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Fim do percurso: 

a identidade da coca‑Cola

A Coca‑Cola tem uma construção discursiva amparada na re‑
lação com o tempo e com o espaço em que seus anúncios são veicu‑
lados. Em função disso, desde sua invenção em 1886, em Atlanta, 
nos EUA a Coca‑Cola, liga‑se diretamente ao contexto sócio‑
‑histórico‑cultural em que está inserida, sendo considerada um 
símbolo do capitalismo e do imperialismo norte‑americano. Segun‑
do Pendergrast (1993), a Coca‑Cola foi criada como remédio no 
início do aparecimento de uma sociedade “neurótica”, preocupada 
com o lucro e com o trabalho, na época de desenvolvimento do ca‑
pitalismo norte‑americano, tornando‑se, ao longo dos anos, uma 
marca conhecida em escala mundial. Um dos fatores que ajudou a 
Coca‑Cola a se tornar reconhecida e bebida por todos foi o contínuo 
trabalho de marketing que fez com que o “mundo” a conhecesse e 
fosse lembrada com frequência.

Contudo, a Coca‑Cola sempre sofreu críticas, inicialmente pela 
presença de cafeína e de cocaína em sua fórmula, depois pelos efei‑
tos que o refrigerante poderia causar, como obesidade, ou ainda por 
sua origem norte‑americana. Verificamos que o discurso da Coca‑
‑Cola buscou enunciar, ao longo dos tempos, valores hedonistas, 
de prazer, de refrescância e de pureza. Sua reação‑resposta aos con‑
tradiscursos ocorre de forma indireta por meio de anúncios que 



veiculam os valores acima citados, de respostas ao que ela chama de 
“boatos” em seu site institucional ou em campanhas que apresen‑
tam a Coca‑Cola, nos países onde está instalada, como uma empre‑
sa responsável socialmente.

Considerada também como modelo de um produto global, co‑
nhecida no mundo todo por povos das mais diversas etnias e costu‑
mes, a Coca‑Cola, junto com empresas como o McDonald’s e a 
Microsoft, é vista como uma ameaça constante a culturas locais. 
Isso caracteriza o momento atual da globalização, com o encurta‑
mento das distâncias espaciais e temporais e a crescente interco‑
nexão entre as economias do mundo todo, alterando, assim, as re‑
ferências culturais por meio de uma crescente fragmentação e 
dispersão de costumes e hábitos. A publicidade da Coca‑Cola, nes‑
se contexto, reflete esse quadro de heterogeneidade e de fragmen‑
tação cultural, pois, em contato com as ideologias e práticas dos lo‑
cais onde o produto é vendido, apreende essas ideologias, costumes 
e culturas, mas também enuncia outros modos de vida, outros va‑
lores sociais.

Por esses aspectos e também pela recente invasão dos Estados 
Unidos ao Iraque, a Coca‑Cola vem enfrentando, nos últimos tem‑
pos, com mais intensidade, os discursos antiamericanos. Assim 
sendo, seu discurso entra em contato com os discursos hegemôni‑
cos dos governantes dos EUA ou com os discursos que a atacam, 
mantendo um contínuo diálogo numa relação de confrontos e de 
aproximações, de complementos e de aceitações.

Do contexto da globalização, levantam‑se vozes sociais polêmi‑
cas que promovem um espaço de lutas sociais, como o da saúde, ao 
enunciar que a Coca‑Cola, juntamente com os lanches do McDo‑
nald’s, engorda, formando uma população obesa, com sérios pro‑
blemas de saúde, ou ainda das diferenças entre os países pobres e 
aqueles com maior desenvolvimento econômico. Surgem, assim, 
boicotes contra o refrigerante e os lanches do McDonald’s, fazendo 
com que a Coca‑Cola dê sua contrapalavra e enuncie sua posição 
social diante desses discursos de acusações veladas ou diretas.
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No Brasil, a Coca‑Cola defende‑se por meio de campanhas mais 
brasileiras, com a valorização de nossa cultura e de nosso povo. Em 
2004, por exemplo, a Coca‑Cola aderiu à campanha governamen‑
tal “O melhor do Brasil é o brasileiro”, lançando o slogan “Coca‑
‑Cola Brasil – com você, por um país melhor”, cujo objetivo era 
divulgar os projetos sociais e sua relação de responsabilidade com 
nosso país. Desse modo, ela aproxima‑se de nossa realidade e cria 
uma identidade mais brasileira. Também veicula outros anúncios, 
mostrando‑se como uma empresa preocupada com o meio ambien‑
te e com a escassez da água. Em todos esses anúncios, não deixa de 
mencionar sua “brasilidade” e os valores positivos a ela agregados 
– mata a sede, é refrescante e responsável socialmente.

Todas essas vozes sociais divergentes ao discurso da Coca‑Cola, 
como o antiamericanismo, o anticapitalismo, a antiglobalização e 
ainda os discursos da saúde e de defesa da natureza estabelecem 
uma relação dialógica que expõem polêmicas e exigem um contí‑
nuo posicionamento da empresa.

Preocupada em se apresentar para seus consumidores como 
uma bebida que satisfaz a todos, além de valores positivos agrega‑
dos à sua publicidade, como prazer, refrescância e alegria, a Coca‑
‑Cola busca defender‑se de todas as vozes contrárias, muitas vezes 
por meio de discursos de autoridade e baseados na racionalidade.

Desse modo, todas essas vozes que emergem do e sobre o dis‑
curso da Coca‑Cola contribuem para o entendimento da constitui‑
ção dos gêneros do discurso publicitário, pois o diálogo social está 
marcado no tempo e no espaço e reflete as condições sócio‑histórico‑
‑culturais em que os gêneros estão inseridos.

O discurso da Coca‑Cola, por pertencer a enunciados que aten‑
dem à finalidade de divulgação de produtos e/ou ideias, ou seja, os 
gêneros publicitários, está marcado por essas diferentes vozes. As‑
sim, pela análise empreendida, verificamos que podem ocorrer 
mudanças no estilo, no conteúdo temático ou na estrutura compo‑
sicional conforme sejam as necessidades comunicativas do discurso 
da empresa e sua estreita relação com o momento histórico e cultu‑
ral do local onde são produzidos seus enunciados.
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Os gêneros, por apresentarem diversas vozes sociais e, portan‑
to, ideologias que se aproximam e se confrontam, são continua‑
mente alterados, interpenetrados por outros gêneros ou textos, 
como nos anúncios para televisão da Coca‑Cola, nos quais são uti‑
lizados gêneros oriundos ora da cultura erudita, ora da cultura de 
massa, por exemplo, músicas clássicas e as histórias de super‑
‑heróis. Por conseguinte, essa capacidade de constante (re)criação e 
alteração dos gêneros, nos faz compreender o homem em diferentes 
momentos e contextos.

Dessa maneira, o percurso dos gêneros publicitários ou, mais 
especificamente, do discurso da Coca‑Cola, pode ser marcado por 
uma trajetória que leva em conta, inicialmente, os anúncios im‑
pressos veiculados em jornais e revistas, depois os comerciais para 
televisão e, por último, no atual contexto, pela interconexão cada 
vez mais intensa entre os meios de comunicação e pelos aparatos 
tecnológicos. Os gêneros publicitários, portanto, devem ser enten‑
didos como uma combinatória de mídias, de linguagens e de esti‑
los, concebidos como escolhas linguísticas e audiovisuais. É nesse 
contexto que foram veiculados, no final dos anos 1960 e início da 
década seguinte, os primeiros anúncios televisivos da Coca‑Cola, 
os quais, ao longo dos tempos, foram incorporando recursos mais 
modernos à execução desses anúncios.

Nos anos 1970, na campanha “Coca‑Cola dá mais vida: abra um 
sorriso”, os anúncios apresentam vários sintagmas que constituem 
uma única temática – a Coca‑Cola e o prazer de bebê‑la figurativi‑
zada no sorriso que aparece nas letras dos jingles e nos semblantes 
de contentamento de cada personagem. A construção identitária da 
Coca‑Cola é feita por meio da isenção de vozes sociais polêmicas, 
como a voz dos jovens que se revoltaram contra a ditadura militar. 
Ao contrário, nos anúncios da época, são mostradas pessoas felizes, 
que enfrentam, sorridentes, as dificuldades e adversidades da vida 
se acompanhadas de uma Coca‑Cola. Assim, tem‑se uma imagem 
positiva e onipresente da marca.

Nos anúncios seguintes, para uma aproximação mais intensa 
dos jovens, há a associação da Coca‑Cola com o rock. O ritmo dos 
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jingles acelera‑se e novos recursos técnicos são usados para a cons‑
trução dos anúncios que passaram, cada vez mais, a incorporar as 
características dos videoclipes, como a fragmentação, a volatilidade 
imagética, a ausência de uma estrutura narrativa e uma forte carga 
emocional. Os anúncios, muitas vezes, se assemelham a uma co‑
lagem de sintagmas e de sons muito próximos ao modelo das ima‑
gens televisivas, que devem ser rápidas a fim de seduzirem o espec‑
tador e evitarem que ele mude de canal.

Também é nesse momento que ocorre a veiculação da cultura 
norte‑americana por meio de jingles cantados na língua inglesa, de 
imagens que remetem a essa cultura, como o musical Cats, a refe‑
rência ao filme Cantando na chuva, aos cenários countries e da in‑
fluência dos videoclipes oriundos dos Estados Unidos.

No final dos anos 1980, os gêneros publicitários, em particular 
os anúncios televisivos, sofrem alterações mais incisivas em sua 
forma, o que comprova a concepção de Bakhtin (2000) de que “os 
enunciados são relativamente estáveis”. Na ins/estabilidade da 
forma, os gêneros publicitários mantêm alguns elementos, como a 
presença constante do slogan e o emprego da linguagem sincrética. 
No entanto, com as novas possibilidades de criação e de digitaliza‑
ção das imagens e dos sons, ampliam‑se as formas de percepção do 
mundo.

Surgem, assim, os efeitos especiais nos anúncios televisivos da 
Coca‑Cola que, aliados à linguagem verbal e à música, proporcio‑
nam novas formas narrativas e, em consequência, novas constru‑
ções composicionais. Paulatinamente, o movimento e a aceleração 
na troca dos sintagmas fílmicos e na evolução musical vão se inten‑
sificando, transformando os anúncios numa explosão constante de 
sons e de imagens que invadem os sentidos do homem, envolvendo‑
‑o em sentimentos e emoções e dando corporalidade aos anúncios.

Nesse momento, o conteúdo temático da Coca‑Cola está atrela‑
do a valores hedonistas e passionais, como o prazer, a emoção e a 
paixão. A linguagem verbal é invadida pelo universo imagético e 
por seu jogo de cores, formas e movimentos. Em muitos anúncios 
impressos, também passa a predominar a linguagem não verbal in‑
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terpelando sensorialmente o enunciatário que “sente”, por meio da 
imagem, as gotas geladas de água e de gelo escorrendo da garrafa de 
Coca‑Cola, fazendo lembrar, assim, o sabor do refrigerante. Em‑
bora haja o predomínio da linguagem não verbal, verificamos que a 
imagem não suplantou a linguagem verbal, havendo, sim, um in‑
tercâmbio entre as diversas linguagens.

A intensificação da fragmentação dos anúncios ocorre no final 
dos anos 1990 e início do século XXI, quando a evolução dos meios 
de comunicação e da informática revolucionou o mundo, ajudando  
a construir uma sociedade globalizada, plural, heterogênea, na qual 
se misturam etnias, costumes, tempos e espaços. A Coca‑Cola vai 
acompanhar todas essas mudanças, seja na veiculação dos valores 
dessa sociedade, seja no estilo ou na construção composicional.

Ao reiterar valores, como a onipresença e a eternidade (Cam‑
pos, 2003), já veiculados nos anos 1940 e 1950 nos slogans “O con‑
vite universal” e “Consagrada nos quatro cantos do mundo”, a 
Coca‑Cola consolida a ideia de que é eterna e está em todos os luga‑
res, não somente por meio de slogans como “Sempre Coca‑Cola”, 
mas também pelo emprego dos recursos audiovisuais, pela frag‑
mentação mais intensa dos anúncios e pela criação de novos signos. 
Novos valores sociais, novos significados, são incorporados a essa 
proliferação constante de imagens criadas por processos técnicos. 
O homem, imerso nesse universo labiríntico de imagens, de sons e 
de signos, vê sua identidade também fragmentada, diluída, espeda‑
çada em múltiplas possibilidades.

A mídia, atualmente, fornece continuamente imagens, estilos e 
modos de vida, convidando todos a experimentarem essa pluralidade 
de identidades. A Coca‑Cola, como produto dessa sociedade, tam‑
bém convida o enunciatário a provar diferentes formas de ser, pois, 
em seus anúncios, por meio dos recursos técnicos da informática, 
transmuta as imagens, transporta os espaços e o tempo, numa cons‑
tante e intensa alteração de formas, cores e movimentos. Entretanto, 
é enunciado que o sabor da Coca‑Cola mantém‑se inalterado e “nada 
tem sua forma e sabor”, sendo capaz, ainda, de unir os povos.

Ao apresentar identidades multifacetadas, como em anúncios da 
campanha “viva as diferenças”, a Coca‑Cola enuncia que é pela dife‑
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rença que se faz a identidade, ou, nas palavras de Bakhtin, é no diálo‑
go, na relação entre sujeitos e seus horizontes sociais, que se constrói 
o discurso. É por meio do que Bakhtin denomina de “olhar extrapos‑
to” que podemos enxergar a multiplicidade do discurso publicitário 
e compreender as diversas possibilidades de representações culturais 
que, atualmente, romperam as barreiras espaçotemporais.

A globalização colocou em xeque a unicidade das formas enun‑
ciativas, pois não há somente alguns poucos gêneros do discurso, 
como os concebidos no seio da retórica clássica ou nos domínios 
dos estudos literários, mas uma gama promissora de gêneros que se 
intercambiam. Nessa ambiência, há a possibilidade de combinação 
da oralidade com os textos impressos, eletrônicos ou digitais, con‑
figurando a ideia bakhtiniana de que há sempre um devir enuncia‑
tivo, assim como uma renovação dos gêneros.

A expansão comunicativa envolve a interconexão dos meios; por 
exemplo, a Coca‑Cola não substituiu as mídias, mas incorporou‑as 
em suas campanhas publicitárias. Hoje, é possível andar pelas ruas 
das cidades e se deparar com outdoors da Coca‑Cola, abrir uma revis‑
ta e encontrar anúncios impressos que divulgam seus produtos ou 
projetos sociais, assistir à televisão e se envolver com a interpelação 
sensorial provocada pelo jogo sinestésico das imagens e dos sons, ou 
interagir com a internet abrindo links e fazendo downloads de jogos, 
entrevistas, papéis de paredes, todos relacionados à Coca‑Cola.

A publicidade da Coca‑Cola, inserida no contexto sócio‑histórico‑
‑cultural atual e envolvida nessa heterogeneidade sígnica, evoca a 
necessidade de enxergar o mundo com um olhar múltiplo de quem 
vê sempre novas possibilidades de comunicação, novas formas de 
enunciar valores sociais, enfim, de refletir, mas também refratar a 
realidade de ontem, hoje e sempre. É justamente esse olhar múltiplo 
que contribui para a construção da identidade da Coca‑Cola. Como 
afirma Lispector (1995),1 a Coca‑Cola é, hoje, um meio de as pessoas 

1 Trata‑se da obra A hora da estrela, cuja personagem principal, Macabeia, de 
origem nordestina e deslocada de seu espaço social, numa tentativa de se inte‑
grar na sociedade capitalista e industrial de São Paulo, toma Coca‑Cola por esta 
ser, como já mencionamos anteriormente, considerada símbolo do capitalismo.
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pisarem no tempo presente, ou seja, está sempre em dia com o mo‑
mento, pois é suscetível ao espaço onde está.

Assim, em sua propaganda, a Coca‑Cola parece caracterizar‑se 
pela falta de uma identidade determinada, precisa; pois seu discur‑
so é construído na relação direta com a vida, com os diferentes va‑
lores emitidos por vozes que o afirmam e/ou o contradizem e com 
os mais diversos contextos sócio‑histórico‑culturais.

As mudanças nos anúncios da Coca‑Cola, os quais constituem 
os gêneros publicitários, ocorrem no conteúdo quando a temática é 
mais premente, assim como também no estilo e na construção com‑
posicional. Desse modo, o percurso empreendido pelo discurso da 
Coca‑Cola evidencia que as alterações nos gêneros publicitários, 
como representantes de dada esfera da atividade humana cujos ob‑
jetivos são comerciais, nunca se afastam da época e das regiões onde 
os discursos são veiculados.

A Coca‑Cola que é global também quer ser local. É um produto 
multinacional, mas quer parecer nativa nos locais onde está presen‑
te. Enfim, afirma que está em todo tempo e espaço, acompanhando 
todos os momentos sociais, mas se cala diante de polêmicas que 
possam macular sua imagem.

É a voz onipotente da Coca‑Cola que ecoa, buscando escamo‑
tear todas as outras vozes contrárias a seu discurso, mas que se 
aproxima daquelas que podem agregar valores positivos à sua mar‑
ca. Além disso, ao utilizar‑se de recursos linguísticos e audiovisuais 
para a construção composicional de seus anúncios, muitos deles 
advindos da informática, o discurso da Coca‑Cola acaba por cons‑
truir uma relação intensamente sensorial com seus enunciatários, 
que são levados pelas palavras, pelas imagens, pelas cores ou pelas 
melodias, ao desejo de beber o refrigerante bem gelado.

Desse modo, o discurso da Coca‑Cola faz parecer que não apre‑
senta uma identidade determinada, precisa, o que possibilita a 
identificação de todos, de diferentes lugares, etnias e tempos. No 
entanto, os valores de onipotência e onipresença, que se asseme‑
lham a categorias divinas, caracterizam sua identidade.
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Na intensa e ininterrupta relação interativa na qual os gêneros 
discursivos se constituem, a Coca‑Cola enuncia que é consumida 
por todos e é o líquido que aproxima as diferenças, os povos, os 
costumes. Produto do capitalismo norte‑americano é, ao mesmo 
tempo, idolatrada e combatida. Entretanto, por meio de um discur‑
so que é constituído “ao sabor da hora”, que pode ser alterado em 
relação ao momento e aos valores sociais vigentes, a Coca‑Cola 
sabe como veicular seus anúncios e vender as borbulhas que, como 
enuncia, proporcionam refrescância e alegria.

Como afirma Andy Warhol, ao falar sobre os Estados Unidos e 
o sistema capitalista:

O que este país tem de bom é que a América estabeleceu uma tra‑
dição, segundo a qual os consumidores mais afortunados compram 
essencialmente as mesmas coisas que os pobres. Quando se está a ver 
televisão, bebe‑se Coca‑Cola; sabe‑se que o presidente bebe Coke, Liz 
Taylor bebe Coke e, então, a pessoa pensa para consigo própria que 
também pode beber Coke.2

2 Disponível em <http://dossiers/publico.pt/noticia>. Acesso em 11/10/2007.


