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RESUMO
A propaganda  é  uma  das  ferramentas  de  comunicação  das  empresas,  tendo  entre  seus  objetivos  o  aumento  de
consciência de marca e maior lucratividade. A Coca-Cola é um dos produtos mais conhecidos e consumidos no mundo
por todas as classes sociais, estando presente na maioria dos países. O presente trabalho busca analisar, através de um
levantamento documental, as propagandas televisivas da Coca-Cola, mediante os tipos de propaganda destacados por
Kotler e Keller (2012): informativa, persuasiva, de lembrança e de reforço. Para fundamentar a análise, realiza-se uma
breve revisão teórica sobre marketing, tipos de propaganda e uma pequena retomada histórica da marca Coca-Cola.
Após  a  análise  das  peças  publicitárias,  percebe-se  que  duas  delas  apresentam  cunho  informativo  e  persuasivo,
enquanto as outras duas são classificadas como “de lembrança” ou “de reforço”. Foram analisadas propagandas entre
1955 e 2015.

PALAVRAS-CHAVE: Marketing; Propaganda; Coca-Cola.

1. INTRODUÇÃO

O tema central do presente estudo são as propagandas televisivas, uma das ferramentas do
composto  promocional.   Propaganda  é  uma  comunicação  paga  e  impessoal,  feita  por  um
patrocinador identificado através de mídia, por exemplo, televisão, rádio e internet, com o objetivo
geral de apresentar bens e serviços ao público-alvo (SANDHUSEN, 1998). De forma semelhante
Urdan e Urdan (2006) apontam que um dos componentes do composto promocional de Marketing é
a propaganda, ou seja, é a comunicação paga, impessoal (pois o receptor tem contato por meio de
comunicação  e  não  direto  com  o  anunciante),  transmitida  por  mídia,  não  interativa.  Assim,  a
propaganda consegue atingir amplas audiências-alvo.

A  propaganda  promove  todos  os  tipos  de  produtos,  bens,  serviços  e  ideias  que  os
profissionais de marketing queiram comunicar para os consumidores (FERRELL; HARTLINE, 2005).
Segundo,  Kotler  e  Keller  (2012),  os  consumidores  talvez  acreditem  que  se  a  marca  é  muito
anunciada ela ofereça “bom valor”.  Segundo Dias (2002), para uma propaganda ser eficaz, ela deve
ter as seguintes características: chamar a atenção dos consumidores, ter uma ideia central, ter uma
mensagem  importante  ao  consumidor,  ser  diferente,  ser  envolvente,  ser  percebida  como
entretenimento, gerar desejo e diferenciar o produto da concorrência.  

As empresas lidam de formas diferentes com as propagandas. Em empresas de pequeno e
médio porte, as propagandas geralmente ficam a cargo do departamento de vendas. Em empresas
maiores,  cria-se  um  departamento  exclusivo  para  essas  atividades,  cujas  funções  são:  definir
orçamentos, trabalhar com as agências de publicidade no desenvolvimento do conteúdo, e gerir as
demais ações promocionais da companhia. Quase todas as grandes empresas utilizam agências
externas na elaboração de propagandas (KOTLER; ARMSTRONG, 1996). 

Isso acontece, pois, a elaboração da mensagem é diferente para cada tipo de propaganda,
fazendo  com  que  seja  necessária  ajuda  especializada  na  execução  dessa  atividade.  Entre  as
diversas classificações existentes, destaca-se a utilizada por Kotler e Keller (2012).  Segundo os
autores, existem quatros formas principais de propaganda: informativa, persuasiva, de lembrança e
de reforço. A propaganda informativa busca criar conscientização de marca, principalmente para
novos produtos ou novos recursos de produtos existentes. A propaganda persuasiva procurar criar
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preferência no consumidor,  influenciando a compra.  Algumas formas de propaganda persuasiva
utilizam a propaganda comparativa, que faz comparação explícita dos atributos de duas ou mais
marcas. A propaganda de lembrança objetiva estimular a repetição da compra ou do serviço. Já a
propaganda de reforço visa convencer os clientes atuais de que fizeram a escolha certa. Geralmente
utiliza-se consumidores em situações de consumo, apresentando os benefícios do produto com o
uso (KOTLER; KELLER, 2012). 

Partindo-se  do  que  foi  exposto,  o  presente  trabalho  busca  analisar  exemplos  reais  de
propagandas e classificá-las seguindo os conceitos de Kotler e Keller (2012). Escolheu-se utilizar a
marca Coca-Cola como objeto de análise. 

A  Coca-Cola  é  um  dos  produtos  mais  consumidos  do  mundo.  Segundo  a  consultoria
InterBrand,  ela é uma das marcas mais valiosas do mercado mundial  (SCHÖPPING; MICHELLI,
2015). Santos (2013) cita que a marca Coca-Cola é líder quando se pensa em propaganda, pois
conseguiu  manter  o  status  através  dos  tempos  com  seus  comerciais  coloridos  e  chamativos,
pessoas jovens e sorridentes, causando sempre um grande impacto no modo de fazer propaganda.
A Coca-Cola é uma espécie de movimento midiático na publicidade que encontramos em quase
todos os lugares e em muitos momentos tais como, no cinema, restaurante, lanchonete, faculdade,
padaria, máquina de refrigerantes e postos de gasolina. (NAVES, 2009). Ainda segundo o autor, da
década de 60 a década de 90, a imagem era mais importante que o produto, que era algo novo, hoje
nota-se um cenário contrário percebe-se que a Coca-Cola, ganhou renome nacional tendo como
objetivo convencer o consumidor a comprá-la cada vez mais.

A escolha da propaganda televisiva como tema do trabalho justifica-se pela importância que
esse tipo de mídia ainda tem no país. Estima-se que 90% dos lares brasileiros possuam televisão.
Com as propagandas televisivas, o anunciante atinge consumidores de norte a sul, leste e oeste
(URDAN e URDAN, 2006). 

Vale ressaltar que a cultura do consumo no mundo moderno consiste em ações atrativas,
propositais e estimuladoras com o intuito de atrair, seduzir e plantar novos desejos e necessidades
aos seus receptores (REIS, 2015). Mediante resultados de uma pesquisa com 5.570 municípios,
Pinheiro e Gullo (2014) afirmam que o maior índice de penetração da mídia ocorre com a TV aberta,
correspondendo a 97% de todos os canais de mídias pesquisados, como jornal,  rádio, telefone,
internet e outros. Os autores ainda apontam algumas características da televisão aberta que ajudam
a ilustrar a importância dessa mídia para as empresas: 

(a) grande audiência e grande cobertura; 
(b) meio de comunicação em massa; 
(c) grande número de cidades alcançadas; 
(d) baixo custo relativo, o custo por mil telespectadores é baixo se comparado com outros

meios mais seletivos; e 
(e) possui a oportunidade de veiculação em mercados locais ou em rede nacional;

Levando-se  em consideração  os  tipos  de  propagandas  disponíveis  para  as  empresas,  a
importância da propaganda televisiva no Brasil e a presença da marca Coca-Cola, apresenta-se o
problema de pesquisa  do presente  estudo:  Como as propagandas televisivas  da Coca-Cola  se
desenvolveram no Brasil levando-se em consideração as tipologias de propagandas?

2. MATERIAL E MÉTODO
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Para  o  desenvolvimento  desta  pesquisa  utilizou-se  o  método  qualitativo,  que  segundo
Malhotra (2005), é uma metodologia de pesquisa não estruturada e flexível, baseada em amostras
pequenas que fornece visão e percepção do ambiente do problema.

Além disso, constitui-se em uma pesquisa descritiva que busca obter novas informações e
ideias quanto ao problema gerenciado (MALHOTRA, 2005).

Segundo  Gil  (2002,  p.42),  a  pesquisa  pode  ser:  de  campo,  laboratório,  documental,
bibliográfica,  experimental,  levantamento,  participante,  pesquisa  ação  e  estudo  de  caso.  Nesse
sentido, para este trabalho foram utilizadas pesquisas documentais, procurando conceituar o tema a
partir  de  referências  teóricas  publicadas  em livros,  revistas,  artigos  e  documentos  retirados  da
internet.

Desde  1955  a  Coca-Cola,  vem  lançando  suas  propagandas  televisivas  no  Brasil.  Será
utilizada como universo de amostra uma propaganda a cada duas décadas, sendo que as mesmas
foram escolhidas de forma aleatória.

Segundo Veigas (2013), a coleta de dados tem como objetivo obter informações da realidade,
informando  como  o  autor  pretende  obter  os  dados  que  serão  necessários  para  responder  ao
problema de pesquisa, podendo utilizar questionários, formulários ou observações.

Será elaborada uma análise temporal das propagandas televisivas da Coca-Cola juntamente
com as informações referentes ao crescimento do número de televisores entre os anos 1950 e 2010
retirados do IBGE.

Conforme citado no referencial teórico, será realizada a análise das propagandas a partir dos
autores Kotler e Keller (2012). Sendo classificadas da seguinte da forma: informar ou persuadir, mais
utilizadas em produtos novos; lembrar ou reforçar, que estimulam o cliente a continuar comprando
os produtos, geralmente utilizadas por marcas mais conhecidas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As propagandas, conforme citado na metodologia,  foram escolhidas de forma aleatória.  A
primeira propaganda analisada foi também a primeira propaganda lançada no Brasil pela Coca-Cola
em 1955, as demais propagandas escolhidas tiveram os seguintes slogans:

(a)  Isso que é vida (1975); 
(b) Sempre Coca-Cola (1995); e 
(c) Abra a felicidade (2015). 

A análise foi realizada considerando o tempo integral de cada propaganda e não somente
parte dela, tema ou slogan, foram abordados os temas parecidos em cada propaganda, como a
felicidade, diversidade, público, músicas e diversão.

A primeira propaganda televisiva brasileira da Coca-Cola representa a musicalidade com forte
apelo popular e buscava uma forte aproximação com o público brasileiro. Como um dos meios de
chamar atenção a propaganda apresentou alguns instrumentos musicais populares. Foi  utilizado
como referência o povo nordestino, lugar onde a Coca-Cola iniciou suas produções no Brasil. Nota-
se que o principal objetivo da propaganda era ressaltar a felicidade, sendo assim reforçado com o
slogan “isso faz um bem”. As imagens ainda eram em preto e branco. A figura 1 mostra uma imagem
estática da propaganda de 1955 analisada por meio de reprodução no YouTube. 
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Figura 1: 1955 - Slogan: Isso faz um bem. 
Fonte:  https://www.youtube.com/watch?v=YyuRgSzuF

Segundo o conceito de Keller e Kotler (2012), a propaganda mencionada acima pode ser
classificada como persuasão. Levando-se em consideração que ela tinha a intenção de apresentar o
produto Coca-Cola ao consumidor brasileiro.

Figura 2: 1975 – Slogan: Isso que é vida
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=WAYkKAD2Tj0

A  propaganda  da  década  de  1970  demonstra  que  a  Coca-Cola  pode  estar  presente
independente  do  público,  local  e  classes  sociais,  assim  promovendo  a  diversificação.   Na
propaganda, a Coca-Cola mostra-se presente no parque de diversões, jockey, feira, construção civil,
ruas, praias, no lar brasileiro e no esporte. Novamente reforçando a ideia de que a felicidade não
está somente no momento da refeição e sim em todos os momentos e lugares. O slogan utilizado
nesse período foi  “isso é que é”,  que durou cinco anos,  nessa época as propagandas já  eram
transmitidas a cores.

Conforme o  conceito  de  Keller  e  Kotler  (2012),  pode  se  concluir  que  nessa  propaganda
(observar figura 2) foi utilizada a forma de lembrar ou reforçar, que estimulam o cliente a continuar
comprando os produtos, esse conceito é utilizado por marcas mais conhecidas, como a Coca-Cola.
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Figura 3: 1995 – Slogan: Sempre Coca-Cola
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=DtNpXCwxdqA

A propaganda de 1995 apresenta relação com o público jovem, pois música faz referência
com a volta ás aulas apresentando um cenário escolar, reforçando e lembrando o sabor da Coca-
Cola. O nome da marca é citado diversas vezes durante a propaganda, não há personagens falando
sobre a Coca-Cola, somente imagens de pessoas tomando o refrigerante e transmitindo sensação
de  felicidade  e  saciedade.  O  slogan  utilizado  é  sempre  Coca-Cola  que  é  repetido  duas  vezes
durante  a  propaganda.  Sendo  assim  avigorando  que  a  Coca-Cola  está  presente  em todos  os
ambientes e para todos os tipos de públicos.

Segundo a classificação de Keller e Kotler (2012), a propaganda mencionada acima pode
ser classificada como persuasão, com a intenção de apresentar o seu produto para o público jovem
em período escolar.

                                                             
Figura 4: 2015 – Slogan: Abra a felicidade

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pJm4UEvb0nw

A  propaganda  escolhida  do  ano  de  2015  faz  novamente  referência  à  diversidade,
destacando como o tema principal a adoção de crianças, nos trinta e três segundos de propaganda
o  nome  da  Coca-Cola  não  é  citado,  porém  a  Coca-Cola  está  presente  na  mesa,  reforçando
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novamente o amor, a felicidade,  a família.  Através das análises realizadas, acredita-se a que a
primeira imagem da Coca-Cola representada de cor preta com o zero na garrafa, relaciona ao não
preconceito. 

A propaganda desse ano já foi transmitida em HD e o slogan utilizado foi “Abra a felicidade”.
Conforme o conceito de Keller e Kotler (2012), pode se concluir que nessa propaganda foi utilizada a
forma de lembrar ou reforçar,  que estimulam o cliente a continuar comprando os produtos esse
conceito é utilizado por marcas mais conhecidas, como a Coca-Cola.

4. CONCLUSÃO

Segundo  o  tema  do  artigo  estudado,  as  propagandas  televisivas  da  Coca-Cola  e  as
mudanças  comportamentais  do  consumidor,  é  possível  notar  as  transformações  e  adaptações
relacionadas  a  cada  década,  entretanto  sua  essência,  que  é  a  felicidade,  permanece.  Nessa
perspectiva, surgiu o seguinte problema de pesquisa: Como as propagandas televisivas da Coca-
Cola se desenvolveram no Brasil levando em consideração as tipologias de propaganda. 

Com a pesquisa considera-se que a Coca-Cola é um dos produtos mais conhecidos no
mundo, tendo início em 1896, com o farmacêutico Jonh S. Pembberton. A imagem da marca pode
ser construída e beneficiada a partir de mecanismos da psicologia, com algumas descobertas feitas
ao acaso, em conjunto com o surgimento de tecnologias. Em 1950 surgiu a televisão no Brasil em
consequência disso vieram as primeiras propagandas televisivas.

Por meio da análise das quatro propagandas, segundo conceitos de Keller e Kotler (2006),
nota-se que a Coca-Cola utiliza os dois tipos de classificações que são: informar ou persuadir e
lembrar ou reforçar. Na primeira e terceira propaganda as características apresentam a persuasão
por citar o nome da Coca-Cola diversas vezes e de diferentes formas, é um produto que já existente
apresentado como um novo. Na segunda e na quarta propaganda os atributos são diferenciados, ele
apresenta a Coca-Cola como se já fizesse parte do cotidiano das pessoas, não sendo necessário
citar a marca.         

Nas  três  propagandas  mais  antigas  foram  utilizadas  músicas  como  auxilio  de  reforço,
ajudando a ficar na memória do consumidor. Na propaganda dos anos mais atuais o tempo de
propaganda é menor e o nome Coca-Cola não precisa ser citado, o que realmente é abordado são
os “benefícios” trazidos pela marca. O foco das propagandas é trazer ao consumidor a sensação de
felicidade e bem-estar.

Os fatores que limitaram a pesquisa foram a quantidade extensa de propagandas que foram
ao ar da Coca-Cola, considerando que as escolhas foram feitas aleatoriamente, sem um critério
especifico de escolha, visando somente o conteúdo. Dentre os vários conceitos citados de tipos de
propaganda a escolha foi pelo autor mais conceituado em Administração e Marketing.

Sugere-se como pesquisas futuras, a análise das propagandas que serão realizadas pela
Coca-Cola diante a evolução tecnológica das mídias sociais.
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