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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar como se dá a intertextualidade 

no gênero publicitário a partir da análise de propagandas da marca Coca-Cola, afim de 

discutir como esse recurso favorece a obtenção de credibilidade e atenção do leitor 

e/ou consumidor. Assim, foram aplicados principalmente os conceitos de 

intertextualidade e gênero textual publicitário para melhor compreensão das análises. 
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Introdução 

Este artigo foi realizado como exigência para a aprovação parcial da 

disciplina de Leitura e Produção de Texto I, ministrada pela Prof. Dra. Maria 

Aparecida Resende Ottoni aos alunos do primeiro período de Comunicação Social – 

Habilitação em Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

O gênero publicitário é um tipo de gênero textual que tem como objetivo 

anunciar, persuadir e atrair a atenção do consumidor através de anúncios ou 

propagandas que são transmitidas em diversos  meios  de  comunicação.   Uma  das  

ferramentas  utilizadas  pela publicidade é a intertextualidade que tem por objetivo 

fazer com que o leitor se reconheça nas propagandas, de acordo com seu 

                                                
1 Trabalho apresentado no IJ 02 – Publicidade e Propaganda do XX Congresso de Ciências da 

Comunicação na Região Sudeste, realizado de 19 a 21 de junho de 2015. 
2 Estudante do 3º semestre do Curso de Comunicação Social – Jornalismo da UFU, email: 

gabi.mazzola@gmail.com 
3 Estudante do 3º semestre do Curso de Comunicação Social – Jornalismo da UFU, email: 

laisvieira03@gmail.com 
4 Estudante do 3º semestre do Curso de Comunicação Social – Jornalismo da UFU, email: 

leticiamgc1@hotmail.com 
5 Estudante do 3º semestre do Curso de Comunicação Social – Jornalismo da UFU, email: 

marcela.pissolato@hotmail.com 
6 Estudante do 3º semestre do Curso de Comunicação Social – Jornalismo da UFU, email: 

marynaajej@yahoo.com 
7 Doutora em Linguística e Professora dos Cursos de Comunicação Social - habilitação em Jornalismo e 

de Letras da UFU, email: ottoni.ufu@gmail.com 
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conhecimento prévio. Assim sendo, interessa-nos analisar as propagandas da marca de 

bebida gaseificada: Coca-Cola, por se tratar de uma marca reconhecida mundialmente 

e que detém um grande poder de influência. 

Para realizarmos as análises consideramos os estudos de intertextualidade da 

filósofa Julia Kristeva, de Nathalie Piègay-Gros, e dos filósofos Mikhail Bakhin e 

Luiz Antonio Marcuschi. Utilizamos os estudos do fetichismo da mercadoria de 

Karl Marx para analisar o impacto da marca nos indivíduos. 

O artigo está dividido em quatro partes, respectivamente “Intertextualidade”, 

“Gênero Publicitário”, “Procedimentos metodológicos adotados” e “Intertextualidade 

nas propagandas da Coca-Cola”, sendo o último subdividido em quatro subtítulos, 

respectivamente “Textos verbais e não-verbais”, “Música e vídeo”, “Datas 

comemorativas” e “Coca-Cola X Pepsi”. 

Na primeira parte, apresentamos os aspectos da intertextualidade com base nas 

teorias da filósofa Julia Kristeva, Nathalie Piègay-Gros, e do filósofo Mikhail Bakhin. 

A partir dessas teorias, entendemos como a intertextualidade é um conceito amplo na 

linguagem, explicamos de forma mais clara como o conceito é classificado e como se 

dá seu efeito na leitura de textos. 

Na segunda parte, explicamos o gênero publicitário e seu conceito com base 

nos estudos de Luiz Antonio Marcuschi e de outros teóricos e estudiosos da área, as 

principais características do gênero, sua estrutura composição, sua função textual e 

o tipo de linguagem utilizada normalmente no gênero. Além disso, a partir dos 

estudos de Karl Marx em sua obra “O Capital”, exemplificamos como o gênero 

publicitário utiliza-se e aborda o valor simbólico, o fetichismo da mercadoria e status, 

sendo estes conceitos estudados por Marx. 

Na terceira parte explicamos como se deu o processo de escolha da temática 

intertextualidade e do gênero publicitário para analisarmos as propagandas da Coca-

Cola, quais foram os critérios de seleção dos materiais a serem analisados e seus 

suportes e como foi feito o estudo dos textos entre outros procedimentos adotados ao 

longo do estudo feito pelo grupo. 

Na quarta e última parte,  analisamos o material selecionado com a 

finalidade de identificar a intertextualidade presente nos diversos tipos de 

anúncios publicitários da marca Coca-Cola, sejam elas por meio textos verbais e não 

verbais, vídeos e músicas, propagandas em datas comemorativas e como se dá a 

intertextualidade entre as propagandas da Coca-Cola e de sua concorrente Pepsi. 
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1. Intertextualidade 

A intertextualidade é um termo cunhado por Julia Kristeva
7  

para designar e 

explicar a relação dialógica entre textos. “(...) todo texto se constrói como um 

mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de outro texto.” 

(KRISTEVA, 1974, p. 64). Anteriormente a isso, Mikhail Bakhtin (1992) concebeu 

o dialogismo como o princípio constitutivo da linguagem, já que a palavra de um é 

inevitavelmente atravessada pela palavra do outro. Apesar desse autor ainda não ter 

utilizado o termo intertextualidade, o mesmo pode ser estudado, assim como os 

conceitos de interdiscursividade e polifonia em suas relações com o dialogismo. Esse 

interesse ajuda na reflexão de até que ponto a inserção de um discurso no outro pode 

ser ocultada ou revelada. Segundo Bakhtin, nenhuma enunciação é feita a partir do 

“zero”, pois se encontra em constante diálogo com tudo que já foi dito ou escrito 

sobre determinado tema anteriormente. 

Muitos autores sugeriram várias formas de classificar a intertextualidade. 

Utilizaremos a divisão de Piègay-Gros 
8
(1996) para explicar mais claramente esse 

conceito:  

 

Ela divide as relações intertextuais em dois tipos: relações de co-
presença entre dois ou mais textos e relações de derivação de um 

ou mais textos a partir de um texto-matriz. No primeiro grupo, a 
autora elenca a citação (o texto é inserido expressamente em outro); 

a referência (similar à citação, mas sem transcrição literal do texto-

fonte); a alusão (o texto-matriz é retomado de forma sutil, por 
indicações que o leitor deve perceber); e o plágio (a citação não 

vem marcada). Já no segundo grupo, encontram-se a paródia (a 

estrutura e o assunto do texto são retomados em outras situações 

com efeitos de carnavalização e ludismo); o travestismo burlesco 
(reescritura de um estilo a partir de uma obra cujo conteúdo é 

conservado); e o pastiche (imitação de um estilo com utilização da 

mesma forma do texto imitado). (MOZDZENSKI, 2009, p. 11). 
 

 
 

A intertextualidade também pode ser divida em explícita e implícita. Na 

primeira, as fontes que o texto se baseou ficam claras, de maneira intencional. Esse 

tipo acontece em resumos, referências, traduções, e é um recurso de autoridade na 

argumentação. Já a maneira implícita demanda mais atenção e análise por parte dos 

                                                
8 Filósofa, escritora, crítica literária e psicanalista búlgaro-francesa. Entre sua imensa massa de trabalho, 

encontram-se livros que abordam a intertextualidade e a semiótica. É dela o clássico conceito de 

intertextualidade, que apesar de não estar presente na obra Bakhtiniana, foi associado a ele após os 

estudos de Kristeva sobre este teórico.  
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leitores. Ela acontece quando se introduz uma citação parcial ou modificada sem 

mencionar a fonte. Portanto, é necessário que o leitor reative conhecimentos  

preservados  em  sua  memória  para  então  compreender  integralmente  o  texto lido. 

Sua ocorrência é comum em textos irônicos, parodísticos e em apropriações. 

 

2. Gênero Publicitário 

Os gêneros textuais são modelos e produtos culturais e comunicativos 

construídos por uma determinada comunidade histórico-social. Para Marcuschi 

(2008), os gêneros textuais são os textos concretizados que encontramos em nossa 

vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos, definidos 

por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados 

na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Além disso, para 

ele “todos os gêneros têm uma forma e uma função, bem como um estilo e um 

conteúdo, mas sua determinação se dá basicamente pela função e não pela forma”. 

(MARCUSCHI, 2008, p. 150). 

Tendo essa noção de gênero, é possível caracterizar o gênero textual 

publicitário que usa a linguagem verbal e não verbal para persuadir e atrair a atenção 

do público. Portanto, traz uma comunicação que ao mesmo tempo em que informa e 

persuadia, também é feita para fins comerciais. 

A maioria dos anúncios publicitários tem sua composição formada pelo título, 

texto, imagem, marca/logomarca e slogan, que é a frase que resume a imagem que o 

publicitário deseja firmar no mercado como uma identidade do produto. A 

publicidade é composta apenas pelos pontos  positivos  do  produto  ou  ideia,  para  

que  crie  o  desejo  no  interlocutor  de  possuir determinado produto ou ser 

convencido de alguma ideia. Assim, é usado um recurso específico para cada público-

alvo. “É seu papel preencher a carência de identidade de cada leitor/potencial 

consumidor, a necessidade que cada um tem de aderir a valores que confirmem os 

seus próprios e lhe permitam compreender o mundo e seu lugar nele.” 

(VESTERGAARD; SCHRODER, 1988 apud COSTA, 2006, p. 2) 

A linguagem usada pelos publicitários é persuasiva, sedutora e deve ser de 

fácil entendimento para conquistar o público que deseja atingir. Como os 

consumidores estão cada dia mais rodeados por propagandas de todos os tipos, é 

necessário ter novas estratégias inovadoras para  chamar  a  atenção.  Uma  dessas  
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“táticas”  está  em  usar  a  intertextualidade,  pois  assim utilizam-se de assuntos já 

difundidos com o objetivo de divulgar seus produtos. Dessa forma,  

 
A boa propaganda desperta identificação e envolvimento do público 

consumidor com a marca, a partir do uso de elementos presentes em 
sua bagagem cultural, e que sejam de seu interesse.  E uma maneira 

de induzir a este relacionamento é através da intertextualidade. (...) 

As marcas utilizam da intertextualidade justamente para fazerem 
surtir sentimentos, ou seja, fazer com que determinado produto vire 

algo indispensável para as pessoas. (ARANTES; SOARES; 

GOMES, 2013, p. 2) 
 

 
Ao utilizarem o recurso da intertextualidade, os textos publicitários fazem com 

que a marca trabalhada seja associada à imagem, valor simbólico
9
 e status

10
 daquilo que 

ela está se vinculando. Em “O Capital”, Karl Marx aborda no capítulo “Fetichismo da 

mercadoria”, que a mercadoria não é caracterizada pelo processo de produção que 

passou. Desse modo, a mercadoria é descolada do seu sentindo real. É onde a 

publicidade coloca no imaginário das pessoas o significado simbólico das mercadorias, 

propagando a cultura imagética, pois  

  

A marca é misteriosa simplesmente por encobrir as características 

sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como 

características materiais e propriedades sociais inerentes aos 

produtos do trabalho (...). Através dessa dissimulação, os produtos 

do trabalho de tornam mercadorias, coisas sociais, com 

propriedades perceptíveis e imperceptíveis aos sentidos. (MARX, 

1867, p.160). 
 

 

3. Procedimentos metodológicos adotados 

A escolha da temática de intertextualidade surgiu a partir de um seminário 

apresentado por uma das integrantes do grupo, durante a aula de Leitura e Produção de 

Texto I, ministrada por Maria Aparecida Rezende Ottoni, no qual foi analisada a 

intertextualidade em diversos videoclipes. Já a escolha de usar o gênero publicitário, em 

específico das propagandas da marca Cola-Cola, surgiu a partir da grande influência e 

impacto global que a marca transmite através de seus anúncios em vários meios de 

comunicação.  

 O estudo foi feito da seguinte forma: a escolha propagandas publicitárias foi 

feita a partir da concepção de que tais anúncios continham intertextualidade 

                                                
9 Valor simbólico: expressão utilizada no livro “O poder simbólico” de BORDIEU, Pierre,1998. 
10 Status: sinônimo de prestigio e destaque 
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independente dos meios em que foram veiculados pela marca, e a partir disso foram 

analisados com base no referencial teórico dos conceitos de intertextualidade e de 

gênero publicitário. As propagandas (verbais e não verbais) que serão analisadas foram 

retiradas da internet, de sites e da plataforma do Youtube, no qual todas as integrantes 

do grupo já tinham um contato prévio com as propagandas. 

As propagandas estáticas “The classic never goes out of style” (figura 1) e 

“unlock the 007 in you” (figura 2) foram escolhidas, pois as imagens dos clássicos 

musicais e do filme Skyfall, já estão popularizadas no imaginário comum das pessoas, 

facilitando o papel da publicidade com o apoio intertextualidade. Na propaganda em 

formato de música “Todo Mundo” (trecho da música no item 4.2) cantado por Gaby 

Amarantos, usada nas propagandas da Coca-Cola, foi escolhida por ser a versão 

brasileira da música oficial da Copa do Mundo no Brasil, no ano em que o país sediou o 

evento, além de ter sido bastante divulgada no período da Copa. Já a propaganda “Coca-

Cola GTA” (figura 3), foi utilizada por possuir uma versão humanizada do jogo, pela 

criatividade da marca e principalmente pela ação social que o mesmo desempenha. 

Agora, a propaganda “Cartas Esquecidas de Natal” (figura 4) foi escolhida por 

representar a grande façanha, da marca Coca-Cola, de se apropriar de um sentimento 

inocente das pessoas (escrever uma carta para o papai Noel) e transformá-lo em material 

de marketing, além de possuir intertextualidade explícita. E a imagem/propaganda (não 

oficial) (figura 5) que caracteriza a rivalidade do refrigerante Coca-Cola com o da Pepsi, 

foi utilizada para exemplificar as estratégias que a publicidade precisa realizar para 

manter o nome da marca como renomada. 

 

4. Intertextualidade nas propagandas 

Como já foi exposto anteriormente, a intertextualidade nas propagandas 

publicitárias é uma ferramenta criativa para que essas possam ser mais apreciadas por 

seus interlocutores. Essa inscrição de outros textos do meio social, reconhecidos pelos 

leitores-consumidores no texto publicitário, é um grande material para análise. 

Dessa forma, o material de nosso estudo será as propagandas da marca de 

bebidas não alcoólicas Coca-Cola Company. Desde que foi apresentada ao público 

pela primeira vez, em 1886, se tornou um grande sucesso e conquistou a preferência 

do consumidor. Atualmente, está presente em mais de 200 países e responde por mais 

de 400 marcas de bebidas, entre elas a mais famosa e conteúdo de nossa análise de 

propagandas: Coca-Cola. 
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Como será visto a seguir, a publicidade dessa marca é feita para além de atrair 

o público, pois muitas vezes até emocionam, por trazerem assuntos inerentes à toda a 

população, através da intertextualidade. Sendo assim, tornou-se também um 

diferencial nessa área. 

 

4.1   Textos verbais e não verbais 

A intertextualidade é uma excelente ferramenta para a publicidade, visto que ela 

utiliza o conhecimento prévio que os consumidores possuem para que estes possam dar 

credibilidade à marca por ela possuir afinidade com sua cultura, valores pessoais e 

conhecimentos adquiridos ao longo   da   vida.   Podem-se   observar   os   conceitos  de 

mercadoria simbólica e cultura imagética nas propagandas estáticas da marca Coca-

Cola. 

Na propaganda abaixo (figura 1), a marca Coca- Cola associa o conceito de 

clássico para sua imagem mercadológica, por meio da intertextualidade explícita com 

clássicos da música (The Beatles, Elvis Presley e The Rolling Stones) e do cinema 

(Mary Monroe e Audrey Hepburn), construindo a forma da garrafa do refrigerante sabor 

cola com os ícones da música e do cinema. Além disso, a propaganda é composta pelas 

cores (vermelho e preto) que remetem a marca Coca-Cola. Outro ponto à se discutir é o 

slogan deste texto publicitário: “A classic never goes out of style”, traduzindo para o 

português seria: “Um clássico nunca sai de moda” o que evidência ainda mais que a 

marca está se apropriando do valor simbólico e status do conceito “clássico” para a sua 

imagem, afinal esses ícones artísticos já são consagrados pela sociedade. 

 

Figura 1 
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O  texto  publicitário  a seguir  (Figura  2)  da marca Coca-Cola zero faz 

referência ao filme skyfall 007 do gênero ação. Utilizando do artifício da 

intertextualidade  explícita  com  o  filme,  a  marca Coca-Cola zero se apropria da 

imagem desafiadora e radical que o filme transmite para a sua imagem mercadológica.               

Para isso, a marca utiliza de artifícios como: o layout da propaganda faz com que o 

consumidor se lembre do conteúdo do filme e para evidenciar  ainda  mais  a  união  

simbólica  entre  a marca Coca-Cola e o filme skyfall 007, o slogan é: “unlock the 007 

in you”, traduzindo seria: “abra o 007 em você”, fica claro que a marca associa o ato de 

abrir a garrafa do refrigerante Coca-Cola zero para que o consumidor construa no seu 

imaginário que se ele consumir o refrigerante Coca-Cola zero representará, assim como 

a marca Coca-Cola, um discurso  desafiador  e  radical  que  está  presente  no filme 

Skyfall 007. 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa maneira, fica perceptível que a publicidade utiliza a intertextualidade 

como uma ferramenta indispensável na construção dos textos das propagandas, pois 

ela faz com que a marca relacionada tenha maior credibilidade por se associar à 

imagem, cultura, status de discursos que já fazem parte do imaginário coletivo. 

 

4.2    Música e vídeo 

Como dito e discutido anteriormente, a marca Coca-Cola sabe ‘casar’ 

assertivamente o gênero publicitário com a intertextualidade na maioria das 
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propagandas da marca, a partir de diversos fatos do cotidiano, personagens de filmes ou 

games, acontecimentos atuais etc. De acordo com Ingedore V. Koch e Vanda M. Elias, 

(2009 p.101): “A intertextualidade é um recurso tão recorrente que podemos afirmar 

que nenhum texto se produz no vazio ou se origina do nada, ao contrário alimenta-se de 

modo claro ou subentendido, de outros textos ou desenhos.”. Vamos analisar a seguir 

uma música e um vídeo criados e divulgados em diversos meios de comunicação pela 

marca em suas respectivas épocas de veiculação.  

No ano de 2013, a Coca-Cola divulgou a música “Todo Mundo”, como sendo a 

música oficial brasileira da marca para a Copa do Mundo da FIFA de 2014, realizada no 

Brasil. A música foi interpretada pela cantora paranaense Gaby Amarantos com a 

participação da banda carioca MonoBloco, como sendo a versão brasileira da música 

oficial e mundial “The Word is Ours”, sendo esta última interpretada, pelo brasileiro 

David Correy juntamente com a percussão da banda Mono Bloco. A versão brasileira 

tem a duração de 03min e 18seg, e imediatamente já é possível observar a 

intertextualidade implícita do tipo paródia em tal música. Já na letra da música, observa-

se a intertextualidade pelo modo como a marca faz referência ao evento, que no caso é a 

Copa do Mundo e que engloba dentro de tal evento as emoções dos torcedores e os sons 

comuns a ele, em diversos trechos como, por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, por meio de outro trecho da música, a marca faz a intertextualidade 

com instrumentos musicais tipicamente brasileiros que fazem o famoso ‘batuque’, como 

por exemplo: o tambor, a caixa ou tarol, o chocalho, a cuíca, o repique, o tamborim e o 

agogô, como por exemplo: 

 

“Vem que vai começar 

Um mundo num só lugar 

Cada canto do meu país 
Tem sede de ser feliz 

E o som da batida 

Na palma da mão 
E a voz da torcida 

É a voz da nação 

Eu quero gol 

Ôô ôô ôôôôôôô 
Vamos gritar 

Ôô ôô ôôôôôôô 

É gol, é gol, é gol” 

 

 

http://letras.mus.br/gaby-amarantos/todo-mundo/
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No ano de 2007, foi veiculado na televisão norte-americana e em diversos outros 

países, inclusive no Brasil, a propaganda “Coca-Cola GTA”, que tem a duração de 

1min, em que a marca faz também a intertextualidade implícita e do tipo paródia com o 

jogo de videogame GTA (Grand Tief Auto), mundialmente conhecido.  

Ao decorrer do vídeo, a marca reconstitui o cenário, as ações típicas do jogo e 

todo o gráfico digital do jogo em seu anúncio publicitário, mas de uma forma mais 

‘tranquila’ e sem violência, que são as principais características do jogo. No vídeo, a 

marca recria o personagem principal do jogo, Ray, que sempre foi tido como mau-

caráter, o transformado em um homem ‘do bem’, após ter tomado um gole da bebida 

Coca-Cola. Após tal ação, Ray, passa a realizar ao longo de sua trajetória dentro e fora 

de seu carro, boas ações para as pessoas ao seu redor, dando-se assim, uma verdadeira 

intertextualidade com os elementos do jogo juntamente com a sua propaganda 

publicitária. Além disso, a cor vermelha, cor que identifica a marca da empresa 

fabricante do produto, Coca-Cola, está presente em diversas situações no anúncio, como 

por exemplo, na cor do carro usado por Ray, e pelo homem loiro que ele retira do carro 

e oferece uma Coca-Cola, no extintor de incêndio, nos guarda-sóis dos carrinhos de 

cachorro-quente que são representados na metade do anúncio e no outdoor presente no 

final da propaganda. A logomarca da Coca-Cola aparece na geladeira da loja em que 

Ray entra para pegar e beber o refrigerante, na garrafa em que Ray bebe o produto como 

mostrado abaixo (figura 3), na garrafa que ele oferece ao homem loiro citado 

anteriormente, e também no outdoor, onde se apresenta a logomarca e o slogan utilizado 

pela empresa no momento. 

Figura 3 

 

 

 

“Vamos espalhar felicidade 

É a copa de todo mundo 

Vamos juntar o mundo todo 

Pra batucar, pra batucar”. 
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4.3 Datas Comemorativas 

A publicidade da coca cola é conhecida mundialmente por seus especiais em 

datas comemorativas.  Aqui,  falaremos  do  natal,  data  em  que  a  Coca-Cola  tem  

mais  impacto publicitário. Desde 1931, a empresa reinventou a imagem de São 

Nicolau. O bom velhinho rico que distribuía presentes as crianças se transformou 

numa grande jogada de marketing, e em um dos maiores símbolos capitalistas. 

Papai Noel de roupas vermelhas que mora no Polo Norte remete à uma garrafa de 

Coca Cola gelada. 

Em 2011, em mais uma genialidade publicitária, a Coca-Cola criou uma ação 

chamada “Cartas Esquecidas de Natal”. A empresa foi até o estado de Indiana (EUA) 

no Santa Claus Museum, e escolheram 75 das 60.000 cartas enviadas ao Papai 

Noel, guardadas desde 1930, e com a tarefa de encontrar os remetentes das cartas 

e presenteá-los foi gravado o vídeo que foi circulado entre novembro e dezembro de 

2011 nos Estados Unidos. O vídeo começa mostrando Papai Noel e alguns ajudantes 

escolhendo as cartas, e depois aparece ele na porta da casa de alguns remetentes 

escolhidos, que são adultos ou idosos. Quando a pessoa atende a porta, Papai Noel 

pergunta “Você sabe quem eu sou?” e em seguida mostra a carta escrita há anos e faz 

a entrega dos presentes. O vídeo termina com o bom velhinho e as pessoas que 

ganharam   os presentes celebrando com uma garrafa de Coca-Cola como mostrado 

abaixo (figura 4). Nessa propaganda, em nenhum momento traz a palavra “Coca-

Cola” ou termos chamativos como “beba Coca-Cola”, a história se desenvolve no 

tema Natal e somente no final do vídeo aparece a garrafa do refrigerante. A 

propaganda acontece em meio a essa história de maneira discreta, mas deixando claro 

no final que a Coca-Cola incentiva ações como essas e que ela está presente em 

momentos felizes, no caso o encontro do Papai Noel com os remetentes antigos. 

Figura 4 
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1. Coca-Cola X Pepsi 

A rivalidade entre as marcas mundiais Coca-Cola e a Pepsi iniciou-se nos anos 

70, após a empresa Pepsi lançar um comercial chamado de “Desafio Pepsi”. Nesse os 

atores assumiam o papel de pessoas que participavam de um teste com seus olhos 

vendados, e faziam a escolha de qual seria o refrigerante mais saboroso, e todos os 

participantes escolhiam o refrigerante Pepsi. A Coca-Cola então criou um anúncio 

fazendo referência sobre a mesma propaganda, porém satirizando-a, ao comparar os 

testes feitos pelas pessoas com testes realizados com chimpanzés no qual, estes 

decidiam qual bola de tênis teria mais tecido. 

A Pepsi é uma marca que sempre investiu muito na publicidade, assim após o 

baby boom percebendo a mudança cultural, chamou essa nova geração de “Geração 

Pepsi”. Essa foi uma das campanhas publicitárias mais conhecidas nos Estados 

Unidos até hoje. A figura artística e de forte influência de Michael Jackson e 

Britney Spears foram usado nos anos 90 para gerar maior atração ao público alvo, 

principalmente os jovens americanos, o que fomentou a maior rixa entre as duas 

marcas, pois a Coca-Cola por sentir-se incomodada ou por perceber a chance de 

deixar de ser a primeira empresa nos rankings de venda do refrigerante de cola, desde 

então lança campanhas publicitárias que rebatem as outras propagandas. 

Essa rivalidade nunca se tornou uma briga, todavia as marcas nunca 

deixaram de fazer suas “alfinetadas” com propagandas bem elaboradas. Estas 

oferecem conteúdos interessantes para os consumidores, o que causa maior atração 

para o produto. O potencial das duas empresas é indiscutível, a área a qual elas 

atingem é mundial e isso as torna cada vez maiores, além disso, essa rivalidade 

acaba atraindo e chamando maior atenção do público consumidor pela qualidade da 

publicidade. 

A mais recente propaganda que enfatiza essa rivalidade é a lançada pela Pepsi 

no Halloween de 2013, onde uma lata de Pepsi usava uma capa vermelha com a logo 

da Coca-Cola e seguia a seguinte frase: “Nós desejamos a você um Halloween 

assustador”. No dia seguinte a empresa afetada, Coca-Cola, usou a mesma imagem da 

propaganda publicitária e faz uma alusão, usando outra frase, que dizia: “Todos 

querem ser o herói” devido à capa vermelha relacionar-se com a personalidade de 

herói em referência a desenhos animados. Ambas as propagandas estão mostradas na 

imagem abaixo (figura 5). 
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Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se percebe no caso da propaganda do Halloween, a primeira 

propaganda lançada faz referência à data comemorativa, Halloween, ou aqui no 

Brasil, Dia das Bruxas. Nesse dia, as pessoas costumam se fantasiar para assustarem 

os demais. A propaganda também se relaciona com o refrigerante nomeado Coca-

Cola, como se fosse algo assustador, já que a lata de Pepsi está fantasiada da mesma. 

Já a propaganda lançada no dia seguinte refere-se totalmente a propaganda a qual foi 

feita a alusão e tudo com o que a mesma fez intertextualidade. Porém, ao invés de 

caracterizar a Coca-Cola como um vilão, associou-a ao herói, pelo uso da capa 

vermelha. Além disso, outro ponto que fica claro para o consumidor é, mais uma vez 

a rivalidade entre as duas empresas. 

Dessa forma, fica explicita a intertextualidade não apenas nas propagandas 

dessas duas marcas, mas também entre seus anúncios devido a grande disputa entre as 

duas empresas mundiais. 

 

Considerações finais 

Nesta pesquisa, verificamos que a intertextualidade é uma estratégia de grande 

importância para a composição da publicidade, pois é trabalhada de forma que 

desperta nos receptores sensações emotivas e a o mesmo tempo, de desejo. 

Partindo da análise destas propagandas, podemos afirmar que a Coca-Cola 

utiliza muito desse aspecto marcante, que é a intertextualidade, em sua publicidade. 

Como as propagandas da marca desproveem de termos apelativos e chamadas diretas 
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para o consumo do refrigerante, fica fácil identificar que, como empresa,  a Coca-

Cola utiliza-se da publicidade não apenas para vender seu produto, mas para 

vender uma ideologia, que é mostrada nos inúmeros anúncios diversificados que a 

marca coloca em circulação. 

Sem persuadir diretamente, a marca utiliza-se de recursos publicitários para 

deixar uma impressão única, que é remetida a ela toda vez que uma propaganda é 

levada ao público. Além disso, a intertextualidade permite que os textos, tantos 

verbais como não verbais, flexibilizem-se para a transmissão de uma ideia de maneira 

a interagir contextos e meios. Sendo explícito ou não, esse recurso refere-se a 

conhecimentos prévios para a identificação desses textos, que junto ao gênero 

publicitário, carrega em si o valor simbólico de uma empresa. 

Enfim, o que apresentamos neste artigo são alguns dos resultados obtidos. Nós 

sabemos que o assunto abordado é amplo, portanto, há outros estudos que possam vir 

a serem feitos para analisar outros recursos utilizados em propagandas, assim como 

também outras situações em que a intertextualidade está sempre presente. 
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