 

desejo pelo 

consumo na 

medida em 

que mostra a 

Coca-Cola 

“saindo do 

gelo”. 

Benefício:  

nova Coca-

Cola Stevia. 

Rótulo com 

caracteres 

“com Stevia e 

50% menos 

açúcares). 

Diferencia-se de 

seus concorrentes 

quanto ao novo 

produto (Coca-

Cola com Stevia). 

Apresenta a 

embalagem do 

produto com sua 

marca. 

Não há presença de 

atleta profissional. 

Não há atleta praticando sua 

modalidade esportiva. 

Cena 5 

 
19’’/30’’ 

 

Função: Mostrar 

a personagem 

consumindo o 

produto (Coca-

Cola sendo 

“tomada no 

bico”). 

Provocar o 

desejo pelo 

consumo. 

Categoria não 

identificada. 

Não há 

diferenciação. 

Apresenta a 

embalagem do 

produto com sua 

marca. 

Não há presença de 

atleta profissional. 

Não há atleta praticando sua 

modalidade esportiva. 

Cena 6 

 
21’’/30’’ 

 

Função: Mostrar 

jovens em 

contato com o 

produto. 

Relação de  

personagens 

que 

compartilham/

disputam uma 

Coca-Cola (a 

menina tenta 

tomar a 

garrada do 

menino). 

Categoria não 

identificada. 

Não há 

diferenciação. 

Apresenta a 

embalagem do 

produto com sua 

marca. 

Não há presença de 

atleta profissional. 

Não há atleta praticando sua 

modalidade esportiva. 

Cena 7 

 
25’’/30’’ 

 

 

 

Função: Mostrar 

o atleta 

praticando sua 

modalidade. 

 

Torcida 

assistindo com 

expectativa 

um salto do 

cavalo para o 

solo (tensão).   

Categoria não 

identificada. 

Não há 

diferenciação. 

Não há inclusão do 

nome da marca. 

Atleta profissional 

aparece na cena. 

Atleta praticando a sua 

modalidade. 
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 Fonte: A autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena 8 

 
30/30’’ 

 

Função: 

Apresentar o 

logo, slogan e 

encerrar o 

audiovisual com 

a personagem 

consumindo o 

produto. 

Personagem 

bebendo uma 

Coca-Cola 

desperta o 

desejo pelo 

consumo. 

Categoria não 

identificada. 

A presença da 

marca é o 

diferencial. 

Apresenta o logo na 

assinatura final e a 

embalagem do 

produto com sua 

marca. 

Não há presença de 

atleta profissional. 

Não há atleta praticando sua 

modalidade esportiva. 
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APÊNDICE D 

 

Quadro 7: Análise quanto ao Plano da Forma – Audiovisual Gold Actions 

PLANO  

DA FORMA 

Concisão Simplicidade e 

Clareza 

Potencialidade 

mnemônica 

Potencialidade 

eufônica 

Estética visual Depoimentos de 

atletas 

Adequação criativa ao tema 

dos Jogos Olímpicos 

Cena 1 

 
1’’/30’’ 

Foca no 

intante em 

que os 

atletas 

mergulham 

na piscina 

para 

competirem. 

Aparecem 

claramente 6 

atletas 

mergulhando. 

A onomatopeia 

(som de 

mergulho) ajuda a 

memorizar a cena. 

Onomatopeia 

“tchibum” (mergulho). 

Predomina a cor 

azul (água na 

piscina). 

Não há 

depoimentos de 

atletas. 

Relação entre água e 

refrescância. 

Cena 2 

 
3’’/30’’ 

Foca na 

expressão 

tensa do 

atleta 

brasileiro. 

Legenda com 

nome e país do 

atleta. 

Por se tratar de 

um atleta 

brasileiro 

(conhecido/popul

ar), a cena torna-

se facilmente 

memorizável. 

Canção-hino. Uso das cores que 

representam o 

Brasil (verde e 

amarelo) e luz 

vermelha de placar. 

Não há 

depoimentos de 

atletas. 

Por se tratar de um trecho 

retirado de outra edição dos 

Jogos Olímpicos, não há 

relação explícita entre o 

produto e o tema 

Olimpíadas. 

Cena 3 

 
7’’/30’’ 

Mostra com 

exatidão o 

momento em 

que a Coca-

Cola é 

aberta. 

“Explosão  

de sabor” 

(saltam 

gotículas). 

 

 

 

 

 

Transmite com 

clareza o ato de 

abrir uma Coca-

Cola (mão com 

abridor). 

Há o registro, no 

inconsciente 

coletivo, do 

barulho que faz 

quando se abre 

uma Coca-Cola. 

Onomatopeia “tsss” 

(abrir uma Coca-Cola). 

Predomina a cor 

vermelha, 

relacionada com o 

produto (tampa da 

garrafa e elementos 

no fundo 

desfocados). 

Não há 

depoimentos de 

atletas. 

A abertura da bebida marca 

as respostas à pergunta 

inicial “Quem merece 

ouro?” mostradas nas cenas 

seguintes (todo mundo 

merece). 
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Cena 4 

 
8’’/30’’ 

A frase 

responde à 

pergunta 

inicial 

“Quem 

merece 

ouro?”, 

tornando a 

ideia 

transmitida 

pela cena 

mais 

concisa. 

 

 

O uso da frase e 

do atleta para 

ilustrá-la torna a 

cena simples e 

clara. 

Frase curta (3 

palavras) que 

pode ser 

lembrada. 

Canção-hino. Predomina as cores 

vermelha e azul 

(uniformes dos 

atletas dos EUA, 

cores da bandeira 

americana). 

Não há 

depoimentos de 

atletas. 

O atleta está com uma 

Coca-Cola na mão 

enquanto é entrevistado 

(microfone no canto direito 

inferior da cena). 

Cena 5 

 
14’’/30’’ 

A frase 

responde à 

pergunta 

inicial 

“Quem 

merece 

ouro?”,torna

ndo a ideia 

transmitida 

pela cena 

mais 

concisa, 

 

O uso da frase e 

do atleta para 

ilustrá-la torna a 

cena simples e 

clara. 

Frase curta (6 

palavras) que 

pode ser 

lembrada. 

Canção-hino. Trecho de outra 

edição dos Jogos 

Olímpicos. 

Arquibancada de 

torcedores com 

roupas e acessórios 

em vermelho). 

Não há 

depoimentos de 

atletas. 

Por se tratar de um trecho 

retirado de outra edição dos 

Jogos Olímpicos, não há 

uma adequação criativa 

entre a marca e o tema, 

pois, a frase não faz alusão 

ao produto, somente ao 

tema – Jogos Olímpicos. 

Cena 6 

 
17’’/30’’ 

 

 

Mostra com 

exatidão as 3 

versões do 

produto 

(Coca-Cola 

Original, 

Zero e com 

Stevia). 

Retrata com 

simplicidade o 

momento de 

beber uma 

Coca-Cola com 

os amigos. 

As 3 embalagens 

diferentes de 

Coca-Cola podem 

ser lembradas. 

Canção-hino. Predomina a cor 

vermelha nos 

credenciais e 

rótulos dos 

produtos. 

Não há 

depoimentos de 

atletas. 

A atleta está com uma 

Coca-Cola na mão 

enquanto ri e se diverte 

com outras pessoas. 
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Fonte: A autora 

 

 

 

 

 

 

 

Cena 7 

 
22’’/30’’ 

A frase de 

assinatura 

apresenta-se 

de forma 

concisa. 

 

 

 

 

A frase “Ouro é 

um sabor” com 

a presença do 

atleta torna a 

cena ainda mais 

clara. 

1ª parte – 

Assinatura 

facilmente 

memorizável (4 

palavras). 

Canção-hino. Trecho de outra 

edição dos Jogos 

Olímpicos. A 

bandeira do país 

tem a cor vermelha. 

Não há 

depoimentos de 

atletas. 

Assinatura da marca 

adequada à temática do 

evento. 

Cena 8 

 
23’’/30’’ 

A frase de 

assinatura 

apresenta-se 

de forma 

concisa. 

 

 

 

 

 

A frase que 

refere-se ao 

sabor do ouro é 

ilustrada por um 

personagem que 

não é atleta 

(pulando com o 

braço erguido, 

segurando uma 

garrafa de Coca-

Cola vazia). 

2ª parte – 

Assinatura 

facilmente 

memorizável (4 

palavras). 

Canção-hino. Na cena o 

personagem em 

evidência veste uma 

camisa na cor 

vermelha (cor da 

marca). 

Não há 

depoimentos de 

atletas. 

Assinatura da marca 

adequada à temática do 

evento. 

Cena 9 

 
25’’/30’’ 

Mostra com 

exatidão, 

atletas de 

países 

diferentes 

dividindo 

uma Coca-

Cola (ideia 

de união). 

As legendas 

com nome e 

país de cada 

atleta torna mais 

clara a cena. 

O fato principal 

da cena – atletas  

dividindo a Coca-

Cola pode ser 

facilmente 

lembrado 

(diversidade e 

união). Os 

personagens 

bebem da mesma 

garrafa. 

Canção-hino. Predomina a cor 

vermelha (presente 

nas roupas dos 

atletas). 

Não há 

depoimentos de 

atletas. 

Atletas Olímpicos bebendo 

Coca-Cola. 
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APÊNDICE E 

 

 

Quadro 8: Análise quanto ao Plano do Conteúdo – Audiovisual Gold Actions 

PLANO 

DO CONTEÚDO 

Conteúdos 

funcionais 

Conteúdos 

emocionais 

Benefício 

chave evidente 

Há diferenciação Inclusão do nome 

da marca 

Presença de atletas 

profissionais 

Prática da modalidade 

esportiva pelos personagens 

Cena 1 

 
4’’/30’’ 

 

 

Função: 

Apresentar o 

atleta e seu país. 

Tensão do 

salto e 

vibração 

(som) da 

torcida.   

Categoria não 

identificada. 

Não há 

diferenciação. 

Não há inclusão do 

nome da marca. 

Atleta profissional 

aparece na cena. 

Atleta praticando a sua 

modalidade. 

Cena 2 

 
5’’/30’’ 

 

 

 

 

Função: 

Apresentar o 

atleta e seu país. 

Atleta feliz 

por conseguir 

realizar o salto 

(atleta em 

queda está 

sorrindo). 

Vibração 

(som) da 

torcida.   

Categoria não 

identificada. 

Não há 

diferenciação. 

Não há inclusão do 

nome da marca. 

Atleta profissional 

aparece na cena. 

Atleta praticando a sua 

modalidade. 

Cena 3 

 
6’’/30’’ 

 

 

 

Função: 

Apresentar o 

atleta e seu país. 

Atleta 

comemorando 

sua vitória 

(alegria). 

Categoria não 

identificada. 

Não há 

diferenciação. 

Não há inclusão do 

nome da marca. 

Atleta profissional 

aparece na cena. 

Atleta não pratica sua 

modalidade esportiva. 
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Cena 4 

 
10’’/30’’ 

 

 

Função: 

Responder ao 

questionamento 

inicial “Quem 

merece ouro?” 

Personagem 

comemora 

após acertar a 

cesta de 

basquete. 

Categoria não 

identificada. 

Não há 

diferenciação. 

Não há inclusão do 

nome da marca. 

Não há presença de 

atleta profissional. 

Não há atleta praticando sua 

modalidade esportiva. 

Cena 5 

 
21’’/30’’ 

 

Função: Mostrar 

o beijo entre os 

personagens. 

Emoção do 

beijo debaixo 

d’água.  

Categoria não 

identificada. 

Não há 

diferenciação. 

Não há inclusão do 

nome da marca. 

Não há presença de 

atleta profissional. 

Não há atleta praticando sua 

modalidade esportiva. 

Cena 6 

 
25’’/30’’ 

 

 

 

Função: Mostrar 

atletas de países 

diferentes 

dividindo uma 

Coca-Cola 

(bebem da 

mesma garrafa). 

Relação de 

dois atletas 

que 

compartilham 

o momento e 

se divertem 

juntos. 

Benefício:  

nova Coca-

Cola Stevia 

Diferencia-se de 

seus concorrentes 

quanto ao novo 

produto (Coca-

Cola com Stevia). 

Apresenta a 

embalagem do 

produto com sua 

marca. 

Atletas profissionais 

aparecem na cena. 

Atletas não praticam suas 

modalidades esportivas. 

Cena 7 

 
26’’/30’’ 

 

 

 

 

 

Função: 

Apresentar o 

logo, slogan e a 

Coca-Cola Zero 

sendo 

consumida pela 

personagem. 

Relação de 

amizade em 

que as 

personagens 

se divertem 

enquanto uma 

delas toma 

uma Coca-

Cola. 

Categoria não 

identificada. 

A presença da 

marca é o 

diferencial. 

Apresenta o logo na 

assinatura e a 

embalagem do 

produto com sua 

marca. 

Não há presença de 

atleta profissional. 

Não há atleta praticando sua 

modalidade esportiva. 
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 Fonte: A autora.

Cena 8 

 
27’’/30’’ 

 

Função: 

encerrar o 

audiovisual com 

a atleta 

consumindo o 

produto (bebe 

no “bico da 

garrafa”). 

Atleta 

bebendo uma 

Coca-Cola 

desperta o 

desejo pelo 

consumo. 

Categoria não 

identificada. 

Não há 

diferenciação. 

Apresenta a 

embalagem do 

produto com sua 

marca. 

Atleta profissional 

aparece na cena. 

Atleta não pratica sua 

modalidade esportiva. 
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