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RESUMO 

 

A dissertação analisa, diacronicamente, sob a perspectiva da 

Semiótica Francesa, três peças publicitárias da Coca-Cola Company 

representativas de modelos distintos de marketing, conforme Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2010). A partir destes, propusemos uma 

formulação semiótica, em fases, pautada nos arranjos estabelecidos entre 

narrativas pressupostas e projetadas (FIORIN, 1999). Inicialmente, 

introduzimos a discussão de como a interatividade forja transformações 

na relação canônica entre enunciador e enunciatário, tratadas, em um 

segundo momento, a partir da noção de graus de intimidade propostos 

por Hjelmslev (1978). Com isto, pretendemos caracterizar, do ponto de 

vista semiótico, as novas relações que se configuram com o sincretismo 

característico das comunicações em rede, bem como pontuar variâncias e 

invariâncias encontradas no corpus desta pesquisa.  

 

Palavras-chave: semiótica; marketing; publicidade; enunciação; Coca-

Cola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work presents a diachronic analysis, under the perspective of 

the French Semiotic Theory, of three advertising pieces from the Coca-

Cola Company, each of them representing different marketing models, as 

according to Kotler, Kartajaya and Setiawan (2010). From these models, 

we propose a semiotic formulation based upon the relationships between 

the presupposed narratives and projected narratives (FIORIN, 1999). 

Initially, we introduce the discussion of how interactivity forges 

transformations in the canonical relationship between enunciator and 

enunciatee, which are ulteriorly treated by the notion of intimacy levels 

proposed by Hjelmslev (1978). The aim is to characterize, from a semiotic 

point of view, the new relationships established by the syncretism 

characteristic of the network communications, as well as to point out 

variances and invariances found in the corpus of this research.  

 

Keywords: semiotics; marketing; advertisement; enunciation; Coca-Cola. 
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1. INTRODUÇÃO  

A chamada Era da Participação (cf. KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2010) refere-se ao momento em que a humanidade tem a 

oportunidade de construir ou mesmo interagir virtualmente através da 

cultura de rede. As estratégias utilizadas para criar o efeito de forte 

interação são potencializadas com a configuração das novas mídias, 

refletindo nas relações canônicas de enunciação. Esta pesquisa dedica-

se a discutir como a interatividade forja transformações na relação 

canônica entre enunciador e enunciatário – as posições discursivas do 

“quem diz” e do “para quem se diz” pressupostas pela própria existência 

do texto – que serão tratados em detalhes mais adiante. Para tal, propõe 

uma reflexão sobre como as peças publicitárias criam possibilidades de 

maior ou menor interação com o enunciatário, interações estas que aqui 

serão abordadas a partir da noção de graus de intimidade propostos por 

Hjelmslev (cf. 1978). Com isto, pretendemos caracterizar, do ponto de 

vista semiótico, as novas relações que se configuram com o sincretismo 

característico das comunicações em rede.  

A partir da observação de um corpus constituído por duas 

publicidades e uma ciberpublicidade da Coca-Cola Company, pretende-se 

ilustrar, inicialmente, através da descrição e comparação dos programas 

narrativos de duas fases da publicidade, as relações entre narrativas 

pressupostas e projetadas e suas mudanças marcantes. Isto porque se 

em todo texto pode-se identificar uma narratividade intrínseca, esta pode 

ser desdobrada em uma narrativa pressuposta, calcada na relação 

intersubjetiva1 entre um enunciador e um enunciatário, e uma narrativa 

projetada, em que se estabelecem as relações explicitadas no texto (cf. 

FIORIN, 1999). Este breve panorama é fundamental para compreensão 

de um terceiro momento, em que o efeito de interatividade exerce um 

papel importante, sendo nossa proposta descrever as características 

semióticas que se configuram nesta fase. 

                                                           
1
 Para a Semiótica, todo texto tem uma narratividade. Mover-se, sair de um estado de 

inércia inicial a partir de uma fissura desperta uma transformação em busca de um tipo 
de junção com o objeto. 
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Intensificada a interatividade, a relação entre enunciador e 

enunciatário passa a ser mais dinâmica e fluida, com polos menos 

demarcados, quando comparado ao que vem sendo postulado 

canonicamente. Em casos de extremo grau de interação, a demarcação 

das posições enunciador e enunciatário torna-se menos nítida, o que 

acaba refletindo também na narrativa projetada, sendo com isto 

necessário pensar, em novos termos, sobre a noção de sujeito da 

enunciação em ambientes de alto potencial interativo. 

A escolha da Coca-Cola deve-se ao fato desta ser uma marca 

ícone que traduz, expressivamente, a força de uma mensagem 

publicitária durante seus 128 anos2 de existência. A origem da marca, 

permeada de uma áurea de mistério e magia, está de alguma forma 

presente em muitas de suas campanhas. Para além da manutenção 

dessa ideologia propagada e sedimentada no imaginário coletivo durante 

tantos anos, a Coca-Cola insere-se em um grupo ainda restrito de marcas 

que estabeleceram com os seus consumidores uma relação de fidelidade 

e amor, ao qual o autor Kevin Roberts (2004) nomeia como lovemarks. 

Esse conceito, que será visto mais a frente, relaciona-se diretamente com 

os novos modos de relacionamento cliente e marca através da 

propaganda, modelos estes permeados por um expressivo grau de 

interatividade e que prezam a experiência duradoura com seus 

consumidores. 

Foram assistidas 18 campanhas da marca entre os anos de 1960 e 

2012, algumas vezes observando o tratamento das mesmas em países 

diferentes. A partir desta observação, foram selecionadas três peças 

consideradas emblemáticas para compor a investigação desta pesquisa 

de modo mais aprofundado. O caso da campanha “Share a Coke With...” 

despertou a questão central deste estudo no que tange a observação de 

textos em ambientes de baixa/alta interatividade, contribuindo assim para 

as discussões acerca de como poderíamos pensar o sujeito da 
                                                           
2
 Em 1886, a bebida foi lançada por John Pemberton, seu criador, um farmacêutico de 

Atalnta, segundo dados da empresa. Disponível em: https://cocacolabrasil.com.br/coca-
cola-brasil/historia-da-marca/ 

 

https://cocacolabrasil.com.br/coca-cola-brasil/historia-da-marca/
https://cocacolabrasil.com.br/coca-cola-brasil/historia-da-marca/
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enunciação nesse tipo de cenário. A peça selecionada, veiculada na 

Austrália em 2012, teve um impacto muito grande no aumento não 

apenas das vendas do refrigerante, sobretudo na circulação da marca.  

As outras duas campanhas selecionadas para analise “Tudo vai 

melhor com Coca-Cola!” e “Emoção pra valer!” situam-se 

respectivamente, em um período de entrada da marca no Brasil - quando 

a televisão possuía poucos recursos tecnológicos comparados a 

atualidade - e um período importante de transição entre as fases 

elencadas, quando temos o surgimento da web 1.0 na década de 90. 

Inicialmente, buscamos observar, comparativamente, os aspectos 

variantes entre as peças selecionadas com o objetivo de apontar as 

mudanças encontradas, estabelecendo também uma relação com os 

modelos de marketing propostos pelos autores Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2010), bem como com os modelos de publicidade descritos por 

Torres (2013). Um breve panorama da questão, pelo viés da 

comunicação, foi exposto com propósito didático a fim de contrastar com 

a perspectiva semiótica para o caso. 

A pesquisa, portanto, propõe, em uma perspectiva diacrônica, 

mapear e apresentar a análise comparativa dessas que entendemos 

como exemplos de três fases emblemáticas do discurso publicitário e que 

marcam mudanças consideráveis para este tipo de texto. Além disso, 

serão descritas, do ponto de vista semiótico, as invariâncias encontradas, 

observando sua função na constituição da marca estudada. Em um 

primeiro momento, mostraremos a caracterização das três fases, segundo 

a ótica do marketing e da publicidade.  Em seguida, proporemos uma 

formulação semiótica das mesmas, verificando a maneira como se 

estrutura, narrativamente, cada texto e atentando para os procedimentos 

e mecanismos que culminam na última peça do corpus, com o efeito de 

participação ou experiência totalizante.  
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2. MODELOS DE MARKETING E PUBLICIDADE 

Uma vez que estamos tratando de peças publicitárias, esta 

pesquisa considerou interessante trazer uma abordagem da 

comunicação, a fim de poder contrastar com a perspectiva semiótica 

sobre o caso.  

O corpus em questão, intuitivamente, suscitou algumas sutis 

impressões quanto a possíveis mudanças entre as peças estudadas. 

Consultando a literatura de marketing e publicidade, encontramos 

caminhos que sustentavam esta intuição inicial de que havia modelos 

distintos de publicidade e marketing3. 

Do ponto de vista prático, não caberia talvez uma separação 

estanque entre marketing e publicidade, ainda que conceitualmente sejam 

áreas diferentes, ambas operam de modo muito próximo, ou seja, estão 

em intrínseca relação no processo de criação de uma peça de divulgação 

de um produto. Com a finalidade de apenas marcar ao leitor, visivelmente, 

como se relacionam, vamos apresentar os conceitos dos mesmos, porém 

salientando que a publicidade não se reduz a algo funcional como pode 

parecer neste primeiro momento. Esta opera também no campo simbólico 

como poderemos atestar ao longo deste estudo. 

O marketing é uma ferramenta processual de planejamento anterior 

à criação de uma peça publicitária. É ele quem irá coletar as informações 

necessárias e valiosas para que o publicitário encontre de forma criativa 

as estratégias que atinjam os anseios do público-alvo.  

A publicidade é ação responsável por desenvolver, de forma 

criativa, estratégias que atendam ao levantamento executado pelo 

marketing como possíveis caminhos que levariam uma campanha ao 

sucesso. 

                                                           
3
 Não é possível demarcar, precisamente, fronteiras acerca de quando finda ou inicia 

uma nova forma de conceber relações entre marca e cliente. A separação tem apenas 
um viés didático que permita a saliência daquilo que aparece como elemento distintivo. 
No entanto, vale ressaltar que muitas empresas continuam utilizando formas de se 
relacionar com seus clientes, como as classificadas na concepção do marketing 1.0 e 
também 2.0 conforme poderá ser visto a seguir. 
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Então, o marketing é aquele que irá delinear para o publicitário o 

perfil do público (o enunciatário) da campanha e o objeto de valor em 

questão. Como manipular este enunciatário para uma relação de 

conjunção com o objeto de valor proposto é tarefa do publicitário. Quando 

colocamos em comparação, diacronicamente, peças publicitárias e 

identificamos que as estratégias empregadas variam, há que se 

considerar que o processo efetuado pelo marketing traz novas 

perspectivas referentes ao consumidor e também à maneira como este e 

a marca se relacionam. 

Torna-se bastante interessante observar que a forma de consumir 

reflete-se, notavelmente, nas estratégias persuasivas que as marcas 

desenvolvem para se relacionar com o público-alvo. 

É perfeitamente considerável, nesta perspectiva, que os textos 

publicitários refletem, de certo modo, uma sociedade em dado período 

cronológico.  

[...] os historiadores e arqueologistas um dia descobrirão que 
os anúncios de nosso tempo constituem os mais ricos e fiéis 
reflexos diários que uma sociedade pode conceber para 
retratar todos os seus setores de atividades (MCLUHAN apud 
SANTOS, 2003, p.140).  

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) podemos dividir o 

marketing em modelos distintos. Estes serão colocados em comparação 

com a formulação semiótica a ser detalhada. Para esta formulação, 

propomos diferentes terminologias, tratadas nesta pesquisa como: 1ª 

fase, 2ª fase e 3ª fase. Esta separação, com viés didático, facilita a 

observação das variâncias e invariâncias em diferentes áreas, como a 

comunicação e linguagem: 

Ao longo dos anos, o marketing evoluiu, passando por três 
fases, as quais chamamos de Marketing 1.0, 2.0 e 3.0. Muitos 
profissionais de marketing de hoje continuam praticando 
Marketing 1.0, alguns praticam o Marketing 2.0 e outros ainda 
estão entrando na terceira fase, o Marketing 3.0. As maiores 
oportunidades se abrirão aos profissionais que praticam o 
Marketing 3.0 (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p.3) 
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 2.1 Marketing 1.0 

A fase do marketing 1.0 para os autores citados é definida como 

“[...] o Marketing centrado no produto” (2010, p.4), ou seja, este é marcado 

pela centralidade da campanha na descrição do produto a fim de que seja 

objeto de desejo do cliente. Neste período, historicamente, localizado 

durante a era industrial, a tecnologia utilizada relacionava-se a 

equipamentos industriais, “[...] o Marketing referia-se à venda de produtos 

da fábrica a todos que quisessem comprá-los.” (2010, p.3) 

MARKETING CENTRADO NO PRODUTO 

 

Adaptado KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN (2010, p.6) 

 

Segundo Corrêa (2006), a primeira fase do marketing dos anos 

1950 era voltada para atender uma produção maciça e denominada de 

mass marketing, com total foco para a produção:   

Jack Trout e All Ries (1987 p.17-18) propuseram a Teoria do 
Posicionamento, explicando que a propaganda vivia a Era do 
Produto nos anos 1950, concentrando suas atenções nas 
características do produto e seus benefícios. Depois veio a Era 
da Imagem, ao ser constatado que os produtos não mais 
apresentavam diferenciais competitivos suficientes para se 
destacarem da concorrência e que a construção da imagem da 
marca passava a ser a estratégia mais importante para vendê-
los. A partir de 1980, percebeu-se que a criatividade já não era 
mais a garantia para o sucesso. Os autores chegaram à 
conclusão de que o produto tem de ser o primeiro na mente 
dos clientes, ocupando uma posição que o distinga da 
concorrência [...] Estamos assistindo ao marketing one to one, 
mudando em direção a uma postura mais individualista, voltada 
para a analise detalhada das necessidades e desejos do 
consumidor como indivíduo e não como pertencente a um 
segmento de mercado. (p.12-13). 
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 2.2 Marketing 2.0 

De acordo com Keegan (1995, apud CORRÊA, 2006), o 

surgimento do conceito de marketing estratégico foi uma revolução na 

história do pensamento desta área tendo mudado o foco do produto para 

o consumidor. Nesse tipo de marketing que irá se desdobrar nos anos 

seguintes é preciso criar valores para os consumidores acima dos 

oferecidos pela concorrência. 

Este segundo momento, tratado por Kotler e demais autores (2010) 

como marketing 2.0, desloca o foco do produto, até então privilegiado, 

para o foco no consumidor. Tendo como ponto de partida a proliferação 

tanto das tecnologias de informação como o maior acesso a informações 

por parte dos clientes, os autores tratam este período como a Era da 

Informação: 

Os consumidores de hoje são bem informados e podem 
facilmente comparar várias ofertas de produtos semelhantes. O 
valor do produto é definido pelo cliente. As preferências do 
consumidor são muitíssimo variadas. O profissional de 
marketing precisa segmentar o mercado e desenvolver um 
produto superior para um mercado alvo-específico [...] Os 
profissionais de marketing de hoje tentam chegar ao coração e 
à mente do consumidor. Infelizmente, a abordagem centrada 
no consumidor pressupõe implicitamente que os clientes sejam 
alvo passivo das campanhas de marketing. Tal a visão do 
Marketing 2.0 ou a era orientada para o cliente. (2010, p.4) 

 

O marketing 2.0 surgiu em decorrência da tecnologia da 

informação e com o advento da Internet. Podemos entender que existe 

um período de transição que marca a passagem entre modelos distintos 

de marketing, sendo o modelo 2.0 a transição do marketing 1.0 ao 3.0. 
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MARKETING VOLTADO PARA O CONSUMIDOR 

 

Adaptado KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN (2010, p.6) 

 

Esta progressão das novas tecnologias permite a conectividade e a 

interatividade cada vez maior entre indivíduos e grupos. Para Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2010), esta nova onda  é formada por três grandes 

forças: computadores e celulares baratos, Internet de baixo custo e fonte 

aberta. A tecnologia permite que os indivíduos se expressem e colaborem 

entre si. 

Este momento seria uma grande virada na forma de conceber a 

relação de persuasão entre uma marca e seu público-alvo. Isto porque 

foram e são muitas as mudanças sociais, no que tange a um progressivo 

aumento de novas mídias, com a crescente acessibilidade a quem faz uso 

da rede. Este quadro, em diversas esferas, passa a influenciar as 

relações sociais, e cada vez mais parece haver um mundo real paralelo a 

um mundo virtual. Porém, como as fronteiras de atuação no ambiente 

virtual são mais fluidas, observa-se uma participação cada vez maior 

destes usuários. “[...] a internet não é uma rede de computadores, é uma 

rede de pessoas. Logo, o mundo virtual não deve ser muito diferente do 

mundo real.” (VAZ, 2010, p.131). 

Numa perspectiva metafórica, a criação de uma nova mídia é 

apenas uma semente que carrega possibilidades de vida. Se a semente 

não for cultivada pelos usuários, a mídia é apenas um programa. Mas, 

quando ela é povoada pela atuação e participação dos usuários, ela 

ganha vida, contornos, funções e passa a significar. 
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Essa ideia da significação a partir do uso pode ser compreendida à 

luz de Wittgenstein, proponente de que: “[...] a significação de uma 

expressão não se pode estabelecer senão em seu uso, que por sua vez 

pertence a um 'jogo de linguagem' o qual por sua vez pertence a uma 

'forma de vida'.” (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p.203). 

Entende-se, a partir disso, que a 3ª fase traz como forte tendência 

a participação do usuário no processo de significação de tudo aquilo que 

povoa ou faz ser a rede. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) tratam este 

período como a Era da Participação, que sucede a anterior Era da 

Informação, e passa a coexistir com a mesma. Para os autores, a Era da 

Participação e a da Sociedade Criativa, referentes a este terceiro 

momento do marketing, são forças que transformam os consumidores, 

tornando-os mais colaborativos e atentos aos valores coletivos. 

 

 

 

O surgimento da nova onda de tecnologia marca a era a que 
Scott McNealy, CEO da Sun Microsystems, intitulou de Era da 
Participação. Na Era da Participação, as pessoas criam e 
consomem notícias, ideias e entretenimento. A nova onda de 
tecnologia transforma as pessoas de consumidores em 
prosumidores. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p.7) 

 

    2.3 Marketing 3.0 
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MARKETING VOLTADO PARA OS VALORES 

 

Adaptado KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN (2010, p.6) 

 

Considerando que, nesta relação persuasiva entre cliente e marca, 

ambos ocupavam posições mais marcadas, temos uma tendência 

gradativa à fluidez desta fronteira, fazendo do consumidor também um 

produtor. Porém, cabe destacar que o que se tem é um efeito de 

participação, pois, de fato, as marcas continuam gerenciando as atuações 

de forma estratégica, como pode ser verificado na terceira peça analisada 

do corpus. 

Segundo Vaz (2010, p.136), a rede e a hiperconectividade inerente 

a este cenário possibilitam uma interatividade cada vez mais intensa. Isso 

gera profundas transformações econômicas, culturais e sociais, 

modificando os caminhos da colaboração contínua em massa. Deste 

quadro, nasce o que se conhece por crowdsourcing, fenômeno de 

colaboração permanente que procede num movimento de 

retroalimentação infinito. Infinito porque fica em aberto para modificações 

– retiradas, acréscimos, desdobramentos – e, a partir disso, explora-se o 

efeito de participação, em que o consumidor passa de uma condição mais 

passiva a um status ativo, porém ainda relativamente passivo, 

denominado prosumidores ou prosumers. 

De acordo com, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), o marketing 

divide-se em três Eras: 
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A partir desta proposição, pela perspectiva do marketing, 

observamos que tanto o Modelo Tradicional de Publicidade quanto o 

Modelo Contemporâneo de Publicidade ou Ciberpublicidade (cf. 

AZEVEDO, 2013) apresentam desdobramentos, que serão tratados a 

seguir, em detalhes. 

2.4 Modelo Tradicional de Publicidade 

 

IMAGEM (AZEVEDO, 2013)
4
 

                                                           
4
 AZEVEDO, Sandro Torres. Apresentação oral (aula) ministrada na Universidade 

FACHA, Unidade Méier, em 28 de novembro de 2013. 
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Considerado um modelo sequencial, possui esferas funcionais bem 

marcadas e hierarquicamente dependentes. Observa-se um movimento 

unidirecional da marca para o público-alvo, que ocupa neste tipo de 

modelo uma função mais passiva. Devemos considerar o grau de 

interação entre marca e público-alvo a partir de uma gradação, pois não 

se considera um grau zero de interação, quando há, minimamente, um 

engajamento visual. Esse modelo é baseado em meios de comunicação 

massiva (jornais, Tv, rádio etc.) e, cronologicamente, pode ser situado 

entre os séculos XIX e XX até a década de 90, período de apogeu. 

Como descrição comparativa de um modelo de publicidade 

tradicional, de acordo com Azevedo (2013), destacam-se as seguintes 

características: 

 

 

IMAGEM (AZEVEDO, 2013)
5
 

 

Distribuição piramidal de conteúdos, significa que o movimento é 

da instância da marca para o público, de cima para baixo, não havendo 

retorno. Assim, tem-se uma mensagem unidirecional, e 

consequentemente, um receptor mais passivo. Neste caso, o feedback é 

                                                           
5
 AZEVEDO, Sandro Torres Apresentação oral (aula) ministrada na Universidade 

FACHA, Unidade Méier, em 28 de novembro de 2013. 
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desprezível dada esta configuração e também o que se entende como 

“cultura de escassez”, ou seja, poucas opções de veículos e canais. 

O modelo é baseado em “poucos falando para muitos ouvirem”, o 

que chamamos de broadcasting6, uma forma de transmissão de dados em 

que todos os receptores recebem a mesma informação de forma 

simultânea. 

 

IMAGEM (AZEVEDO, 2012)
7 

Este tipo de modelo ainda é largamente utilizado, pois se sustentou 

durante anos como um processo positivo para a divulgação. No entanto, o 

surgimento de um novo modelo, que opera de maneira interativa, marca-

se como tendência dos próximos anos. Podemos afirmar que a 1ª fase 

referida neste trabalho utiliza-o largamente, ao passo que a 2ª fase, 

entendida como uma fase de transição, ainda fará uso expressivo deste 

modelo, mas já abrindo espaço para novas estratégias. 

 

    2.5 Modelo Contemporâneo de Publicidade ou Ciberpublicidade 

                                                           
6
 “transmissão de sinais de rádio ou TV para o público em geral, através de emissoras 

em sistema de radiodifusão”. (RABAÇA; BARBOSA, 2011) 
 
7
 Ibidem, 2013. 
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A partir dos anos 90, referidos nesta pesquisa como a 2ª fase, 

período de transição entre modelos de publicidade, surge uma nova 

tendência de tessitura reticular, baseada em meios de comunicação pós-

massiva (computadores, celulares etc.). Cronologicamente, refere-se ao 

período de 1990 até os dias atuais e enquadra-se, cada vez mais, no que 

se espera de uma Era da Participação e de uma sociedade criativa. Um 

deslocamento valioso é a perspectiva do consumidor agora como 

produtor de conteúdos (prosumidor ou prosumers). No entanto, esse 

movimento continua sendo, relativamente, controlado no âmbito das 

publicidades interativas que conquistam por promover um efeito de 

participação e experiência totalizante com a marca. Outra característica é 

a dinamização do processo e fusão de funções, chamada Gestão do 

Processo Publicitário (cf. AZEVEDO, 2013). 

 

IMAGEM (AZEVEDO, 2013)
8
 

  O modelo contemporâneo traz as seguintes características, 

segundo o autor citado: 

                                                           
8
 Ibidem, 2013. 
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IMAGEM (AZEVEDO, 2013)
9
 

A distribuição reticular de conteúdos, como sugere o nome, é uma 

distribuição em rede, ou seja, são muitas mídias em interação. Logo, a 

mensagem é multidirecional, e aquele que recebe tem, neste modelo, a 

opção de também produzir. A configuração das novas mídias e este tipo 

de interação característico da rede também trazem a possibilidade de 

feedback intermitente, isto é, sempre é possível reagir a todo e qualquer 

tempo, construindo ou desconstruindo conteúdos.  

No período anterior, as mídias disponíveis eram as de massa, que 

passaram a dar lugar às novas mídias que proliferam em grande 

quantidade trazendo uma cultura do excesso pela variedade de opções. 

Isto é viabilizado pelo modelo podcasting10, uma forma de publicação de 

arquivos de mídia digital (áudio, vídeo, foto, PPS, etc.) através da rede, ou 

seja, é uma distribuição de conteúdo de “muitos para muitos”, diferente do 

broadcasting.  

 

                                                           
9
 Ibidem, 2013. 

 
10

 “um processo midiático que emerge a partir da publicação de arquivos de áudio na 

Internet” (PRIMO, 2005, p.17). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81udio
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Foto
http://pt.wikipedia.org/wiki/PPS
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IMAGEM (AZEVEDO, 2013)
11

 

Característico, majoritariamente, da 3ª fase, traz a interação entre 

marca, meios e público-alvo, e tem como forte característica o efeito de 

participação, que marca uma nova estrutura de manipulação, como 

poderemos observar a partir da análise semiótica das peças publicitárias 

referentes às fases expostas neste trabalho. 

 

2.6. Marketing e Publicidade: uma formulação semiótica em fases 

Com base no panorama anterior, propomos a seguir, uma 

separação em fases, apresentando uma formulação semiótica da 

questão.  

Apenas para facilitar a leitura, retomamos aqui a divisão de Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2010): 

 

                                                           
11

 Ibidem, 2013. 
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A publicidade irá acompanhar todas essas tendências descritas, 

pois, a partir do trabalho desenvolvido pelo marketing, é que serão 

pensadas as estratégias para uma divulgação positiva do produto. 

Podemos considerar que, majoritariamente, no que chamamos de 1ª fase 

ou marketing 1.0, operava o modelo tradicional de publicidade.  A partir da 

fase de transição, esses procedimentos ainda existem e são utilizados, 

mas novas formas começam a surgir, apontando para as tendências de 

um novo e terceiro momento. 

 

 

 

Trazendo para a discussão uma formulação semiótica, podemos 

dizer que os ambientes altamente interativos, por sua dinamicidade 

intrínseca, forjam uma mudança na relação canônica do jogo de vozes 

constitutivo a qualquer texto – o que sugere um novo perfil de sujeito da 

enunciação. Segundo Gomes e Mancini (2007, p 1-2), o sujeito da 

enunciação é entendido como: 

[...] um pressuposto necessário ao enunciado (“alguém que 
diz”) [...] e que se desdobra em um enunciador (quem fala) e 
um enunciatário (para quem se fala). Isso implica dizer que 
todo enunciado tem como pressuposto uma interlocução entre 
ambos [...] que constrói as especificidades de cada texto, dado 
que o sujeito da enunciação, ao se projetar no enunciado deixa 
suas marcas. 

Ou ainda como aquele: 

[...] que põe a linguagem em funcionamento [...] quando se 
designa como eu e se apropria da linguagem inteira, ele, como 
diz Greimas, „constrói o mundo enquanto objeto ao mesmo 
tempo em que se constrói a si mesmo‟ (GREIMAS; COURTÈS, 
1979, p.127 apud FIORIN, 1996, p.42) 



18 

 

Para darmos conta do que entendemos como mudanças no perfil 

desse sujeito da enunciação bipartido em um polo “que diz” e um polo 

“para quem se diz”, lançaremos mão de um paralelismo entre o fazer 

persuasivo inerente a qualquer relação (enunciador e enunciatário) – o 

que desenha uma narratividade pressuposta – e a manipulação implicada 

na relação (destinador e destinatário)12 nas narrativas projetadas. Para 

uma compreensão mais apurada dessa questão central às análises que 

seguirão, propomos uma exemplificação.   

Neste trabalho, procuramos mostrar um aspecto importante sobre o 

desdobramento da relação entre o que chamamos de narrativa 

pressuposta e projetada. Primeiro, quando falamos em narrativa, estamos 

nos reportando à narratividade como aspecto, que, segundo Fiorin, “[...] é 

uma transformação situada entre dois estados sucessivos diferentes” 

(2011, p.27). Por exemplo, João é um homem rico, mas perde tudo em 

um ano por apostar seu dinheiro em jogo, o que faz dele um homem 

pobre. 

Estado I: João rico       →      Ação: aposta em jogos       →       Estado II: João pobre 

Logo, temos dois estados sucessivos – I e II (rico vs. pobre) – 

atravessados por uma ação – transformação (aposta em jogo), sendo a 

narratividade esta transição de um estado inicial a um novo estado. 

Quando usamos os termos pressuposta e projetada, colocamos, 

respectivamente, em relação, uma virtualização e uma realização. Indo 

além, esta concretização que chamamos aqui de enunciado possui 

marcas que permitem o acesso a tal virtualização, que também iremos 

denominar, em termos semióticos, enunciação. Para compreender estes 

processos, convém ilustrar, como ponto de partida para este raciocínio, a 

noção de sujeito da enunciação. De acordo com Fiorin: 

                                                           
12

  Para Greimas & Courtés (2012, p.132) “ o Destinador é aquele que comunica ao 
Destinatários-sujeito ( do âmbito do universo imanente) não somente os elementos da 
competência modal, mas também o conjunto dos valores em jogo; é também aquele a 
quem é comunicado o resultado da performance do Destinatário-sujeito, que lhe 
compete sancionar”. São papéis narrativos, onde o destinador é aquele que motiva, ao 
passo que o destinatário é aquele que é persuadido. 
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As teorias do discurso separam-se em dois grupos pela 
maneira como abordam a questão do sujeito da enunciação: de 
um lado, estão aquelas que o consideram como origem, fonte 
do enunciado (sujeito-origem); de outro, aquelas que o vêem 
como efeito do enunciado (sujeito-efeito). (2007, p.24). 

 

Para este trabalho, adotaremos a última acepção, já que seguimos 

a linha de semiótica francesa, que considera o sujeito como um efeito do 

enunciado que não tem pleno domínio do seu dizer. Este é um sujeito 

descentrado e marcado pela incompletude. Para Greimas e Courtés 

(1979 apud FIORIN 2007, p.25), o dizer é uma instância pressuposta pela 

própria existência do enunciado, ou seja, instância virtual que pode ser 

acessada pelas marcas presentes em um enunciado. 

Vejamos: 

(A) Eu estou triste com você. 

 

A presença de primeira pessoa “Eu” marca uma subjetividade. Por 

meio dela, acessamos que esta fala é pessoal, e isso se corrobora com a 

presença de uma segunda pessoa a quem o “Eu” se dirige, o “você”. O 

verbo no presente do indicativo – “estou” – indica que a declaração refere-

se a um momento atual, e o adjetivo “triste” comunica a alguém um 

estado de quem profere este enunciado. Porém, (cf.exemplo(A)) 

O enunciado é resultado da enunciação, considerada uma 
instância de mediação que propicia a discursivização das 
virtualidades linguísticas, as da língua em sentido estrito e as 
do discurso. A enunciação agencia a passagem das 
virtualidades linguísticas e discursivas para estruturas 

realizadas. (ibidem) 

Assim, para além das acepções de sujeito, “aquele de quem se diz 

algo” ou “aquele que pratica a ação”, Greimas e Courtés (1979) irão 

estender a última acepção compreendendo que não há um sujeito em si, 

mas este se constituirá pela natureza da sua função. Segundo Fiorin: 

[...] o sujeito em semiótica é definido por uma relação. [...] Une, 
portanto, dois predicados elementares: um fazer, caracterizado 
por uma relação de transformação, e um ser, marcado por uma 
relação de junção. Isso significa que existem dois tipos de 
sujeito: um sujeito do fazer e um sujeito de estado. (2007, p.26) 
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Exemplos: 

(B) Marília é rica. 

(C) Pedro ficou rico. 

Em (B), temos um sujeito de estado porque há uma relação de 

junção – neste caso, conjunção –, indicada pelo verbo ser, entre o sujeito 

Marília e um dado objeto – no caso, riqueza. Ou seja, Marília se define em 

relação à riqueza indicada pelo verbo ser no presente do indicativo. 

Fiorin diz que:  

[...] o sujeito é um actante cuja natureza depende da função em 
que se inscreve. Em outras palavras, está sujeito ao objeto 
com que se relaciona. A relação com o objeto dá uma 
existência semiótica ao actante; a natureza do objeto dá a ele 
uma existência semântica (2007, p.26) 

No caso de (C), temos um sujeito do fazer, indicado pelo verbo 

“ficar” no pretérito perfeito, que indica uma anterioridade ao momento da 

declaração. Este estado inicial aponta que Pedro não era rico, mas 

tornou-se. Ainda que esta ação não esteja explícita no enunciado, 

podemos acessá-la pelo estado final de Pedro, que é o oposto: Pedro 

rico. Ou seja, houve a passagem entre estados sucessivos e diferentes: 

não rico → rico, através de uma ou mais ações que podem ou não estar 

explícitas no enunciado. Não sabemos como Pedro ficou rico, mas temos 

certeza de que se tornou, pois este é o seu estado final acessado no 

enunciado (C). 

A partir disso, no que tange à sintaxe narrativa, sabemos que (B) é 

um enunciado de estado e (C)  um enunciado de fazer. 

Podemos dividir os sujeitos em dois tipos: sujeitos do enunciado e 

sujeitos da enunciação. 

Para Fiorin (2007), sujeito do enunciado refere-se ao que a teoria 

literária classificaria como personagem. Como exemplo, suponhamos que 

Tomé é cliente do banco Caixa Econômica e faz um comercial em que, 

em dado momento da narração, tem um turno para se manifestar:  
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Narrador: A Caixa é um banco para quem quer crescer, assim como o 

Tomé (Tomé toma a palavra) “– Eu sou cliente Caixa. Vem pra Caixa você 

também!”. Neste enunciado, Tomé é um personagem. 

Ainda segundo este autor, os sujeitos da enunciação são 

distribuídos em três níveis: 1. autor e leitor implícitos, que são 

pressupostos pela própria existência do enunciado, chamados de 

enunciador e enunciatário; 2. aquele que narra e aquele para quem se 

narra, projetados no interior do enunciado e denominados narrador e 

narratário; 3. as personagens que dialogam entre si no interior do texto, 

nomeadas interlocutor e interlocutário. Isso quer dizer que o interlocutor e 

o interlocutário são sujeitos do enunciado; o narrador e o narratário são 

sujeitos da enunciação enunciada13; o enunciador e o enunciatário são, 

de fato, o sujeito da enunciação [...] stricto sensu. (cf. FIORIN, 2007). 

 

Dado um enunciado: 

(D) Santander o banco para você, universitário. Abra já a sua conta! 

Existe uma voz que se dirige a alguém com uma finalidade. 

Santander, um banco, dirige-se a um público específico neste enunciado 

– universitários. E seu objetivo é fazer com que este universitário abra 

uma conta. Traduzindo em termos semióticos: 

Destinador: Santander 

Sujeito: Você, universitário 

Objeto de valor: conta 

A partir da narrativa projetada no enunciado, chega-se àquela 

pressuposta em que temos: 

                                                           
13

 Para Fiorin ( 2011, p.78), “é o conjunto de elementos linguísticos que indica as 

pessoas, os espaços e os tempos da enunciação, bem como todas as avaliações, 
julgamentos que são de responsabilidade do eu, revelados por adjetivos, substantivos, 
verbos, etc.”. 
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Enunciador- voz pressuposta: Santander 

Enunciatário- voz pressuposta a quem se diz: Universitário 

Objeto de valor: produtos do banco  

Por meio do enunciado (D), podemos acessar a instância 

pressuposta ao mesmo, na medida em que esta relação é projetada, 

portanto, explicitada diretamente no enunciado.  

Neste caso, um enunciador tem o propósito de persuadir um 

enunciatário a entrar em conjunção com os valores do texto. Para tal, 

projeta no enunciado uma relação paralela – mas não necessariamente 

sempre idêntica, como veremos adiante – em que uma ação é proposta 

para um sujeito.  A ação que garantirá o sucesso deste sujeito é a 

abertura da conta, o objeto de valor. Ao se engajar nesta interlocução e 

entrar em conjunção com esses valores, o enunciatário ratifica ter 

aceitado a proposta do enunciador, ou seja, ter acatado seus argumentos. 

Temos, assim, uma narrativa mínima de liquidação da falta, e a natureza 

de sua função é de um estado inicial disjunto (não tem conta) para um 

estado final conjunto (tem conta). 

Isso ilustra que a virtualização é acessada através de uma 

realização que consiste na relação de actantes – denominados pela 

semiótica como “destinador” e “destinatário” – que assumem papéis 

narrativos, respectivamente, daquele que motiva o processo e daquele 

que é persuadido. Segundo Greimas e Courtés:  

Considerados como actantes implícitos, logicamente 
pressupostos, de todo enunciado, são denominados 
enunciador e enunciatário. Em contrapartida, quando estão 
explicitamente mencionados e são por isso reconhecíveis no 
discurso-enunciado (por exemplo: “eu”/ “tu”), serão chamados 
narrador e narratário. Finalmente, quando o discurso reproduz, 
simulando-a, a estrutura da comunicação, serão ditos 
interlocutor e interlocutário. Nessas três formas de 
denominação, trata-se, como se vê, de uma delegação 

realizada a partir do destinador e do destinatário. (1979, p.132) 
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O estudo em questão põe em comparação as narrativas 

pressuposta e projetada entendendo que a (não) correspondência entre 

ambas resulta em efeitos de sentido diferentes, bem como mostra que o 

arranjo narrativo pode variar de uma posição actancial definida a uma 

posição híbrida, que será tratada mais adiante. 

Para uma elucidação inicial, mostraremos alguns exemplos destas 

relações, que serão interessantes para balizar o entendimento das 

análises do corpus nos próximos capítulos. 

 

2.7 Correspondência de Narrativas 

O primeiro exemplo ilustra o que chamamos de correspondência  

entre narrativas. Nesse caso, o projetado corresponde, exatamente, ao 

pressuposto. Este tipo de relação é um recurso que não oferece qualquer 

tipo de dificuldade para o entendimento do que se quer comunicar. É uma 

estratégia bastante utilizada por empresas populares como Casas Bahia, 

Casa & Vídeo, entre outras. Vejamos o exemplo da empresa Ricardo 

Eletro: 



24 

 

 

 

1- Narrativa pressuposta:  

 

 

2- Narrativa projetada: 
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Relação entre narrativas: 

 

A correspondência aponta para um tipo de narrativa que busca 

comunicar, sem oferecer nenhuma dificuldade ao entendimento do 

enunciatário, e deixa evidente sua proposta de fazer com que este entre 

em estado conjuntivo com a compra proposta ostensivamente. A posição 

actancial neste tipo de arranjo narrativo é bastante marcada, e cada 

actante ocupa o que vem postulado, canonicamente, pela teoria. 

Normalmente, são ressaltados neste tipo de campanha, de forma mais 

objetiva, elementos acerca do objeto de valor em questão, como no 

exemplo: tampo de vidro temperado 10 mm, 100% MDF; preços etc., o 

que mostra um aspecto menos abstrato, ou seja, o foco está voltado para 

o objeto de valor de forma mais figurativa.  

 

2.8 Correspondência Parcial de Narrativas 

O segundo exemplo a ser tratado ilustra o que chamamos de 

correspondência parcial entre narrativas, ou seja, o projetado não 

corresponde, exatamente, ao pressuposto. Isto quer dizer que, no lugar 

da descrição objetiva do objeto de valor (produto), como visto no exemplo 

anterior, tem-se a incorporação de valores/conceitos ao produto a fim de 

que este se afine às expectativas do enunciatário previsto, o que torna 

mais abstratos os valores investidos neste objeto. Tal estratégia é 

utilizada por empresas que procuram ser vistas não só pelos produtos 
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ofertados ao mercado, sobretudo por valores e conceitos inerentes à 

marca, buscando sua consolidação. Como exemplo, na área de 

cosméticos, temos a Natura e a Avon, que pressupõem a venda de 

produtos, mas projetam a conjunção com a beleza. Vejamos o caso da 

empresa O Boticário: 

 

1- Narrativa pressuposta:  

 

 

1- Narrativa projetada: 
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Relação entre narrativas: 

 

A correspondência parcial aponta para um tipo de narrativa mais 

sutil no que tange ao fazer-fazer (comprar o produto). Isto fica mascarado 

por um enunciado que sugere uma relação conjuntiva de valores comuns 

entre o enunciatário previsto desta campanha e o valor investido no objeto 

que está projetado. Neste caso, temos uma narrativa que não vende 

apenas um produto, sobretudo comunica uma imagem da marca, que 

fortalece a consolidação dela no mercado. Em relação à publicidade 

anterior, o enunciatário precisa preencher que, para ser “linda”, é 

necessário ter o produto proposto. Quem usa O Boticário chega lá “linda”. 

A narrativa pressuposta é “compre a maquiagem da marca O Boticário”, 

ao passo que a narrativa projetada é “fique linda”. A configuração do 

objeto de valor neste segundo exemplo é o que caracteriza a relação 

parcial entre narrativas (por isto, marcado em cor diferente). 

Esses dois tipos de narrativas que observamos, quando postos em 

comparação, nos apresentam os seguintes resultados: 
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O que marca a variação entre o 1º exemplo – Ricardo Eletro – e o 

2º – O Boticário – é a natureza dos valores investidos nos objetos. Os 

demais actantes e o público-alvo de cada narrativa permanecem em 

correspondência. Para Fiorin (2011), objeto de valor é uma posição na 

sequência narrativa cuja obtenção é o fim último do sujeito. Porém, cabe 

uma observação importante acerca disso, na exemplificação dada aos 

textos publicitários. 

O 1º exemplo traz uma narrativa cujo foco está na caracterização 

figurativa em um dado objeto de valor configurado com informações 

menos abstratas acerca do produto, como foi mostrado: “vidro temperado 

10 mm, 100% MDF”. Em comparação ao 2º exemplo, percebe-se um 

detalhe sutil, mas que traz um aspecto valioso a esta pesquisa em um 

âmbito geral: a coexistência de estratégias sob um regime de 

predominância. 

De acordo com o 2º exemplo, o que está em foco são os valores 

associados ao objeto de valor que correspondem, ou podemos dizer, que 

se propõem a corresponder ao enunciatário previsto para esta publicidade 

– “chegar linda”.  

Tomando estas demonstrações prévias das relações entre 

narrativas pressuposta e projetada em diferentes modelos textuais de 

campanhas publicitárias, podemos à frente pensar a análise do corpus de 
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peças da Coca-Cola Company, objeto central desta pesquisa, e 

confrontar os resultados encontrados.  
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3.PUBLICIDADES DA COCA-COLA COMPANY: uma descrição diacrônica 

3.1 A 1ª fase – publicidade: “Tudo vai melhor com Coca-Cola!”  

(Ver peça 1: DVD anexado p. 84 – transcrição p. 82) 

A 1ª fase da publicidade pode ser descrita considerando-se que a 

entrada da marca no Brasil na década de 4014 ocorreu em um contexto de 

guerra e em uma sociedade de tímidos avanços tecnológicos. Nas 

décadas seguintes, 50 e 60, as propagandas eram, basicamente, 

pôsteres e comerciais de rádio, sendo o comercial televisivo a expressão 

do que havia de mais moderno em comunicação:  

A partir de 1951 a televisão cromática é uma realidade e em 

1962, graças a Telstar, a transmissão de imagem e som via 

satélite começa uma nova era para as comunicações, já não só 

instantâneas, mas, também, sem limites de distâncias e 

fronteiras físicas; o homem passa assim a ser membro de uma 

grande comunidade potencialmente uniforme: a “aldeia 

cósmica”
15

 (Mc Luhan apud Anaut, 1990, p.143, tradução livre) 

A publicidade adaptou-se, rapidamente, à modalidade dos meios 

de comunicação que surgiram ao longo do século XIX. A linguagem dos 

novos meios audiovisuais coincide com a sintaxe própria da mensagem 

publicitária. Segundo Anaut,  

[...] a integração e interação entre os meios audiovisuais e a 

publicidade moderna se dá quase naturalmente porque ambos 

sistemas são por sua vez o resultado de uma mesma evolução 

social, técnica, cultural e econômica.
16

 (1990, p.143, tradução 

livre) 

                                                           
14

 Disponível em: https://cocacolabrasil.com.br/coca-cola-brasil/historia-da-marca 
 
15

 A partir de 1951 la televisión cromática es una realidad y em 1962, gracias a a Telstar, 
la transmission  de imagen y sonido via satélite  comienza una nueva era para lãs 
comunicaciones, ya no solo instantâneas, sino que además, sin limite de distancias o de 
fronteras físicas, el hombre pasa así  a ser miembro de una gran comunidad 
potencialmente uniforme: la“aldea cósmica” 

15
( Mc Luhan apud Anaut, 1990, p.143)  

 
16

 [...] la integración e interación entre los médios audiovisuales y la publicidad moderna 

se da casi naturalmente, porque ambos sistemas son a su vez el resultado de una 
misma evolución social, técnica, cultural e economica

16
(1990, p.143)  

 

https://cocacolabrasil.com.br/coca-cola-brasil/historia-da-marca
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A função da propaganda consistia em vender o produto a partir de 

informações acerca de suas características. Na época, em um dos 

poucos comerciais televisivos a que se tem acesso, percebe-se que a 

projeção no discurso publicitário tinha como foco o produto (objeto) e, 

como meta, a venda aos consumidores (enunciatário). No primeiro 

comercial, temos na narrativa pressuposta, como enunciador, a Coca-

Cola Company, que almeja persuadir seu enunciatário – o consumidor – a 

entrar em conjunção com o objeto de valor, a Coca-Cola enquanto 

produto. Podemos verificar isto no esquema a seguir: 

 

A voz pressuposta que diz projeta-se no discurso de forma 

fidedigna ao projeto persuasivo, concretizando o destinador (aquele que 

motiva – a Coca-Cola Company) através do processo de debreagem 

enunciva, caracterizada pela voz de um narrador criando o efeito de 

distanciamento a serviço de ressaltar as qualidades do objeto. O sujeito 

desta narrativa pressuposta é o público almejado como enunciatário, 

figurativizado no comercial por jovens (amigos e família) que aparecem 

numa relação conjuntiva com o objeto de valor – o produto. Este é 

concretizado por seus atributos, como podemos atestar em versos do 

jingle televisionado.  
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 “Pura e refrescante, Coca-Cola bem gelada é sempre uma festa 

borbulhante de alegria!” (década de 60, transcrição p.82) 

O tipo de manipulação investida pelo sujeito manipulador  sobre o 

sujeito manipulado é a manipulação pela tentação, quando o manipulador 

propõe ao manipulado um objeto de valor positivo (cf. FIORIN, 2011).  

Comparando a voz que diz ao como é dito, observamos que a linha 

cinza contínua aponta para um paralelismo entre as narrativas 

pressuposta e projetada. O que está pressuposto é, exatamente, o que 

está projetado. Observa-se, no caso, que tanto enunciador e enunciatário 

como destinador e destinatário ocupam, nesta relação, funções bastante 

marcadas. No primeiro caso, tem-se um fazer-persuasivo de um sujeito 

sobre outro a fim de manipulá-lo a entrar em conjunção com o objeto. 

 

 

De acordo com Fiorin, “[...] a narratividade é uma transformação 

situada entre dois estados sucessivos e diferentes” (2011, p.27). Neste 

caso, poderia ser considerada como uma narrativa mínima de liquidação 

da privação, na qual o sujeito em estado inicial encontra-se em disjunção 

com o objeto, e sua conjunção está na aquisição do mesmo.  
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Tem-se, como na maioria dos discursos publicitários, um sujeito 

agindo sobre outro a fim de manipulá-lo por tentação a querer e/ou dever 

fazer alguma coisa. 

1ª fase: década de 50 até final da década de 60 

Peça analisada: Tudo vai melhor com Coca-Cola! 

Sujeito da enunciação:Enunciador:Coca-Cola Company 

                                       Enunciatário:Consumidor 

Objeto de Valor: produto (Coca-Cola e atributos enquanto bebida exacerbados) 

Neste período, a argumentação utilizada para persuadir o 

enunciatário consistia em apresentar o produto destacando suas 

características. A imagem do enunciatário funciona como uma coerção 

discursiva à qual o enunciador deve obedecer, sendo consequentemente 

descrita. A partir disso, procura-se, neste trabalho, expor os tipos de 

argumentação que estão em jogo nas relações em cada peça. Segundo 

Discini, entende-se por argumentos: 

[...] os recursos de que se serve o produtor do texto para fazer 
o leitor não apenas saber algo, mas principalmente para fazer o 
leitor crer em algo, além de fazer o leitor fazer algo. (2005, 
p.247). 

A mídia utilizada à época era o audiovisual, televisão, numa 

relação, majoritariamente, mais passiva e menos interativa. Não era 

oferecida a este enunciatário a possibilidade de interagir de forma direta 

com aquilo que era veiculado, mas não seria adequado afirmar que 

existisse um grau zero de interação, já que algum grau de interação é 

pressuposto mínimo de qualquer proposta de diálogo.  A variação de 

graus de interação, quando, por exemplo, comparamos essa 1ª  fase com 

o que veremos na 3ª fase deste estudo – em que os recursos 

disponibilizados pelos novos suportes permitem um efeito de interação 

totalizante – nos servirá de base para construirmos, mais adiante, um 

paralelo com os graus de intimidade propostos por Hjelmslev (cf. 1978). 
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O que podemos observar é que, durante a 1ª fase, o foco das 

publicidades estava no objeto de valor e na projeção de suas 

características como estratégias persuasivas para a relação conjuntiva 

com tal objeto – corroborado pelo uso da debreagem enunciva –,  além do 

paralelismo total entre as narrativas pressupostas e projetadas.  

A publicidade cria situações dentro das quais a percepção dos 

consumidores é guiada pelas intenções de venda. Não é por acaso que 

ela precisa de um enunciatário como referência.  O enunciatário completa 

o jogo do mercado – produção, consumo e uso.   

Em geral os consumidores são céticos a respeito das 
afirmações publicitárias, e só metade acredita nelas. Os 
consumidores precisam de uma razão para acreditar que há 
algum fundamento para os benefícios alardeados pela 
publicidade. Os atributos do produto proporcionam a 
necessária comprovação da afirmação. Os atributos do produto 
dão mais credibilidade aos benefícios alardeados por 
oferecerem ao consumidor um motivo tangível para acreditar 
(RANDAZZO, 1996, p.36) 

Ainda com os mesmos propósitos, mas com estratégias um pouco 

diferentes, vejamos quais são as características mais marcantes da fase 

que dá continuidade às mesmas linhas de base da publicidade, porém 

introduzindo alguns elementos de inovação. 

 

3.2 A 2ª fase – transição: “Emoção pra valer!”  

(Ver peça 2: DVD anexado p. 84 – transcrição p. 82) 

A 2ª fase da publicidade compreende um período considerado 

como uma transição, pois tem-se o advento de novas mídias, como a web 

1.017. E, naturalmente, a publicidade vai adequando sua linguagem e 

estratégias de acordo com as evoluções que incorpora. Essa divisão da 

publicidade em fases tem um viés didático, com a finalidade de destacar 

                                                           
17

 WEB 1.0 marcada pelo período em que se iniciou a cultura de rede, com relações 

ainda não pautadas por uma forte interação, sendo o comportamento do usuário da rede, 
predominantemente, passivo. Este utilizava a rede para o acesso a conteúdos, 
informações, não sendo sua participação efetiva um processo expressivo. (cf. KOTLER; 
KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010) 
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que, em determinado período, com o surgimento e a expansão da 

televisão, observamos diferentes estratégias persuasivas entre a marca e 

o consumidor, entre enunciador e enunciatário – e que começará, 

timidamente, a se estender para outras mídias, por isso, podemos falar 

em um período de transição. Mostra-se, desta maneira, que as 

estratégias persuasivas acompanham o ritmo das mudanças de cunho 

tecnológico, cultural e também social, observando-se as nuances de 

transição dos modos de se colocar no discurso. 

Observa-se na peça analisada, como exemplo emblemático da 2ª 

fase – em que a campanha era divulgada à época do Rock in Rio II, no 

ano de 1992, sob o slogan “Emoção pra valer!” – a presença de jovens, 

felizes, dançando ao som de uma música contagiante e até a presença de 

uma criança vestida com a roupa de Elvis Presley, conhecido como o Rei 

do Rock. Quase não se tem atributos do produto, mas o que o produto 

pode proporcionar aos seus consumidores, ou seja, o foco é dado aos 

valores que são atribuídos ao objeto ao invés de recair nos elementos 

caracterizadores do objeto. 

 

A voz pressuposta tem como projeto persuasivo projetar o objeto de 

valor deste programa de base associando a marca às emoções. Segundo 

Baudrillad, “A função da marca é indicar o produto, sua função segunda é 

mobilizar suas conotações afetivas” (1973, p.199). Vejamos um dos 

versos da campanha: 

“Vibrando, sorrindo é pra valer a emoção com Coca-Cola. Emoção 

pra valer!” (1989-1990, transcrição p.82) 
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O discurso projetado mantém, basicamente, as características da 1ª 

fase, havendo mudança nos valores investidos no objeto, este agora não 

mais caracterizado por atributos do produto enquanto bebida, mas por 

sensações despertadas nos que entram numa relação conjuntiva com tal 

objeto: 

 

A manipulação empregada permanece por tentação, se o 

enunciatário entra em conjunção com o objeto de valor, o mesmo entra 

em conjunção com aquilo que o objeto representa. 

O poder singular da publicidade consiste na sua capacidade de 
construir e manter marcas de sucesso duradouro criando 
entidades perceptuais que refletem os valores, sonhos e 
fantasias do consumidor. A publicidade transforma produtos em 
marcas mitologizando-os – humanizando-os e dando-lhes 
identidades precisas, personalidades e sensibilidades que 
refletem as nossas. (PENDERGRAST, 1993, p.101) 

Seguindo uma mesma linha: 

A confiança pode se apoiar na oportunidade de satisfazer uma 
expectativa ou uma necessidade. Nesse caso, é a natureza da 
proposição e a estrutura da cena que as tornam verossímeis 
em razão de uma expectativa que elas preenchem. 
(FONTANILLE, 2005, p. 61) 

Para Anaut (1990), a publicidade transmite não apenas uma 

informação acerca do produto, mas, fundamentalmente, um valor que há 

de significar para seus fins. Ou seja, quando uma bebida é anunciada, 

anuncia-se “a pausa que refresca”18 ou mesmo “sinal de bom gosto”19. 

Fica claro que, neste caso, a tendência da publicidade não poderia se 

                                                           
18

 Slogan Coca-Cola em 1929, A Pause that Refreshes! 
 
19

 Slogan Coca-Cola em 1957, Sign of Good Taste! 
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limitar a denotar o produto.  Inicia-se, então, um processo de criar uma 

identidade entre o enunciador e seu enunciatário, através da ênfase no 

valor que se agrega ao objeto. Como a marca quer ser vista? Como se 

quer consumir uma marca? Isso passa a estabelecer pedagogias de 

consumo (cf. SILVA et al, 2010), para as quais o campo das 

representações exerce uma função de grande importância. 

Percebe-se também um menor foco na bebida se compararmos à 

ênfase dada na peça da 1ª fase. A bebida aparece como um elemento de 

menor evidência. Porém, a presença das cores da marca nos elementos 

que compõem as cenas reforça a associação perceptual da marca com as 

ações que se desenrolam durante o comercial, bem como a jovialidade 

abundante e a energia figurativizada por jovens dançarinos. 

A linha tracejada de cor cinza representa uma correspondência 

parcial a fim de marcar a diferença na relação das narrativas pressuposta 

e projetada. A publicidade passa, gradativamente, de uma fase material a 

uma fase mais imaterial. Segundo Silva et al (2010), a experiência entre a 

publicidade e seu público proporciona pedagogias de consumo 

diferenciadas que ensinam ao consumidor modos de manipular os objetos 

de consumo tanto no campo funcional quanto no simbólico. 
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Nesta fase de transição, recortada para a análise diacrônica desta 

pesquisa, identificamos algumas pequenas mudanças: 

2ª fase: década de 70 até meados da década de 90 

Peça analisada: Emoção pra Valer! 

Sujeito da enunciação:Enunciador: Coca-Cola Company 

                                       Enunciatário: Consumidor 

Objeto de Valor: produto (Coca-Cola e valores agregados) 

Entendemos que, entre as duas primeiras fases, a mudança na 

relação de narrativas, merece especial atenção a forma como o objeto é 

figurativizado. Destinador e destinatário, os actantes, propriamente, são 

entendidos sempre em relação com enunciador e enunciatário na 

narrativa pressuposta. Em ambas as fases percebemos que se manteve 

uma correspondência entre estes. Podemos ainda destacar que a relação 

que se estabelece entre enunciador e enunciatário passa a ser menos 

passiva e mais interativa, com gradientes ainda oscilantes, pois há um 

tipo de engajamento afetivo do enunciatário na 2ª fase, não recuperado 

na 1ª, bem como referente ao tipo de mídia utilizado. Podemos dizer que, 

com o advento da web 1.0, passa a haver uma interação mais 

participativa se comparada à 1ª fase. A Coca-Cola Company foi uma das 

pioneiras na criação de homepages como canal de relacionamento com 

seus clientes, ainda que não largamente utilizado, como vemos nos dias 

de hoje. 

 Em ambas as fases até aqui descritas, observa-se que os sujeitos 

estão em relação conjuntiva com o objeto de valor. Porém, a 

concretização discursiva deste objeto é que irá variar, sendo que na 2ª 

fase há preferencialmente uma conjunção com os valores que a marca 

propaga. Esses valores são manifestados pelos sujeitos narrativizados 

nas cenas dos comerciais e dados pelas marcas textuais nos jingles das 

campanhas. Na 1ª fase, temos o enfoque no produto, que aparece mais 

vezes figurativizado como garrafas ou mesmo uma grande garrafa 
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molhada, remetendo a algo refrescante que surge em meio a uma piscina 

em um dia quente de sol. Lembramos aqui que “[...] a figura é todo 

conteúdo de qualquer língua natural ou de qualquer sistema de 

representação que tem um correspondente no mundo natural”. (FIORIN, 

2011, p.91) 

Segundo Fiorin, o grau de concretude dos elementos semânticos 

que recobrem os esquemas narrativos desdobra o texto em duas 

vertentes: figurativos e temáticos. Para o autor: 

[...] os primeiros criam um efeito de realidade, pois constroem 
um simulacro da realidade, representando dessa forma, o 
mundo; os segundos procuram explicar a realidade, classificam 
e ordenam a realidade significante, estabelecendo relações e 
dependências. Os discursos figurativos têm uma função 
descritiva ou representativa, enquanto os temáticos têm uma 
função predicativa ou interpretativa. Aqueles são feitos para 
simular o mundo; estes, para explicá-lo. (ibidem) 

 

Na 1ª fase, há um apelo sensorial que visa a suscitar no 

enunciatário da campanha – através do enfoque no produto e suas 

características em uma dada situação eufórica – não apenas o desejo da 

conjunção, mas também um pré-sentir, pela exacerbação das 

características do objeto de valor em questão. 

O sensorial de que se fala na 1ª fase corresponde ao efeito de 

sensações físicas perceptíveis. Ao ver uma das figuras da cena em 

relação conjuntiva, e a exacerbação do objeto de valor como algo que 

refresca – é gostoso, de sabor incomparável – há uma manipulação 

afetiva que se constrói a partir da forma como este objeto de valor será 

concebido no ato de sua enunciação. Podemos dizer que a manipulação 

direciona-se a incitar a vontade de beber, a necessidade de comprar, pois 

o ato de comprar permite a conjunção com os valores propagados pela 

campanha. 

Já na 2ª fase, temos justamente, uma diferença em relação à 1ª , 

marcada pelos valores investidos no objeto, no modo como este é 

recoberto semanticamente. Não por acaso, a manipulação irá se construir 
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de forma mais abstrata, porém, não deixará de passar pela conjunção 

com as sensações físicas alcançadas no consumo de tal objeto, mas se 

destaca a apropriação de um valor. O que se consome não é apenas a 

bebida refrescante, mas uma bebida que gera emoções positivas, como a 

alegria, a vibração, o culto ao vigor da juventude. O enunciatário que 

entra em conjunção com este objeto de valor – de traços mais abstratos, 

pois está caracterizado, majoritariamente, por emoções – consome mais 

que uma bebida, consome uma imagem. E isto aponta para uma 

tendência das próximas fases que irão se suceder: a publicidade passa, 

gradativamente, de uma fase material a fases cada vez mais imateriais. 

Podemos falar em desfocalização crescente do produto, para uma 

focalização subjetiva crescente caminhando sempre em direção ao mais 

imaterial, como poderemos atestar na 3ª fase analisada mais adiante por 

esta pesquisa. O que havia na narrativa projetada da 1ª fase de mais 

figurativo, na 2ª fase continua a aparecer, porém não mais como foco 

para a manipulação do sujeito em questão. O foco desvia-se para uma 

arena mais subjetiva, mais abstrata: as emoções suscitadas pela marca. 

Observou-se que da 1ª fase para a 2ª fase a mudança está situada 

na configuração do objeto de valor sugerindo uma tendência ao imaterial 

no campo da manifestação.  

     “Pura, refrescante, gelada”  →   “Vibrando, sorrindo, emoção” 

Para Fiorin (2011), o objeto de valor é uma posição na sequência 

narrativa cuja obtenção é o fim último do sujeito. No caso, os valores 

investidos no objeto são a mudança caracterizadora da diferença entre as 

fases. Vejamos: 
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Retomando as outras peças publicitárias – Ricardo Eletro e O 

Boticário – que não integram este corpus de análise, observamos os 

mesmos resultados para as peças analisadas neste estudo, enquadradas 

nas 1ª e 2ª fases. Isto pode ser confirmado através do quadro 

comparativo, ilustrado na página 28. 

Este panorama apresenta invariantes e variantes semióticas entre 

duas formas de desenvolver textos publicitários persuasivos, no caso 

entre um determinado público e uma determinada marca. A incorporação 

e expansão de mídias, de acordo com a época recortada, impulsionam 

novas práticas textuais que, na 3ª fase – a ser detalhada nesta pesquisa – 

apresentará um novo tipo de configuração diferente das fases já 

descritas.  

Interessa a esse trabalho mostrar a maneira como se estruturam as 

narrativas de forma predominante em cada época, atentando para as 

variâncias e invariâncias de aspectos semióticos que, na terceira peça a 

ser analisada, parecem culminar na exacerbação do efeito de participação 

ou experiência totalizante do enunciatário. 
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3.3 A 3ª fase – ciberpublicidade: “Share a Coke with...”  

(Ver peça 3: DVD anexado p. 84 – transcrição p. 83) 

O estudo diacrônico das publicidades recortado, temporalmente, 

entre 1960 e 2012 mostrou que até o ano 2000 as variações nas 

estratégias de manipulação das campanhas analisadas são mínimas de 

uma fase para a outra. Destaca-se também que, na comparação entre as 

duas primeiras fases, as estratégias preponderantes na 1ª fase não 

necessariamente desaparecem, mas podem apenas perder o 

prevalecimento na fase seguinte. A partir disso, postas em comparação 

tais fases estudadas, observamos uma tendência ao imaterial. A 2ª fase, 

entendida, neste trabalho, como um período de transição, caracteriza-se 

por ainda preservar aspectos de uma fase mais material – na qual o foco 

centrava-se no produto – ao mesmo tempo em que tende a uma fase 

mais imaterial, já que há um deslocamento do foco no produto, abrindo 

cada vez mais espaço para o consumidor. 

A 3ª fase, que tratamos como ciberpublicidade, parece romper de 

modo mais evidente com as formas tradicionais até então vistas de se 

fazer publicidade. Para este estudo, propomos a campanha da Coca-Cola 

Company lançada na Austrália em 2012, com o slogan “Share a Coke 

with...”. Resultado de uma constatação de que, no período de 1 mês, os 

australianos haviam consumido uma baixa quantidade da bebida, a Coca-

Cola, tida como uma marca ícone no ranking das Global Brands, não 

poderia desconsiderar a perda de seus consumidores. A fim de reafirmar 

sua posição de lovemark20 no país referido, a campanha trouxe um tipo 

de estratégia ainda pouco investido pelas empresas, mas que reflete uma 

tendência capaz de atender às necessidades dos consumidores da 

geração atual, oferecendo, através de sua publicidade, um efeito de 

                                                           
20

 O conceito de lovemark foi culminado pelo CEO da agência publicitária Staatchi & 

Staatchi, Kevin Roberts. Segundo Roberts (2004), uma marca deve criar nos 
consumidores um tipo de fidelidade que esteja além da razão, baseando-se em 
paradigmas como: mistério, sensualidade e intimidade. Assim, criam-se produtos e 
experiências duradouras com os consumidores. 
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participação que tem uma aceitação muito forte entre este tipo de 

enunciatário. 

Inicialmente, a empresa utilizou os 150 nomes próprios mais 

populares da Austrália para ocuparem a posição da marca em suas 

latinhas e rótulos de garrafas. A partir de uma rápida aceitação do público, 

foi desenvolvido um aplicativo em que era possível gerar uma latinha 

personalizada e também compartilhar tal imagem não apenas em mídias 

como o Facebook, mas até mesmo em outdoors específicos espalhados 

pelo país. Bonés, camisas, entre outros, eram recursos, meios de 

promover a circulação da marca. Ainda que o objeto – enquanto produto – 

não viesse a ser consumido, a marca estava sendo não apenas 

consumida, mas propagada por seus consumidores.  

 

http:// www.facebook.com/CocaColaAustralia 
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http:// www.coca-cola.com.au 

 

http:// www.coca-cola.com.au 

 

O comercial “Share a Coke with...” foi retirado da homepage da 

empresa na Austrália, reforçando que o mesmo tinha uma veiculação 

televisiva similar de diferente duração. A novidade é que na homepage o 
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enunciatário tinha acesso a um aplicativo (Share a Virtual Can) em que 

poderia colocar o próprio nome ou outra palavra desejada no espaço 

onde, usualmente, a empresa imprime a marca. Não se tinha mais Coca-

Colas, propriamente, mas Dave, Mathew, Jess... Vejamos, 

respectivamente, a descrição da ciberpublicidade na Austrália, e a 

imagem ilustrativa gerada pelo aplicativo de compartilhamento virtual – 

adaptação para a campanha no Brasil, porém para a Coca-Cola Zero: 

 

“Jess 

Jessie 

Jessica 

J (Jay) 

Backpack Jess 

Flashback Jess 

Twin sister Jess 

Soul sister Jess 

Fashion Icon Jess 

And Just Jess 

If You know a Jess, "Share a Coke with Jess". 

Or Dave, Or Mel, Or Lucas...” 

 

(Peça 3 DVD anexado p. 84) 
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Imagem gerada pelo aplicativo Quanto Mais... Melhor. Coca-Cola Zero – Brasil. 

http://www.facebook.com.br Acessado em: 1 de outubro de 2012 

 

3.3.1 Descrição semiótica da campanha 

A primeira característica que se pode observar nesta 3ª fase, numa 

comparação diacrônica com as demais, é a de que existe um efeito de 

sobreposição das características referentes ao consumidor sobre o objeto 

de valor – como também sobre o enunciador, doravante chamado, 

respectivamente, objeto de valor 1 e Enunciador 1, referindo-se à Coca-

Cola como marca. 

O objeto de valor é pensado não mais somente com o objetivo da 

venda e consumo concreto. A conjunção não acontece na compra e 

consumo do objeto de valor enquanto produto ou enquanto os valores 

agregados a este, apenas. A conjunção pode também se efetivar numa 

interação digital que permite uma experiência de fusão motivada por uma 

identificação instantânea. 

Há um espelhamento que cria a ilusão do enunciatário de se 

reconhecer no objeto de valor, um objeto de valor de traços ainda mais 
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abstratos que os da 2ª fase e tão mais subjetivos que parece não mais 

refleti-lo, mas representá-lo, figurativamente, através do preenchimento 

dos nomes. Observa-se que a desfocalização do objeto de valor 1, como 

produto, atinge gradientes elevados neste tipo de campanha em que a 

interação é mais requisitada, comparada as demais fases.  

O que entra em jogo, dito de maneira informal é: “eu sou a Coca-

Cola”, criando uma atmosfera afetiva e muito pessoal. O recobrimento 

figurativo deste objeto de valor passa a contemplar uma relação direta 

com o enunciatário previsto. Para intensificar ainda mais este efeito – o 

que gera a grande pergunta da pesquisa – é que este Enunciador 1 

coexiste simbioticamente com um enunciador 2. Este que chamamos 

enunciador 2 refere-se, em verdade, ao próprio enunciatário como 

posição actancial canonicamente esperada. Sem esta interação híbrida, 

não se cumpre a proposta da campanha. 

É necessário que o Enunciatário 1, a Coca-Cola, promova o efeito 

de participação e, para isto, o seu enunciatário enuncia, sobrepondo-se à 

sua estrutura primária de projeto de discurso. 

 

Para além das fronteiras híbridas e mais fluidas, a conjunção com o 

objeto de valor é revestida pelas características do próprio enunciatário 

previsto, que se identifica numa relação patêmica de sedução imediata. 
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Temos, no plano verbal, a descrição do sujeito da narrativa, Jess, 

Jessie, Bakpack Jess, Twin sister Jess, Fashion Icon Jess, And Just Jess, 

If you know a Jess, share a Coke with Jess, or Dave, or Mel or Steve... 

No plano visual, majoritariamente, temos imagens das diferentes 

Jess e a referência à Coca-Cola, basicamente, sustentada pelas cores da 

marca. Mas, diferentemente das etapas anteriores, a Coca-Cola é um 

objeto de valor como nas demais fases, porém refletindo diretamente 

características projetadas do sujeito da enunciação. 

Pela própria configuração da campanha que se dá através de um 

aplicativo para gerar as latinhas personalizadas, não necessariamente 

está mais em questão o consumo concreto do objeto de valor, mas torna-

se possível o consumo imaterial deste objeto, o que reflete na circulação 

da marca. A partir do momento em que o enunciatário se engaja numa 

interação mais expressiva, em comparação às fases anteriores, ele passa 

a enunciar, conjuntamente, com a marca, a outros enunciatários no 

ciberespaço, que podem ou não engajar-se dando continuidade ao 

processo. 

3ª fase: 2000 a 2012 

Peça analisada: Share a coke with... 

Sujeito da enunciação:Enunciador 1: Coca-Cola Company 

                                        Enunciador 2: Consumidor                                 

                                        Enunciatário: Consumidor 

 

Objeto de Valor 1: circulação da marca 

Objeto de Valor 2: características do enunciatário. 
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Tentamos marcar como o sujeito da enunciação se comporta em 

ambientes altamente interativos. Podemos considerar que a narrativa em 

questão não está calcada no produto como observado nas outras peças, 

mas enfatiza a visibilidade e circulação da marca. O modelo transacional 

acima aponta para a complexificação das relações vigentes. Enunciador e 

enunciatário não ocupam mais posições tão polarizadas nestes 

ambientes. Quando o aplicativo está a nossa disposição e enunciamos 

junto com a marca, e no lugar da marca, fica sugerido, então, um 

sincretismo actancial, o que - em ambientes altamente interativos - abre a 

necessidade de pensar o modelo canônico vigente no que se refere ao 

sujeito da enunciação21 (GREIMAS; COURTÉS, 2012, p.171) e suas 

possibilidades de projeção no enunciado. 

A estratégia da narrativa pressuposta corresponde ao encontrado 

na narrativa projetada, mas o recobrimento é sempre uma variável que 

dependerá de quem enuncia no lugar da marca. Essa estratégia já foi 

programada para provocar a sincretização dos actantes, o que garante o 

                                                           
21

 “O termo “sujeito da enunciação” empregado frequentemente como sinônimo de 
enunciador cobre de fato as duas posições actanciais de enunciador e enunciatário”  
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efeito de participação e cria uma dificuldade de delimitação das funções 

actanciais em textos que possuem maior grau de interatividade. Neste 

caso, o objeto assume as características do destinatário, que 

simultaneamente, assume a característica de destinador. Aparentemente, 

parece não haver paralelismo total entre as narrativas pressuposta e 

projetada. Por outro lado, a fluidez das posições, comumente bem 

demarcadas, abre caminho para pensarmos em graus de interação entre 

estas posições nos ambientes de alta interatividade. A escolha 

metodológica foi a de traçar um paralelo com os graus de intimidade, 

propostos por Hjelmslev (1978), que prevê uma gradação entre 

grandezas mais fortemente ou menos fortemente sincretizadas.  
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4. SINCRETISMO E GRAUS DE INTIMIDADE 

Como premissa básica, a semiótica francesa assume o texto como 

unidade de sentido, podendo se manifestar tanto por semióticas distintas 

como por simultâneas semióticas. Este tipo de linguagem complexa, 

Greimas e Courtés (1979) trataram como sincretismo. Para estes autores: 

[...] sincretismo é o procedimento ou resultado que consiste em 
estabelecer, por superposição, uma relação entre dois (ou 
vários) termos ou categorias heterogêneas, cobrindo-os com o 
auxílio de uma grandeza semiótica (ou linguística) que os 
reúne”.(2012, p.467) 

Os mesmos, concebem ainda, em um sentido mais amplo, como 

sincréticas “as semióticas que [...] acionam várias linguagens de 

manifestação.” (2012, p.467) 

A contribuição de Greimas e Courtés foi refinada, posteriormente, 

por Jean-Marie Floch. Para Floch (2007, p.319-320) as semióticas 

sincréticas caracterizam-se pelo emprego de diversas linguagens de 

manifestação. Estas funcionam como estratégia de enunciação, utilizada 

apenas como um mecanismo enunciativo. Fiorin (2009, p.30-31) explica 

que falar em semiótica sincrética significa referir-se ao texto sincrético, em 

que a enunciação utiliza diferentes substâncias para a manifestação no 

texto, de um conteúdo e de uma forma de expressão. 

Uma semiótica sincrética é uma semiótica-objeto, isto quer dizer 

que, são grandezas que se dão a conhecer manifestadas por diversas 

linguagens, por exemplo: sonoras verbais, gestuais, etc. Sempre 

operadas em dois planos: um de expressão e outro de conteúdo. 

A sincretização, segundo Floch, é um mecanismo de enunciação. 

Tem-se uma única enunciação sincrética, que funciona como estratégia 

global, sendo realizada por um mesmo enunciador que se vale de uma 

pluralidade de linguagens de manifestação para constituir um texto 

sincrético. (cf. FIORIN, 2009). 

Para esta pesquisa, que tem como uma de suas investigações os 

arranjos estratégicos aplicados pela publicidade, partimos do 



52 

 

entendimento de um sincretismo previsto pela semiótica, na própria 

formulação do conceito cânone de sujeito da enunciação, porém com uma 

abordagem mais minuciosa tangente ao sincretismo actancial que emerge 

neste cenário de novas mídias. 

A mudança na relação canônica no jogo de vozes sugere um novo 

perfil de sujeito da enunciação. Ou seja, em um processo de interação, 

um sujeito ocupar as funções de enunciador e enunciatário é algo da 

ordem prevista pela teoria. No entanto, o que aparece na 3ª fase é uma 

relação diferente das analisadas nas fases anteriores. 

A 3ª fase, referida neste trabalho como ciberpublicidade, mostra 

uma novidade. A campanha, difundida em diferentes meios (Tv, redes 

sociais, outdoors...), opera em cooperação para cumprir seu programa 

narrativo. O comercial televisivo perde a centralidade publicitária das 

fases anteriores e passa a funcionar apenas como um adjuvante da 

narrativa global que impulsiona a conjunção com o objeto. Isso porque os 

comerciais televisivos apropriam-se de estratégias que direcionam o 

enunciatário a construir um percurso que o leva ao ciberespaço, onde o 

efeito de sentido pode ser efetivado e potencializado. A ciberpublicidade 

tem como característica podcasting operando com mídias sincréticas em 

tempo contínuo. 

Este objeto não mais se comporta como nas fases anteriores. Sua 

figurativização é bastante diferenciada, havendo uma nova dinâmica de 

dominâncias das linhas temático-figurativas, bem como uma atenuação 

dos traços distintivos dos actantes do programa narrativo. Entra em jogo a 

circulação da marca como o objeto dessa narrativa, não propriamente o 

produto em si. Assim, o foco é o consumidor, que, com esta nova 

configuração das mídias, passa a ser também produtor de sentido – ainda 

que esta produção seja manipulada pela marca. Disso decorre o efeito de 

participação. 

Para tratar esta relação que se apresenta de forma bastante 

distinta quando comparamos as 1ª e 2ª fases com a 3ª, traremos para 
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esta análise uma proposta de Carmo Jr. (2009), na qual o autor se baseia 

nos graus de intimidade de Louis Hjelmslev. 

Dada duas ou mais semióticas-objeto, ou seja, grandezas 

manifestadas que se dão a conhecer pelo emprego de várias linguagens 

de manifestação, podemos estabelecer diferentes graus de intimidade 

entre funtivos que compõem esta relação. 

Seguindo a proposta de Carmo Jr. (2009), aplicaremos o modelo 

apresentado por Hjelmslev, em La Categoria de los casos (1978), para 

representar os diferentes graus de interação previstos nas fases da 

publicidade investigadas nesta pesquisa. 

Ao investigar a categoria dos casos de um grande número de 
línguas naturais, Hjelmslev (1978, p.135, grifo do autor, 
tradução nossa) descobriu que as relações expressas nos 
sistemas casuais seriam tributárias de três grandes campos ou 
dimensões semânticas: a direção, a intimidade e a 
objetividade. A segunda dessas dimensões representaria “[...] o 
grau de intimidade com que os dois objetos considerados no 
vínculo casual estão unidos [...]”. Por exemplo, quando se 
observa entre dois objetos uma conexão relativamente íntima, 
dizemos que há uma relação de coerência entre esses objetos. 
Se, ao contrário, inexiste tal conexão, então há uma relação de 
incoerência entre esses objetos. (2009, p. 481) 

A oposição fundamental pode ser representada espacialmente 

como: 

 

Oposição coerência versus incoerência 
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Ainda segundo este Carmo Jr.(2009), a coerência possui duas 

variantes: 

[...] numa delas, a inerência, o que está em jogo é a 
interioridade da relação (interioridade versus exterioridade); na 
outra variante, a aderência, o que está em jogo é o contato da 
relação (contato versus não-contato). Todas essas relações 
podem ser integradas numa escala que ordena os diferentes 
graus de intimidade observados entre dois objetos. Desse 
modo, inerência, coerência, aderência e incoerência, nessa 
ordem, perfazem um intervalo entre os pólos da conexão mais 
íntima entre dois objetos e a não-conexão absoluta [...]. 
(CARMO JR., p. 482) 

Vejamos a imagem a seguir: 

 

Graus de intimidade  

Tomando o conceito de graus de intimidade hjelmsleviano 

(cf.CARMO JR, 2009), vamos descrever os graus de conexão propostos 

numa relação que, posteriormente, será posta em paralelo com a 

abordagem zilberbergiana: 

Cada elemento conserva seus traços 

particulares, distintivamente, não havendo entre estes nenhum tipo 

de aproximação. A natureza distintiva é preservada. 

Grau de conexão: nulo 

Exemplo: cor primária azul e a cor primária amarela 
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Aproximação entre elementos motivada por algum dado em 

comum, porém preservando os traços particulares de cada um. A natureza 

distintiva, apesar de preservada, aponta para um processo de atração na 

relação de elementos distintos motivada por uma(s) afinidade(s). 

Grau de conexão: baixo 

Exemplo: cor primária azul e cor primária amarela aproximadas em prol 

da geração de uma cor secundária. A afinidade se configura por ambas serem 

cores primárias e possíveis de gerar uma segunda cor. 

Contato inicial entre elementos distintos através de um 

movimento de interseção de características comuns, suspendendo ou 

sobrepondo, parcialmente, parte de seus traços até então distintivos. Na 

coerência, podemos pensar em sincretismo, seja por superposição de traços, 

seja pela neutralização dos mesmos. 

Grau de conexão: médio (podendo tender ao baixo e alto22) 

Exemplo: Cor primária azul e cor primária amarela postas em efetivo 

contato para gerar uma cor secundária. Se intensificada a medida de amarelo, 

teremos como resultado um tom de verde mais claro.  Porém, se intensificada a 

medida de azul, teremos como resultado um tom de verde mais escuro. No 

entanto, se as medidas das cores primárias estiverem equilibradas, teremos 

um tom de verde médio. Nesse estágio, que podemos tratar como a efetiva 

mistura em processo, não há uma absoluta homogeneização, sendo ainda 

perceptíveis traços tanto da cor primária quanto da secundária. 

                                                           
22

 Classificamos como alta a medida limítrofe com a inerência. 
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Contato de junção absoluta entre elementos antes distintos, que 

têm seus traços distintivos superpostos ou neutralizados completamente, 

configurando um novo elemento definido por esta fusão. 

 

Grau de conexão: total 

 

Exemplo: A homogeneização de cores primárias, após o processo de 

mistura. A partir desse processo é gerado um novo elemento, o verde como cor 

secundária, suspendendo/neutralizando os traços peculiares que até então 

marcavam as cores primárias antes de tal composição. 

Entende-se que, na escala de graus de intimidade estabelecidos, tanto a 

inerência como a incoerência pressupõem um estágio anterior, a existência de 

traços comuns entre elementos distintos, além de uma sintaxe lógica, a ser 

refinada, posteriormente, por Zilberberg (2004). 

No exemplo do estudo das cores, podemos sugerir a ilustração com o 

seguinte quadro: 
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Traçando uma sequência, quando temos uma cor como o verde-claro, 

podemos falar em um estágio de aderência entre as cores primárias: azul e 

amarela, primeiramente. A seguir, passando para o estágio de coerência, 

prevalece na mistura uma maior quantidade de amarelo em relação ao azul. 

Detalhando ainda mais o processo, durante a aderência, para a obtenção de 

uma cor secundária predominantemente mais clara, aproximou-se uma maior 

quantidade de cor primária amarela a fim de, com a baixa quantidade de cor 

azul, promover a cor secundária verde-claro. Em sua origem, nada mais é que 

a combinação de duas cores puras, primárias. 

Essa representação é recuperada por Claude Zilberberg (2004), que 

refina estes estados do ponto de vista tensivo, propondo uma sintaxe de 

transição entre os mesmos: 

 

Tomando o raciocínio proposto sobre os graus de intimidade e a 

representação ilustrada acima, com base em Zilberberg (2004), podemos 

utilizá-los para adensar a discussão das narrativas pressupostas e projetadas 

descritas para cada uma das fases de que tratamos nesta pesquisa. 
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4.1 Aplicação dos graus de intimidade às três fases 

A primeira afirmação que podemos destacar é a de que, sendo a 

publicidade uma relação entre a marca e o cliente, temos estabelecida uma 

interlocução que, para cada fase, apresenta diferentes graus de interação. 

Considerando uma interação mínima, prevista na relação dialógica entre 

enunciador e enunciatário, nunca poderemos falar em incoerência, ou seja, em 

uma total separação de polos actanciais. 

Portanto, entende-se que para a relação marca e cliente está prevista 

uma aproximação, ratificada pela existência, ainda que mínima, de interação. 

Neste caso, observando a 1ª e a 2ª fases, em que o grau de interação entre 

enunciador e enunciatário é tido como baixo, temos uma aderência. Sujeito e 

objeto se aproximam por traços comuns, mas preservando, ainda, seus traços 

próprios e distintivos. Não há, nos casos em questão, uma conexão 

propriamente, mas uma tendência. A aderência funciona como um estágio de 

aproximação entre elementos distintos, podendo tender a uma conexão 

relativamente íntima – o que seria um caso de coerência, segundo Hjelmslev 

(1978 apud CARMO, JR., 2009) 

Este tipo de conexão, relativamente, íntima foi observado na fase 

seguinte – a 3ª. Gradativamente, apesar de traços distintivos ainda 

permanecerem preservados de algum modo, observa-se, neste caso, um 

esmaecimento das fronteiras que demarcam os polos actanciais, criando uma 

maior dinamicidade e fluidez entre eles. A fluidez, em termos semióticos, pode 

ser identificada no objeto analisado, quando elementos topológicos (o lugar 

tradicionalmente destinado à colocação da marca) e cromáticos (as cores da 

marca) sincretizam os conteúdos sujeito (o nome “X” aplicado ao lugar, 

tradicionalmente, destinado à colocação da marca) e produto (Coca-Cola), 

tendo, então, o sincretismo de dois polos. 

 Inicialmente, quando ainda não havia um aprofundamento desta 

pesquisa, foi cogitada a possibilidade de uma inerência. Porém, como podemos 

verificar, o que temos na 3ª fase é um tipo de arranjo narrativo complexo que 

possibilita o efeito de participação, dando a impressão ingênua de que os 
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traços distintivos pudessem ter sido superpostos ou neutralizados 

completamente, o que, com a análise da peça, foi atestado não ser o caso. No 

entanto, da mesma forma que se observa uma sintaxe lógica entre as fases 

tratadas neste trabalho, como o próprio Zilberberg (2004) prevê, acredita-se 

que, futuramente, possam ser encontradas peças em que o grau de conexão 

seja total. Por enquanto, não cabem maiores detalhamentos quanto a esta 

discussão, mas entende-se como uma questão interessante de ser levantada 

para estudos posteriores. 

Todas as variâncias encontradas neste trabalho trouxeram também a 

indagação sobre de que forma uma marca ícone como a Coca-Cola se mantém 

tão emblemática e inconfundível, mundialmente, durante anos. Para isto, já que 

estamos debruçados sobre um estudo diacrônico, consideramos interessante 

observar, para além das variâncias, os aspectos regulares da marca, tratados a 

seguir como as invariâncias encontradas em peças da Coca-Cola Company. 
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5.  AS INVARIÂNCIAS NAS PEÇAS DA COCA-COLA COMPANY. 

Colocadas em comparação as três peças analisadas, observamos que, 

com as mudanças empregadas de uma fase para a outra, a imaterialidade do 

consumo vai se tornando uma característica cada vez mais expressiva. O 

produto vai deslocando-se, gradativamente, do centro das atenções na 

campanha, aparecendo cada vez menos tanto em imagens como em 

descrições de seus atributos. 

Apesar da mudança atestada neste estudo, foi observado também que 

há traços recorrentes em todas as peças estudadas. Tratamos essa 

recorrência como o aspecto invariante dos textos da Coca-Cola. Para se ter 

acesso a essas invariâncias, trabalhamos fazendo uso da semiótica, no nível 

discursivo, dos temas e figuras encontrados nas campanhas. 

[...] os temas e figuras são determinados sócio-historicamente e 
trazem para os discursos o modo de ver e de pensar o mundo de 
classes, grupos, camadas sociais, garantindo assim o caráter 
ideológico desses discursos. (BARROS, 2004, p.12) 

Fiorin complementa que 

[...] toda figurativização e tematização manifestam os valores do 
enunciador e, por conseguinte, estão relacionadas à instância da 
enunciação. São operações enunciativas, que desvelam os valores, 
as crenças, as posições do sujeito da enunciação. (2007, p.91) 

Assim, os temas e figuras empregados revelam as escolhas 

enunciativas em cada campanha, a maneira como os enunciadores querem ser 

vistos e reconhecidos por seus enunciatários, que, na verdade, são a 

construção discursiva do perfil de um público-alvo da marca que estabelece 

uma identificação com a mesma. 

De acordo com Barros os temas são  

[...] conteúdos semânticos tratados de forma abstrata – e as figuras – 
o investimento semântico-sensorial dos temas – constituem a 
semântica discursiva e asseguram a coerência semântica, temática e 
figurativa do discurso. (2004, p.12) 

Esta coerência semântica, temática e figurativa, a semiótica trata como 

isotopia. A isotopia pode ser identificada por uma recorrência destes traços no 

texto. No caso das peças descritas, o grande tema das campanhas é a 
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felicidade, que, em verdade, é o tema com o qual a Coca-Cola enquanto 

produto quer estar sempre associada. Esta é uma questão de fundo da 

sociedade de consumo: não é que as pessoas sejam definidas pelo que elas 

têm, mas suas identidades vão sendo construídas a partir do que desejam, 

idealizam e sonham, e isto é traduzido por marcas e mercadorias. O ato da 

compra, em si, já não é tão relevante.  

O consumo está muito além disso, está no campo do desejo, da fantasia 

e da intenção. As agências de publicidade descobriram que a verdadeira fonte 

de lucro no consumo não está na compra do produto, mas no fato dele se 

tornar mundialmente desejável, o que agrega ainda mais valor, ao lado da 

tecnologia e da boa imagem em sua apresentação. O enunciatário das 

campanhas da Coca-Cola busca consumir esta felicidade, que vem 

figurativizada com traços recorrentes em suas campanhas. A publicidade faz 

uso com frequência de textos ditos temáticos (de coerência apenas temática, 

ou seja, concretizam apenas alguns momentos do percurso temático, de forma 

ocasional e variada, não constituindo assim uma linha isotópica). Assim, essas 

figuras esparsas e ocasionais têm a função de persuadir o destinatário do 

texto, como um exemplo, modelo, ilustração e outras formas de argumentação. 

Elas configuram partes das estratégias empregadas pelo enunciador para 

manipular o enunciatário, para que este venha a crer ou fazer. Deste modo, as 

figuras desempenham a função de estabelecedoras das relações de interação 

nos textos. (cf. BARROS, 2004). 

Vejamos a análise temático-figurativa da peça referente à 1ª fase: 
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O comercial “Tudo vai melhor com Coca-Cola”, que apresenta a Coca-

Cola tamanho família, é concretizado em um cenário com: Corcovado (RJ) ao 

fundo, jovens reunidos em um dia de sol em uma piscina, refrescando-se com 

uma Coca-Cola. 

 

Cena da 1ª peça do corpus 

 

Cena da 1ª peça do corpus 
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A figura do jovem nas campanhas da Coca-Cola tem uma importância 

fundamental na tradução da ideia de felicidade, e isso será observado de forma 

recorrente não só nas campanhas estudadas, mas em praticamente todas as 

campanhas da marca. Isto se deve ao fato de que a figura do jovem, sócio-

historicamente, cristalizou-se como o emblema da energia, alegria, vitalidade, 

traços ambicionados por tantos. Ser jovem tem no imaginário coletivo a 

conotação de felicidade e uma felicidade que muitos gostariam de estender por 

um longo tempo. A cultura ocidental, principalmente, não cultua a sabedoria 

que vem com a idade – costumamos ouvir que o corpo envelhece, mas a 

mente continua jovem. Então, ser jovem é um valor eufórico na cultura 

ocidental. 

Barros (2004) descreve os anúncios publicitários como sendo, 

indubitavelmente, determinados sócio-histórica e ideologicamente. Os temas 

apontados sobre a felicidade são valores atuais da nossa sociedade. Disto 

decorre a transformação da felicidade em valor de uso, como a possibilidade 

de ser feliz em momentos simples, com amigos ou família e sempre uma Coca-

Cola. 

O comercial referente à 2ª fase, com o slogan “Emoção pra valer”, ainda 

que sob algumas variações no programa narrativo de base, mostra invariâncias 

quanto à tematização, e relativamente quanto à figurativização, pois dois 

elementos figurativos são ainda recorrentes: jovens (em grupo ou pares). Um 

traço também característico das campanhas da Coca-Cola – e figurativizado 

nesta peça – é o uso de diferentes etnias, o que compõe a ideia de 

coletividade, completamente consonante com o slogan criado para o Rock in 

Rio II, evento musical que congrega artistas e espectadores de diversas 

culturas, idades etc. 
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Cena da 2ª peça do corpus 
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Cena da 2ª peça do corpus 

Segundo Barros (2004, p.14), o enriquecimento semântico do discurso 

proporcionado pela figurativização produz efeitos de realidade, de 

corporalidade e de novidade individual e criativa. No caso desta última, há, no 

entanto, alguma coisa na figurativização que rompe com a “imperfeição da vida 

quotidiana” (GREIMAS, 1987 apud BARROS 2004, p.17) e produz nos textos 

sentidos novos, outras direções, momentos de perfeição. Esses sentidos 

resultam de certa novidade na relação entre o figurativo e o temático, ou na 

combinação das próprias figuras. E isso é empregado nas estratégias de 

algumas peças publicitárias. Segundo Pessôa (2007, p.8), cria-se “um 

paradoxo entre a ancoragem na realidade e o universo de sonhos e conquistas 

do destinatário”. 

Esses momentos de perfeição são, fortemente, propagados nas 

campanhas como uma simples situação, parte do cotidiano, envolvendo 

pessoas como: amigos e família, ou mesmo a ideia de que na coletividade e 

nas diferenças está a felicidade e sempre... Uma Coca-Cola! Na verdade, o 

efeito conquistado é a Coca-Cola como uma expressão mágica de felicidade. 
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Esse mito da mágica de proporcionar a felicidade é sustentado pelas 

campanhas, e configura seu grande trunfo de sucesso. Não se vende um 

simples refrigerante, vende-se muito além: vende-se a magia desta felicidade 

possível, pois as figuras encontradas nas peças são pertencentes ao mundo 

real.  

[...] o efeito de realidade é obtido pelo uso da figurativização em grau 
extremo, ou iconização, pois leva ao reconhecimento de figuras do 
mundo, que o destinatário do texto interpreta como „reais‟ [...] a 
iconização procura persuadi-lo pelo reconhecimento do „mundo real‟. 
(BARROS, 2004, p.14) 

Santos (2003), sobre o caso específico da marca Coca-Cola, afirma que: 

[...] o mundo mítico criado pela publicidade da Coca-Cola é um 
mundo apaixonante, sedutor, mágico onde as pessoas vivem sempre 
felizes; e neste mundo mítico, a Coca-Cola é o catalisador que une as 
pessoas. Nele, tomar uma Coca-Cola faz parte de uma experiência 
cultural compartilhada, capaz de juntar as pessoas acima das 
diferenças culturais, econômicas e sociais. Essa estratégia 
publicitária humanizadora da Coca-Cola tem se mostrado eficaz para 
o produto. Afinal, a ideia de todas as pessoas serem parte da mesma 
força vital é um tema mitológico poderoso que aparece em muitas 
culturas ao longo da história da humanidade. (p.63). 

A tendência a humanizar é uma característica muito forte da terceira 

peça, e este efeito de humanização se dá através de uma proposta interativa 

entre marca e cliente. Como pôde ser observado, o cliente enuncia, 

conjuntamente, com a marca; não se tem mais a marca Coca-Cola em 

destaque, canonicamente posta, mas nomes próprios enunciados no rótulo e 

consumidos não apenas pelo ato da compra do produto, mas pela enunciação 

em um aplicativo que faz circular a marca e replica a publicidade. O 

enunciatário representando a marca consome a proposta que o identifica com 

ela em primeira mão. Para citar Baudrillard, “Se consumimos o produto no 

produto, consumimos seu sentido na publicidade.” (1973, p. 190). 

A estratégia de humanizar e criar um elo afetivo entre marca e 

consumidor é viabilizada quando este enunciatário enuncia no lugar da marca. 

Isto é apenas um efeito de participação, pensado, estrategicamente, para que 

ambos se sincretizem e assumam a impressão de uma totalidade.  
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http:// www.coca-cola.com.au 
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Os exemplos acima mostram a ruptura com o cânone que confere ao 

rótulo o lugar, tradicionalmente, destinado à marca. Como pode ser visto nas 

ilustrações, o espaço de sincretização entre marca e consumidor (enunciador e 

enunciatário) salienta um efeito de participação, ou seja, o consumidor enuncia 

no lugar da marca. Vejamos abaixo ilustrações que exemplificam rótulos 

canônicos da marca: 
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A terceira peça é também figurativizada de forma similar àquelas 

observadas nas fases anteriores deste estudo. Porém, em “Share a Coke 

with...”, slogan da marca na Austrália, temos, praticamente, a não presença do 

produto ao longo do vídeo. O comercial, aqui tratado como um exemplo de 

ciberpublicidade, fala sobre a Jess, também chamada de J (/jay/) ou Jéssica. 
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Várias jovens com este nome são apresentadas durante o vídeo em situações 

comuns – como, por exemplo, com amigos – e propondo ao narratário: “você 

conhece alguma Jess?”. Logo em seguida, o narrador em imperativo declara: 

“Se você conhece uma Jess, compartilhe uma Coca-Cola com Jess, ou Dave 

ou Mel...”. E então, o vídeo mostra os diferentes rótulos com os nomes no 

lugar, tradicionalmente, destinado à marca. O comercial se encerra com a frase 

“open happiness” (abra a felicidade). A felicidade aparece nas coisas mais 

simples da vida de cada um. 

 

Cena da 3ª peça do corpus 
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Cena da 3ª peça do corpus 

A felicidade sempre foi e continua sendo o grande tema da publicidade 

da Coca-Cola, o que colabora para a sedimentação desta ideia atrelada à 

marca no imaginário coletivo. A cada campanha, por mais diferenças que 

possa haver ao longo dos anos - no que tange às estratégias empregadas - a 

invariável felicidade já está cristalizada. A isotopia da felicidade nos casos 

analisados é temática, ao passo que a isotopia da coletividade é figurativa. 

 

Para a Semiótica, os temas e figuras só existem numa relação com uma 

função narrativa. E certos textos impõem ou mesmo só existem a partir de 
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práticas semióticas. As práticas ditas como sedimentadas são o que Fontanille 

e Zilberberg  chamam de formas de vida. 

[...] construir ou interpretar uma forma de vida é focalizar, para o 
emissor, ou apreender, para o receptor, a estética, ou seja, o plano 
de expressão adequado de um sistema de valores, tornado sensível 
graças à disposição coerente das esquematizações por uma 
enunciação. (2001, p.209) 

No caso, o programa narrativo de base mostra um sujeito na busca de 

uma conjunção com objeto de valor eufórico. O recobrimento figurativo em 

cada uma das fases obedece a variâncias e também a invariâncias 

responsáveis por sedimentar a identidade da marca com a qual esta visa ser 

reconhecida. No caso da marca estudada, a mesma pretende-se e constrói-se 

como sinônimo de felicidade. 

Do ponto de vista semiótico, uma forma de vida é [...] uma questão de 
coerência [...] O „sentido da vida‟ é, antes de mais nada, efeito de 
coerência de um percurso que se revela a posteriori um projeto 
axiológico. Vale dizer, o princípio da esquematização se funda em 
semiótica na possibilidade de tornar sensível a coerência de uma 
forma de vida graças à construção, pelo uso e pelas culturas, de 
dispositivos canônicos imediatamente reconhecíveis – no decorrer de 
uma estesia, por exemplo. É nesse sentido que se poderia dizer que 
o esquema narrativo é „belo‟: como coerência, como manifestação 
esquematizada (logo, sensível), a mostrar uma „imagem‟ do sentido. 
Por conseguinte, a coerência é antes sintagmática, e assegura a 
identidade do percurso. (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p.214) 

 

Ainda segundo os autores, uma forma de vida pode ser reconhecida 

tanto (i) pela presença de uma seleção saliente, detectável principalmente 

como ruptura por relação à norma ou uso mais frequente, como, por exemplo: 

uma felicidade plena e quase utópica encontrada na coletividade, causando o 

efeito de algo natural e de ordem prática – embora se saiba que na coletividade 

encontram-se as diferenças e a harmonia neste contexto do coletivo, 

normalmente, não é da ordem do usual, apesar de possível; como por (ii) um 

conjunto de comutações em cadeia daquilo que é chamado como usos 

derivados, comutações que promovem a repercussão e a conservação de tal 

seleção em todas as configurações heterogêneas atravessadas. Assim, no 

âmbito dessas configurações, das estratégias narrativas e dos esquemas 

interativos e passionais, uma forma de vida obedece, de fato, ao mesmo 
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critério que a isotopia no âmbito dos semas e sememas. (cf. FONTANILLE; 

ZILBERBERG, 2001, p.213). 

A recorrência de determinados traços e temáticas em todas as peças é 

responsável pela construção da identidade dessa marca. Ainda que com uma 

mudança no arranjo narrativo da 3ª fase e as variações no que tange à 

configuração do objeto de valor nas três peças, a reiteração destes traços 

estabelece um estereótipo de felicidade propagado pela marca. 

Quando observamos as peças dispostas neste estudo diacrônico, 

podemos destacar que tanto no que chamamos de 1ª fase como 2ª fase existe 

uma relação de baixa interatividade quando comparadas à 3ª fase. Nesta, ao 

contrário do já sedimentado, o enunciatário pode interagir produzindo um efeito 

de quem enuncia no lugar do enunciador, isto é o que tratamos como 

sincretismo. Além disso, ver o próprio nome em uma área, tradicionalmente, 

destinada à marca Coca-Cola, causa - em um primeiro momento - impacto, 

pois há uma ruptura daquilo que vem sem sendo posto e esperado de uma 

peça publicitária durante anos. 

Acredita-se que no caso da 3ª fase, se comparada às demais, esta 

ruptura foi considerada mais expressiva e fácil de perceber. As latinhas e 

garrafas com nomes que causaram impacto no primeiro momento, hoje, já se 

tornaram triviais. Para Mancini, Trotta e Sousa (2007), quanto mais vezes uma 

situação entra em contato com o campo perceptivo do enunciatário, mais 

previsível é sua relação com ela. 

A articulação magistral entre elementos variantes e invariantes garante o 

sucesso de uma marca, combinando inovação e tradição. Os textos em 

publicidade devem salientar ao seu público-alvo uma característica que difira a 

marca e seu produto de tudo que existe no mercado. Ao mesmo tempo, isto 

precisa ser medido de modo que não se torne algo não palatável ao público em 

questão. Por isso, as invariâncias são de suma importância para manter uma 

relação de conforto e fidelidade entre a marca e cliente. Os valores agregados 

à imagem de uma marca, uma vez cristalizados, tornam-na inconfundível e, 

uma vez que sejam valores afins ao perfil do enunciatário previsto, 
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potencializam-na para um status além de mera marca, mas de uma lovemark23, 

como é o caso da Coca-Cola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 ROBERTS, Kevin. Lovemark: o futuro além das marcas, M. Books, 2004. 
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6. CONCLUSÃO 

A opção por desenvolver um estudo diacrônico, utilizando peças de uma 

marca ícone como a Coca-Cola, permitiu um mapeamento e a apresentação de 

três tipos ilustrativos do discurso publicitário. Este trabalho viabiliza a abertura 

de horizontes que podem vir a adensar os resultados então encontrados, seja 

ampliando o corpus de análise e observando outras peças da Coca-Cola, ou 

mesmo incorporando novas marcas ao estudo. 

A hipótese de que, uma vez intensificada a interatividade, esta forjaria 

transformações na relação canônica entre enunciador e enunciatário foi 

confirmada a partir da análise comparativa das narrativas pressupostas e 

projetadas de todas as três fases, refinadas com a noção de graus de 

intimidade propostos por Hjelmslev. 

Estabeleceu-se, inicialmente, neste trabalho, um importante diálogo 

entre a semiótica, o marketing e a publicidade, apresentando, em suas 

diferentes formulações acerca do caso investigado, uma tendência 

correspondente. Salvo determinadas imprecisões cronológicas, podemos 

verificar que o marketing prevê uma distinção entre três modos da marca se 

relacionar com o cliente que, segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), são 

classificados como marketing 1.0 – voltado para o produto, marketing 2.0 – 

voltado para o consumidor e marketing 3.0 – voltado para os valores. 

A publicidade, segundo Azevedo (2013), distingue dois modelos que se 

relacionam com as fases recortadas nesta pesquisa. O modelo tradicional de 

publicidade é, majoritariamente, correspondente a campanhas com 

características semióticas referentes às fases 1ª e 2ª analisadas. Já o modelo 

contemporâneo de publicidade, ou ciberpublicidade, corresponde à 

configuração da 3ª fase tratada neste trabalho, para o caso específico da 

campanha “Share a Coke with...”. 

A partir deste panorama, propusemos uma formulação semiótica que se 

distribuiu, didaticamente, em 1ª, 2ª e 3 ª fases. Para cada uma, foi selecionada 

uma peça da Coca-Cola Company, nas quais foram descritos e mapeados os 
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arranjos narrativos encontrados e o tipo de relação que se estabelece entre o 

que chamamos de nível pressuposto e o projetado no enunciado. 

Descobrimos que a 1ª fase é marcada por uma relação de 

correspondência  entre o nível pressuposto e o nível projetado. O objeto de 

valor assume, em ambos os níveis, os atributos do produto. Esta fase, além de 

ser mais figurativa, apresenta também arranjo narrativo simples, com polos 

actanciais bastante demarcados. O tipo de interatividade é baixo, por se tratar 

de um modelo tradicional de publicidade, apontando para um regime mais 

passivo na relação entre actantes. Justamente pela existência, ainda que 

pouco expressiva de interação, temos uma aderência como grau de intimidade. 

Sujeito e objeto se aproximam por traços comuns, porém preservando ainda 

seus traços próprios e distintivos.  

A 2ª fase, considerada como transição na formulação semiótica, 

conserva traços comuns da fase anterior, porém com abertura a pequenas 

variações. Por esta razão, podemos afirmar que há correspondência parcial de 

narrativas, uma vez que a configuração do objeto de valor estará menos 

centrada nos atributos do produto, já apresentando uma tendência ao imaterial 

e com foco mais dirigido ao consumidor. É uma fase em que o objeto valor é 

apresentado de forma menos figurativa, se comparado ao da 1ª, porém 

conservando ainda um arranjo narrativo simples, o que significa que os polos 

actanciais continuam bem definidos. O tipo de interatividade é, 

predominantemente, baixo, por se tratar de um modelo tradicional de 

publicidade, que, para o caso abordado, traduz uma maior passividade na 

relação enunciador-enunciatário. Assim como na 1ª fase, o que se verifica é 

uma aderência. 

Contrastando as duas primeiras fases, o que marca a grande mudança é 

a natureza dos valores investidos nos objetos. Isso reforça a ideia trazida por 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) a respeito da alteração do foco do produto 

na 1ª fase para o consumidor na 2ª fase, correspondendo, respectivamente, ao 

que os autores tratam como marketing 1.0 (valores voltados para o produto) e 

2.0 (valores voltados para o consumidor). No entanto, foram também 
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verificadas regularidades. Nestes casos, os demais actantes e o público-alvo 

de cada narrativa permanecem em correspondência. 

No caso da 3ª fase, temos um efeito de experiência totalizante, em que o 

enunciatário da Coca-Cola assume a função de enunciador, ainda que esta 

estratégia permaneça sob o controle da marca. O efeito de participação criado 

coloca o consumidor na posição de prosumidor, aquele que também produz 

conteúdo. Observamos uma maior interatividade nesta peça, com arranjo 

narrativo complexo que configura um sincretismo actancial, mesmo que parcial. 

A partir disso, temos um esmaecimento das fronteiras entre enunciador e 

enunciatário, dando a esta relação maior dinamicidade e fluidez. Em termos 

semióticos, o sincretismo é possível a partir de traços comuns do plano de 

expressão, quando elementos topológicos (o lugar tradicionalmente destinado 

à colocação da marca) e cromáticos (as cores da marca) sincretizam os 

conteúdos sujeito (o nome “X” aplicado ao lugar, tradicionalmente, destinado à 

marca) e produto Coca-Cola. 

Assim, fica estabelecida uma conexão relativamente íntima que confere 

à 3ª fase um modelo de coerência, segundo Hjelmslev (cf.1978 apud CARMO 

JR, 2009). É interessante pontuar que, assim como Zilberberg (2004) prevê 

uma sintaxe, observamos neste estudo que – diacronicamente – passamos de 

um estágio de aderência, para outro de coerência. E, ainda segundo o mesmo 

autor, por que não pensar na tendência a um estágio de inerência, no futuro? 

Essa ideia corresponde ao fato de que o consumo parece mesmo tender a uma 

imaterialidade, que possivelmente atingiria seu ápice em um caso de fusão 

total. A inerência parece estar vinculada à ideia de um efeito de experiência 

totalizante pleno. Este poderia ser traduzido pelos paradigmas de uma 

lovemark pautados pelo mistério, sedução e intimidade, com vistas a promover 

experiências duradouras com os clientes, acessando o campo das emoções e 

dos sentidos (cf. ROBERTS, 2004). 

A partir deste mapeamento – e observando o comportamento dos textos 

publicitários em ambientes tanto de baixa como de alta interatividade – esta 

pesquisa procurou contribuir para as discussões acerca de como poderíamos 

pensar o sujeito da enunciação em ambientes que tendem a permitir cada vez 

mais uma alta interatividade. Ao que parece, os estudos neste sentido 



77 

 

possuem valia, uma vez que apontam as mudanças encontradas e sugerem 

discussões acerca do modo como estas podem ser tratadas na perspectiva da 

teoria semiótica. 

Para além das mudanças pontuadas, verificamos que as invariâncias 

assumem um papel fundamental na construção da identidade da marca. Essas 

regularidades são também responsáveis por promover o conforto e a fidelidade 

na relação entre marca e cliente. A justa medida entre variâncias e invariâncias 

colabora para que, em um mercado tão competitivo, a marca se sobressaia de 

alguma forma, o que não é uma tarefa fácil atualmente, dada a infinidade de 

ofertas. Para tanto, inovar as práticas de relação entre enunciador e 

enunciatário, acessando o campo das emoções e sentidos, trazendo seu 

enunciatário para o centro do processo e dando a este o “poder” de produzir 

conteúdo, é a forte tendência das empresas que buscam o sucesso e querem 

realmente uma posição de destaque como lovemarks. 

Buscamos, nesta pesquisa, cumprir com os nossos objetivos e dar 

também um passo a fim de estimular o aprofundamento de estudos de textos 

em ambientes com diferentes gradientes de interatividade. O uso de 

importantes noções como os graus de intimidade, propostos por Hjelmslev, 

aliados a uma sintaxe inerente aos movimentos de mistura e triagem, proposta 

por Zilberberg, nos parecem um frutífero caminho para tratar as questões que 

emergem na Era da Participação, em que a exploração do campo das emoções 

e dos sentidos prometem novos desafios à Semiótica. 
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8. ANEXOS 

     8.1 Transcrição das três peças 

 

 1ª FASE 

Comercial televisivo: Tudo vai melhor com Coca-Cola! 

“Coca-Cola, Coca-Cola  

Tudo, tudo vai melhor 

Bem melhor com Coca-Cola 

Pura e refrescante, Coca-Cola bem gelada é sempre uma festa borbulhante de 
alegria. 

Em qualquer ocasião tudo vai melhor com Coca-Cola! 

Tudo, tudo vai melhor 

Bem melhor com Coca-Cola!” 

 

2ª FASE 

Comercial televisivo: Emoção pra valer! 

“Chegando 

Deixa rolar é Coca-Cola 

Emoção pra valer! 

(onomatopéias) 

Dançando com Coca-Cola 

(onomatopéias) 

Vibrando 

Sorrindo 

É pra valer a emoção com Coca-Cola 

Emoção pra valer!” 
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3ª FASE 

Ciberpublicidade: Share a Coke with... 

Jess 

Jessie 

Jessica 

J (Jay) 

Backpack Jess 

Flashback Jess 

Twin sister Jess 

Soul sister Jess 

Fashion Icon Jess 

And Just Jess 

If You know a Jess, "Share a Coke with Jess". 

Or Dave, Or Mel, Or Lucas... 
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8.2 DVD - três peças analisadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


