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Resumo
O artigo visa apresentar conceitos ligados à identidade, imagem e reputação, bem como 
estabelecer a relação entre estes. Além disso, busca-se identificá-los por meio de um 
estudo realizado sobre a marca Coca-Cola, a partir da compreensão do que é projetado 
pela empresa e a consonância com a percepção dos públicos. Como resultado, um dos 
aspectos que podem ser levados em consideração é que apesar do reconhecimento da 
marca, alguns pontos merecem reflexão, pois revelam fragilidades sobre a mesma. 
Quando avaliado sobre o que se sente em relação a marca, é perceptível a relação 
afetiva existente entre a marca comercial e os públicos. Porém, esta relação não garante 
a lealdade à marca, uma vez que há equilíbrio na escala balizadora; mais do que isto, 
percebe-se que na falta da oferta do produto, os consumidores optam por outros 
similares.Palavras-chave: identidade, imagem, reputação, Coca-cola.

Introdução
As marcas têm uma função social, uma vez que a partir delas é revelado o estilo, os 
gostos; até mesmo a personalidade do indivíduo e dos grupos aos quais fazem parte. 

Para alcançar este status, as marcas necessitam de um trabalho eficiente de branding. 
Como bases deste, tem-se a identidade, que é percebida por seus receptores, a imagem, 
e por fim a reputação, que é a confirmação da sincronia entre a identidade e imagem ao 
logo do tempo. 

A partir destas afirmações, embasadas no discurso que segue, busca-se perceber o nível 

de reputação alcançado pela marca Coca-Cola, para o público pesquisado, o que será 
verificado através da estratégia de estudo de caso. Este será realizado a partir de 
pesquisa bibliográfica e documental, em divulgações veiculadas pela corporação na 
internet (portal, blog, twitter, redes sociais, etc) e meios massivos; e aplicada, por meio 
de questionário estruturado, com perguntas fechadas e respostas escalonadas. 

(McDaniel; Gates, 2003, p. 335). 
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Breve embasamento sobre Identidade

Quando fala-se em alguma organização,  indivíduos ou mesmo um objeto, tem-se a ação 
automática  de identificar o termo indicado a partir dos dados e informações que temos 

a seu respeito. O mesmo ocorre com as marcas. Esse é o processo básico de percepção, 
ou seja, da imagem gerada a partir dos estímulos recebidos anteriormente. A fim de 
compreender como formam-se a imagem e a reputação de qualquer objeto, acredita-se 
que é necessário ter clareza acerca das noções ligadas ao princípio, ou seja, a identidade, 
o ponto de partida. Neste estudo, tem-se como ponto de análise marcas e organizações, 

logo, o discurso será permeado por termos pertencentes a essa realidade.

Controlada pela organização, a identidade, segundo Argenti (2006, p. 80) 

é a manifestação visual de sua realidade, conforme transmitida através do 
nome, logomarca, lema, produtos, serviços, instalações, folheteria,  uniformes 
e todas as outras peças que possam ser exibidas, criadas pela organização 
[grifo do autor] e comunicadas a uma grande variedade de públicos. 

Sob outra perspectiva, Paul Capriotti (1999, p. 140),  

por identidad corporativa entendemos la personalidad de la organización. 
Esta personalidad es la conjunción de su historia, de su ética y de su filosofía 
de trabalho, pero también está formada por los comportamientos cotidianos y 
las normas establecidas por lá direción. La identidad corporativa sería el 
conjunto de características, valores y creencias com lãs que la organización 
se autoidentifica y se autodiferencia de las otras organizaciones concurrentes 
en un mercado.  

Percebe-se que há duas vertentes colaborativas, que diferentes, permitem uma 
compreensão ampla acerca do termo, uma vez que a primeira trata de uma manifestação 
mais visual, com foco na emissão de mensagens geridas pela comunicação estabelecida 
entre públicos e organização ou marca, enquanto a segunda aborda um nível mais 

subjetivo, mas que influencia de igual forma na percepção dos indivíduos. 
Assim, a identidade corporativa está relacionada com estratégia, ou seja, as bases 
norteadoras para a tomada de decisão da organização nas diversas instancias, 
perpassando as definições do planejamento estratégico (missão, visão, valores, políticas, 
etc.), a cultura dentre outros pontos, que são refletidos por meio de manifestações 

visuais, que podem ser peças gráficas, por exemplo, assim como a situação de 
atendimento durante uma ligação ao serviço de atendimento ao cliente, ou seja, cada 
ação implicará na projeção da identidade. Este é o ponto crucial para a diferenciação 
dentre os objetos, pois a unidade no discurso da marca/ organização, seja ele visual, 
textual ou através de contato pessoal, permitirá uma compreensão mais acertada acerca 
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de quem ela é o, que estimulará a geração de vínculos mais fortes entre emissor e 

receptor, organização/ marca e públicos e vice-versa. 
Francisco Javier Mas Fernández corrobora (20094) ao afirmar que há “dois grandes 
contextos ou paradigmas para definir a identidade: a) enfoque do Design e b) enfoque 
desde a comunicação organizacional.” Desta forma, acredita-se que é essencial a 
realização de um trabalho conjunto, consonante e complementar, a fim de que as 

representações icônicas agregem sentido as demais formas de comunicação aplicadas 
pelo objeto em análise.
Para Torquato (2004), a identidade está no nível consciente dos indivíduos, logo, é o 
lado racional que recebe essas mensagens, porém o que determinará o positivo, negativo 
ou neutro, é a leitura destes aspectos, o que refere-se à imagem, que está no nível do 

inconsciente, ou seja, no campo das recordações, na ‘caixa das experiências’.
Visando apresentar a ligação da identidade à imagem, Torquato (2004, p. 104), aponta 
que a primeira “se refere ao plano dos conteúdos lógicos, concretos”, enquanto a 
segunda “se refere ao plano dos simbolismos, das intuições e conotações”. Assim “a 
imagem é a projeção pública (o eco) da identidade”. Essa indicação nos leva a refletir 

acerca de conceitos explorados por alguns autores e mesmo o senso comum que valem-
se do termo construção da imagem. Porém, se, como revela Argenti, em comunhão com 
Torquato, a identidade é o atributo controlado pela organização, caracterizado pelas 
mensagens por ela emitidas, e a imagem é a sua projeção, o que de fato constrói-se é a 
identidade; e neste caso, a imagem é o resultado desta construção.

Para Chaves (2005) tanto imagem quanto identidade são percepções, a primeira dos 
públicos sobre a organização e a segunda uma auto-imagem organizacional, ao passo 
que, como teorizaram Argenti e Torquato, para que haja imagem é necessário estruturar 
a identidade, e para essa se faz necessário atentar a todas às atividades organizacionais, 
inferir sentido a elas e avaliar os atributos que se visa. “Esta relação que se estabelece 

entre dois elementos homogêneos: se trata de duas formas de consciência acerca da 
organização. (...) Em suma, ambos conceitos se referem a um fenômeno de opinião: um 
interno, outro externo ou público” (CHAVES, 2005, p. 31).
Torquato (1991), em harmonia com Chaves, aponta ainda a relevância do trabalho 
interno, em comunhão com o externo à construção da identidade, para que se reflita 

positivamente a imagem. As ações devem ter mesma base, mas as mensagens adaptadas 
a cada público. É necessário fortalecer a imagem da organização junto àqueles que 
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também são responsáveis por ela, que precisam ter clara idéia disso. Após a realização 

de um trabalho interno deve-se pensar em grandes exposições à mídia e aos demais 
stakeholders. 
Quando a organização quer ser entendida de determinada forma, precisa transmitir 
conceitos que levem os públicos a perceberem isso, estabelecendo-se credibilidade e 
confiança entre as partes. Para tanto, é essencial que os funcionários (de todos os 

níveis), que são responsáveis pelo que é produzido e serviços prestados, conheçam, 
interiorizem e vivenciem o que é visado pela organização a fim de garantir sucesso para 
ambas as partes, uma vez que o indivíduo terá orgulho de ser também responsável pelo 
sucesso de sua organização. 
Assim, a série de processos organizacionais são pontos relevantes quando é planejada a 

identidade organizacional, considerando que estes serão decisivos quanto ao 
entendimento da imagem. Como base deste planejamento destaca-se a análise criteriosa 
de toda a organização, desde seus funcionários e suas habilidades, a distribuição dos 
setores e suas instalações, dentre tantos outros pontos evidenciados por Argenti (2006).
Joan Costa (2003) aborda o processo transformador da identidade à imagem, o que pode 

ser observado no esquema abaixo:

Identidade
Dados descritivos

Personalidade (subjetivo)
Imagem

Figura 1 - Elaborado pela autora a partir da obra Imagen Corporativa en El Siglo XXI, de Joan Costa.

Para o autor a identidade é compreendida a partir de duas frentes: por meio de dados 
descritivos, ou seja, documentos identificatórios e através de sua personalidade, que 
engloba as atitudes e decisões estabelecidas, os discursos utilizados, no que consiste o 
lado subjetivo, que gera interpretação individual daqueles que recebem as mensagens 

encaminhadas. A partir desses dados, os receptores realizam uma síntese mental, e 
geram uma percepção ou imagem acerca do objeto. 

Diálogo sobre a Imagem

Tudo, independente da natureza possui uma imagem, uma vez que temos uma 
percepção, não necessariamente comum, sobre coisas, pessoas e organizações. Segundo 
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Neves, (1998, p. 63) “imagem é como percebemos as coisas. (...) e como cada um tem a 

liberdade para perceber cada coisa do jeito que lhe aprouver, as alternativas 
imaginativas são infinitas.” Percebe-se que a imagem não é algo controlável, pois 
desenvolve-se na mente dos indivíduos. 
Em referência ao apresentado por Neves, destaca-se, como forma de constituição da 
imagem, a percepção, compreendida a partir da teoria semiótica proposta por Peirce, 

elencada por Santaella e Nöth (2001, p. 86), possuidora de três bases, ou momentos 
distintos e interligados. O primeiro é chamado de percepto ou estímulo, que nas 
palavras da autora é “aquilo que está fora de nós, apresentando-se à porta dos sentidos, 
insiste na sua singularidade, compelindo-nos a atentar para ele”. Nesta fase, externa ao 
indivíduo, há a realidade e os fatos que a compõe. Esse contexto incita o interesse por 

seu significado, uma compreensão, que ainda não efetivada, atua como catalisadora na 
busca por respostas. 
Na fase seguinte, o percepto atinge o nível denominado percipuum “ou seja, o modo 
como o percepto se apresenta àquele que percebe, ao ser filtrado pelos 
sentidos” (SANTAELLA e NÖTH, 2001, p.87), o que representa a interpretação, as 

respostas anteriormente ansiadas, possível devido aos sentidos, que ao reterem, seja por 
uma compreensão embasada em sentimentos, uma surpresa abrupta, ou através da 
impessoalidade, no sentido de um estado casual ou direto, sem cargas emocionais, 
declarado por Santaella et al como ‘automatismo dos esquemas mentais’, resultam no 
terceiro estágio, chamado de julgamento de percepção, que é a resposta ao estímulo 

recebido. 

Em síntese, o percepto bate à nossa porta, insiste, mas é mudo. O percipuum 
é o percepto já traduzido pelos sentidos. Essa tradução pelos sentidos em três 
níveis, o do sentimento, o do choque e o do automatismo interpretativo, este 
correspondendo exatamente ao juízo perceptivo, o qual, por sua natureza 
interpretativa, é aquele que nos diz o que é que está sendo percebido. 
(SANTAELLA et al., 2001, p. 87).

De forma simplificada, o processo ocorre a partir de um acontecimento que suscita a 
atenção do indivíduo. Após, por meio de uma seleção realizada pelos sentidos, de 
diversas formas, gera a compreensão do estímulo, que é imediatamente avaliado e é 
gerada uma percepção acerca do fato ocorrido. É ressaltada a noção de tempo, 

denominada por Peirce como antecipuum, antecipação de algo que se espera confirmar 
e ponecipuum, os registros presentes na memória. Para os autores a percepção só é 
possível devido à existência destes elementos.
Ao dissertar sobre o tema imagem, Villafañe, et al, propõe a Teoria Geral da Imagem 
(TGI). A teoria tem como pressupostos: 1) Que natureza icônica é o componente 
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essencial e específico da imagem. O autor aborda principalmente a imagem como uma 

manifestação visual, tanto que confere-lhe esta natureza. Percebe-se consonância com 
Santaella (2001), uma vez que confere-se a imagem a característica de ícone, de 
diversas representações que remetem a algum significado, o que determina sua 
existência. O pressuposto 2) A representação icônica qualifica a ordem visual da 
realidade, expressa através da percepção humana do contexto. Neste ponto é revelada a 

relação entre objeto e sujeito, que estabelece por este meio a imagem. Os ícones 
registrados são comparados e reunidos, o que gera interpretação.
O terceiro pressuposto apontado por Villafañe especifica que a qualificação da imagem 
surge da ordem visual, só é possível a partir de um conjunto de elementos específicos, 
sintaticamente ordenados. Conforme o processo de percepção apontado por Santaella, 

primeiramente o sujeito tem contato com algum impacto visual, que é recebido, 
decodificado e retorna à realidade transformado. A transformação é realizada por meio 
desta ordem sintática ou de significado dos signos5 recebidos. O quarto pressuposto é 
relacionado à imagem como sua representação visual: Toda imagem possui uma 
significação plástica que pode ser analisada formalmente a partir das categorias 

icônicas. Os códigos ou signos compõe estas categorias icônicas, desta forma a 
percepção de determinada manifestação está atrelada ao simbolismo reconhecido pelos 
portadores desta linguagem icônica. Estão ligados termos culturais e sociológicos, 
residentes de cada comunidade.
Ampliando os estudos sobre o assunto, Baldissera atenta à participação principal do 

receptor (alteridade) na comunicação da identidade, pois com base na significação será 
expressa a percepção acerca do objeto (organização). Neste sentido, o processo que 
envolve a imagem-conceito inicia no imaginário do outro, que busca neste reservatório 
fatos6 anteriores ligados ao objeto em questão, que é avaliado por todas as formas de 
expressão da identidade, desconsiderando um momento em específico.

trata-se de um complexo construto simbólico, de caráter apreciativo e 
dinâmico, realizado pela alteridade (isto é ...  construída pelo ‘outro’), 
mediante permanentes tensões dialógicas, dialéticas e recursivas, intra e entre 
uma diversidade de elementos-força, tais como as informações e as 
percepções sobre a identidade (algo/ alguém), a capacidade de compreensão, 
a cultura, o imaginário, a psique,  a história e o contexto estruturado. 
(BALDISSERA, 2004, p. 184).
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Desta forma, os receptores, o outro, recebe as mensagens, o que gera uma percepção, 

que o faz alimentar o processo, por meio de uma mensagem enviada ao até então 
emissor, o que está envolvido por uma série de fatores, conforme indicação do autor. 
Villafañe, et al. (1996, p. 50), corrobora e agrega à teoria proposta por Baldissera (2004) 
ao afirmar que “as imagens, na maior parte das vezes, portam outro significado, ou 
sentido, constituído pelo componente semântico e outros que sem serem decodificados 

nos mesmos termos do significado, o completam”. Os autores atribuem às imagens 
também seu conceito a partir de definições, conotações, terminologias subentendidas 
pela forma em que são empregadas corriqueiramente, nas qualificações validadas 
diariamente. A este sentido são impressas ainda significações individuais oriundas da 
relação estabelecida entre objeto (com significado epistemológico) e sujeito (com 

concepções individuais).
Ao abordar o tema Imagem Corporativa, Chaves (2005) aponta duas concepções de 
imagem. A Imagem Objeto, primeira delas, refere-se ao termo como um ícone, uma 
mensagem que compõe uma manifestação visual. A segunda, Imagem Representação, 
está mais ligada à percepção. Como tal, é uma representação coletiva, que existe a partir 

da significação individual, processo que assimila as mensagens recebidas. O autor 
ressalta a mistura conceitual quando questiona-se o tema. Para ele a imagem objeto, em 
sua organização, é manifestada por seus atributos visíveis, que valem-se de recursos 
materiais para que se dê. Quanto à imagem representação, sua natureza é psíquica, é 
reproduzida pelos sentidos por meio de leituras públicas. “Para definir a imagem 

institucional devemos renunciar assim ao repertório amplo das concepções do termo 
imagem e abordarmos uma das duas: aquela que atribui caráter de representação 
coletiva de um discurso imaginário” (CHAVES, 2005, p.28).
Com uma proposta que difere-se da apontada, Santaella (2001) põe em discussão a 
Imagem como representação visual e mental, o que compacta estes dois chamados 

domínios. As nomenclaturas expressam com clareza seus significados, sendo visual por 
ser portadora de um ícone, ou símbolo, que é desenvolvido e desenvolve uma 
concepção imaterial. 

Ambos os domínios da imagem não existem separados, pois estão 
inextricavelmente ligados na sua gênese. Não há imagens como 
representações visuais que não tenham surgido de imagens na mente daqueles 
que as produziram, do mesmo modo que não há imagens mentais que não 
tenham alguma origem no mundo concreto dos objetos visuais 
(SANTAELLA, 2001, p. 15).

Em alusão à visão da autora, a manifestação visual de uma organização, expressa por 
todos os atributos visíveis oriundos dela, é gerada uma percepção, um entendimento 
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possível devido ao cruzamento das duas formas de imagem, sendo uma fonte da outra. 

A opinião só pode ser gerada quando há algum estímulo e é desta forma que atua a 
representação visual para que a comunhão de peças depositadas  na mente possa ocorrer 
e seja concebida uma imagem.
Considerando, as organizações como objeto de análise, destaca-se que apesar de ser ela 
principal interessada acerca da opinião dos públicos e de emitir sinais de diversas 

naturezas para que esta seja positiva, não determina sua imagem-conceito, pois esta 
refere-se à  percepção dos stakeholders acerca da organização como um ‘todo’. Esse 
‘todo’ influencia por completo o processo de construção da imagem-conceito, por isso é 
fundamental atentar a cada detalhe controlável e conscientizar-se que fenômenos 
incontroláveis também serão decisivos neste momento (BALDISSERA, 2004).

Sobre imagem-conceito, Baldissera (2004, p. 26) descreve que “não é identidade, mas 
construção simbólico-apreciativa sobre ela”. Assim, o autor acredita que a percepção é 
construída com base no significado que possuem os dados emitidos por meio da 
identidade e seus contextos. Ao explorar termos como identidade, o teórico a classifica 
como um ‘eu verdadeiro’, que permite a existência da alteridade, o ‘outro’ que infere 

significados ao primeiro. À identidade e alteridade, por contínua e mútua influencia, 
confere-se a responsabilidade do construir e reconstruir os conhecimentos, isso devido à 
relação que estabelecem.
A partir da reflexão realizada, fica explícito que na construção da imagem, existem 
atributos básicos, como vivências, percepções, valores, etc., sendo que estes dados são 

armazenados no imaginário, conforme afirmado por Neves (1998, p. 64): “a imagem de 
uma entidade (...) é o resultado do balanço entre as percepções positivas e negativas que 
esta organização passa para um determinado público”. Essas percepções devem-se às 
interpretações dos fatos, que embasadas em conceitos desenvolvidos a partir dos 
contatos e mensagens trocadas entre emissores e receptores diferem o ativo do passivo. 

Reputação: comunhão entre identidade e imagem

Todo o trabalho de estruturação da identidade, da avaliação da percepção dos públicos, 
que resulta na imagem organizacional é compreendido como um diferencial competitivo 
na divulgação de empreitadas, escolha no momento do consumo do produto ou serviço, 

bem como em um momento de crise. O objetivo principal quando planejada a 
identidade é que ocorra comunhão entre ela e a imagem e quando este é alcançado é 
estabelecida a reputação.
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Segundo Argenti (2006, p. 97) “uma reputação sólida é criada quando a identidade de 

uma organização e sua imagem estão alinhadas” e completa: “a reputação diferencia-se 
da imagem por ser construída ao longo do tempo”. Assim, o bem é a reputação, que só é 
conquistada após o longo e detalhado trabalho de produção da identidade, que é 
avaliado pelos públicos que traduzem a imagem, logo essa é legitimada e compreendida 
como reputação.

Percebe-se que todos os aspectos ligados à reputação envolvem complexidade, por 
abordarem termos diversos e grande amplitude, e fragilidade, pois todos estes termos 
sofrem testes constantemente, com a finalidade de confirmar o que é expresso pela 
organização. Como apresentado, alinhar o todo organizacional é essencial para que este 
processo obtenha êxito.

É comum ouvir que a reputação é um dos mais valiosos bens de uma organização, o que 
fora afirmado anteriormente também nesta produção. Para tanto, existem pesquisas 
organizadas por instituições como as publicações internacionais da Fortune, Business 
Week  e as nacionais como a Exame e Amanhã que visam medir a reputação das 
organizações. Para isto, Troiano, diretor de uma das maiores consultorias do ramo no 

Brasil, a Troiano Consultoria de Marca, propõe o Índice de Prestígio da Marca 
Corporativa, o IPMC. Segundo o autor o índice é calculado a partir de cinco dimensões 
ou drivers7:

A. Admiração e confiança – o que o público sente em relação à empresa;
B. Inovação – como está sendo vista a atitude da empresa ao inovar e 

incorporar novidades;
C. Qualidade de produtos ou serviços – aqui, o público indica qual é a sua 

percepção sobre a qualidade geral de produtos e serviços;
D. Responsabilidade social e ambiental – nessa dimensão, são avaliados os 

projetos e ações sociais e ambientais de cada organização;

E. Histórico e evolução da empresa – por fim, o público diz como vê o 
processo de evolução e crescimento da empresa.  

 De posse das informações reunidas após a pesquisa acerca destes drivers, 
pode-se averiguar como é avaliada a reputação da empresa, por permitir uma 
mensuração sobre um período maior.

Rosa (2006, p. 119) ao apontar o valor comercial da reputação, diz que “para perenizar 
essa escolha será preciso despertar e manter confiança. Sem reputação, não há 
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Interna.aspx em 05/03/2008 às 12h55.
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confiança. E sem confiança, não há escolha. Essa é a importância da reputação: ela é a 

ponte entre nós e a escolha dos outros”. É evidenciado o principal dos adjetivos ligados 
ao termo. Reputação e confiança são parceiras inseparáveis, logo, para que se 
estabeleçam precisam ser conquistadas e planejadas como tais. Destaca-se ainda, que 
não apenas quando trata-se de aquisição de bens ou serviços estes serão referenciais, 
mas quando trata-se de averiguar se uma divulgação é ou não verdadeira para seus 

receptores.
A vantagem competitiva declarada por Argenti (2006, p. 98), no sentido de que as 
organizações com reputação admirável, além de fidelizar clientes, ainda é uma das mais 
desejadas pelos melhores profissionais e aqueles que já compõem o quadro funcional 
tem orgulho de o fazê-lo, impulsionando seu crescimento. O autor ilustra esta idéia ao 

dizer que “em quatro dos cinco anos compreendidos entre 1994 e 1999, um investidor 
que possuísse ações das empresas mais admiradas na lista da Fortune teria retornos que 
ultrapassariam o índice de ações da S&P 5008”. 
Desta forma que é expresso o alerta à dedicação e investimento em ações que 
estabeleçam reputação e confiança, o que implica bons relacionamentos. E esta é a 

estratégia que deve nortear as ações organizacionais, considerando a complexidade do 
todo que envolve a parte e que é exercida mútua influência entre eles. Atentar ao fato de 
que a imagem é a percepção dos públicos; sua interpretação acerca das mensagens a 
eles endereçadas, que é influenciada por registros anteriores, o que ao longo do tempo 
resultará na reputação. Planejar a identidade avaliando os pontos citados, e a 

comunicando de forma adequada a cada público, é garantia de que ocorra o ideal: que 
os receptores percebam exatamente o que dizem os emissores.

Caso em Estudo: Marca Cola-Cola

Após a exposição dos conceitos-chave desta produção, busca-se a compreensão dos 

mesmos também a partir da observação à marca Coca-Cola, a partir de um paralelo 
entre sua identidade projetada e percebida (imagem e reputação). 
O surgimento da marca Coca-Cola data de maio 1886, a partir da criação da fórmula do 
produto, por um farmacêutico em Atlanta, Estados Unidos. A fonte utilizada para 
desenhar o nome da marca permanece a mesma desde o princípio, o que permitiu sua 
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consulta em 15/05/2008 às 12h13
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memorização por parte de seus públicos. O que percebe-se a partir das veiculações 

realizadas pela corporação, seja através de seu portal ou outras mídias, mas 
principalmente pela televisiva, é a sustentação, desde sua origem da identidade visual e 
de seu posicionamento, com foco no lado emocional do ser humano, ou seja, a 
associação da marca com questões como prazer, felicidade, sonho, sendo este um 
principais pontos de diferenciação dentre os concorrentes. 

A projeção da marca, a partir das mensagens por ela enviadas, compreende-se, está 
direcionada aos produtos, com quem os públicos estabelecem uma relação. Essa relação 
é estabelecida de forma diferente com as diversas versões do produto (Coca-Cola, Coca-
Cola Zero, Coca-Cola Light), ou seja, a divulgação da versão Zero do produto está 
relacionada a valores como saúde, enquanto a divulgação da Coca-Cola se coloca como 

tradicional, por exemplo. Porém, em ambos os casos, as ideias do “impossível 
possível”, ou do “abra a felicidade”, ou ainda “o lado bom da vida” estão explicitas, o 
que reforça os vínculos estabelecidos com os públicos e reforço aos valores que 
embasam o posicionamento da marca. 
Mesmo com a força da marca comercial Coca-Cola, o mesmo não ocorre com a marca 

corporativa da empresa, pois não percebe-se investimento nessa, mas o foco nos 
produtos por ela ofertados, uma vez que as informações divulgadas não abordam temas 
como faturamento, investimentos, benefícios concedidos aos funcionários ou ações 
institucionais e de proteção ao meio ambiente e desenvolvimento social. Também não 
há, no portal corporativo, um espaço destinado ao contato dos públicos. Aliás, a 

comunicação direta com eles, por parte da corporação não é efetiva, como pode-se 
analisar a partir das informações disponíveis no site Reclame Aqui9, quando em um total 
de 142 reclamações encaminhadas para solução, apenas 10 haviam sido respondidas. 
Apesar desta proeminência, não constata-se redução nos lucros ou nas vendas dos 
produtos da marca, o que enfatiza a existência de vínculos fortes entre públicos e a 

marca enquanto produto. Como esta aparenta ser a busca da organização, a partir de 
suas ações de divulgação, acredita-se que o objetivo seja alcançado e o foco neste 
formato de negócio tem sido garantia de sucesso.
A fim de verificar se há harmonia entre o projetado pela marca e o percebido pelos 
públicos, realizou-se uma pesquisa aplicada à marca Coca-Cola, na qual visava-se 

avaliar o nível de reputação alcançado por ela junto ao grupo pesquisado. Para tanto, foi 
elaborado um questionário estruturado, com perguntas fechadas e respostas escalonadas, 
sendo esta de 01 (discordo totalmente) a 05 (concordo totalmente). Como focos para a 
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abordagem, buscou-se reconhecer o que sente, o que pensa e como é percebida a marca 

para os entrevistados, a partir das divulgações da mesma. Fizeram parte da amostragem 
87 pessoas, com idade superior a 16 anos, ensino superior concluído ou em andamento, 
de ambos os sexos, residentes na região do Vale dos Sinos.
A partir dos resultados da pesquisa, pode-se perceber que a marca está bem posicionada 
junto ao público, uma vez que pode ser facilmente reconhecida dentre as concorrentes, 

assim como é facilmente lembrada por seu logotipo, além de ser a preferência dentre as 
demais para a maioria dos participantes da pesquisa. Quanto ao que a marca deseja 
divulgar, destaca-se por ser tradicional, de negócios, simbolizar status, além de colocar-
se de maneira confiante. O quadro abaixo sintetiza os dados referentes aos blocos de 
perguntas aplicados na pesquisa:

Questão 1 – Em relação ao que sente em relação a Marca 
Coca-Cola

5 4 3 2 1

A marca é a minha primeira opção 33 % 28 % 13% 7% 19%
Posso identificar a marca dentre as concorrentes 61 % 18 % 9% 5% 7%
Rapidamente posso lembrar o símbolo ou logotipo da marca 72 % 15 % 3% 5% 5%
Eu conheço bem a marca 41 % 26 % 20% 8% 5%
Eu me considero leal a marca 17% 16% 29% 15% 23%
Vale a pena comprar, mesmo quando é igual às concorrentes 30% 22% 23% 9% 16%
 Questão 2 – Em relação ao que pensa em relação a Marca 

Coca-Cola 5 4 3 2 1

Recebe retorno dos investimentos que faz no mercado 55 % 15 % 12 % 8 % 10 %

Possui sólidos resultados financeiros 64 % 24 % 5 % 1 % 6 %

Mostra perspectivas de crescimento 51 % 28 % 16 % 3 % 2 %

É bem administrada 63 % 21 % 13 % 1 % 2 %

Mostra excelência do corpo gerencial 51 % 30 % 13 % 3 % 3 %

Possui uma visão clara de futuro 53 % 26 % 11 % 5 % 5 %

Demonstra Responsabilidade Ambiental 18 % 21 % 39 % 14 % 8 %

Não apóia causas sociais 16 % 5 % 46 % 18 % 15 %

Contribui para o desenvolvimento social 16 % 8 % 46 % 20 % 10 %

É aberta e transparente nas suas ações 8 % 11 % 56 % 17 % 8 %

Demonstra um comportamento ético 18 % 16 % 44 % 14 % 8 %

Recompensa os funcionários de forma justa 8 % 15 % 63 % 9 % 5 %

Não estimula novas idéias 9 % 6 % 36 % 17 % 32 %

É pioneira no mercado 59 % 18 % 17 % 4 % 2 %

Possui agilidade para adaptação às mudanças 44 % 24 % 25 % 2 % 5 %

É de alta qualidade 60 % 21 % 14 % 2 % 3 %

Demonstra uma relação custo x benefício 36 % 19 % 34 % 5 % 6 %
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Expressa garantia a produtos e serviços 40 % 25 % 23 % 8 % 4 %

Atende às necessidades do cliente 47 % 29 % 18 % 2 % 4 %
Questão 3 – Em relação ao que a Marca Coca-Cola buscar 

mostrar 5 4 3 2 11

Uma marca tradicional 70 % 20 % 6 % 3 % 1 %1 %

Uma marca com qualidade incomparável 53 % 26 % 14 % 2 % 5 %5 %

Uma marca de negócios 66 % 20 % 11 % 1 % 2 %2 %

Uma marca prática 48 % 31 % 15 % 2 % 4 %4 %

Uma marca confiante 63 % 23 % 9 % 4 % 1 %1 %

Uma marca esportiva 29 % 20 % 23 % 17% 11%11%

Uma marca estável 60 % 19 % 10 % 5 % 6 %6 %

Uma marca de status 66 % 15 % 15 % 2 % 2 %2 %

Uma marca jovem 57 % 22 % 13 % 1 % 7 %7 %

A partir dos dados coletados, confirmou-se que, majoritariamente, a marca Coca-Cola 
vale-se de veículos de comunicação de massa (TV, rádio, jornais, revistas, outdoors), 
virtual (site, e-mail, newslatter) e da mídia alternativa, nos diversos pontos de venda 
(bares, restaurantes, supermercados, etc.). Destaca-se também a relevância atribuída a 
pontos de contato como caminhões de distribuição, encartes de supermercados e 

embalagens dos produtos. Apesar de não ter sido lembrada pelos entrevistados, a Coca-
Cola também tem atuação, com menor intensidade, nas mídias sociais como Orkut, 
Twitter, Facebook e YouTube, dentre outras. A fraqueza da atuação da marca nesses 
canais revela a perda de oportunidade de interação próxima junto aos seus diversos 
públicos, o que permitiria uma melhor percepção acerca da marca corporativa da marca. 

Considerações Finais

Apesar do reconhecimento da marca, alguns pontos merecem reflexão, pois revelam 
fragilidades para a marca. Quanto ao primeiro bloco de perguntas, em que avaliava-se o 
que sente em relação a mesma, é perceptível a relação afetiva existente entre a marca 
comercial e os públicos. Porém, esta relação não garante a lealdade à marca, uma vez 

que há equilíbrio na escala balizadora; mais do que isto, percebe-se que na falta da 
oferta do produto, os consumidores optam por outros similares, uma vez que é a 
primeira opção na ocasião de compra, além de ser a escolha mesmo quando comparada 
com produtos das concorrentes, conforme pode ser visto no quadro de respostas. Assim, 
a presença da marca nos pontos de venda é essencial para relação entre consumidores e 
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produto, pois sua falta em algum destes, dificilmente estimulará a busca em outro local, 

permitindo o estabelecimento de relação com marcas do mesmo gênero.

No segundo bloco de perguntas, avaliava-se o que pensa o entrevistado acerca do termo 
indutor, Coca-Cola. Neste ponto, buscava-se a relação estabelecida entre as informações 
dos diversos cunhos, disponibilizadas aos participantes, a partir dos meios por eles 
indicados, como fonte. No grupo de perguntas com foco econômico/gerencial da marca 

enquanto negócio, percebe-se que a mesma é vista de maneira satisfatória, ou seja, 
segue uma estratégia bem administrada, que permite o crescimento de sua valorização. 
Acredita-se que esta percepção seja oriunda das divulgações jornalísticas e 
especializadas quanto ao valor da marca, já que na busca de informações acerca de seu 
balanço, não obteve-se êxito, e as que foram localizadas encontravam-se desatualizadas. 

Outra possível compreensão para esta percepção dos entrevistados está no 
posicionamento reforçado em todas as comunicações de forma comercial: segurança, 
autoconfiança. Sutil, esta mensagem tende a exercer influencia no comportamento de 
compra de seus públicos.

Outro enfoque deste ponto foi a marca institucional. A partir dos dados, percebe-se a 

fraqueza da marca corporativa Coca-Cola, pois nos questionamentos acerca de ações de 
responsabilidade ambiental, para o desenvolvimento social e sobre a transparência em 
suas ações o conceito atribuído pela maioria foi 3, o que pode ser interpretado como 
falta de informações para opinar, pois não há concordância ou discordância 
preponderante. Os quesitos mencionados estão ligados a atitude da marca enquanto 

organização. Como a relação com os públicos se dá junto a marca comercial, por meio 
dos produtos, essa linha entre ambos é tênue. Porém, acredita-se que, recebendo 
investimentos, esta agregará ainda mais valor a mesma. Todavia, a partir do material 
coletado sobre a projeção da organização, não percebe-se interesse em divulgações 
nesta área.

Quanto aos questionamentos que visam os produtos, a marca está muito bem 
posicionada, já que mais de 70% dos entrevistados atribuíram os conceitos 4 e 5 quando 
da satisfação de suas necessidades. Confirma-se a solidez dos vínculos estabelecidos 
entre as partes nas questões sobre custo x benefício e garantia dos produtos, ou seja, há 
grande confiança, dada a qualidade, praticamente inquestionável, dos mesmos, já que 

60% atribuíram conceito 5 na escala de concordância quanto a afirmação, como pode 
ser observado na tabela anterior.
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Ainda como pontos fundamentais oriundos dos dados retornados da pesquisa, 

compreende-se que, apesar de os entrevistados acreditarem conhecer bem a marca 
Coca-Cola, isto se refere apenas aos produtos e o que eles significam, ou seja, o que é 
adquirido, pois questões mais profundas quanto a organização não são de conhecimento 
público. Emerge das respostas a percepção gerada a partir das informações projetadas 
pela marca, ou da falta delas. Dos meios consultados, não encontrou-se registros acerca 

das ações institucionais, mas a veiculação massiva e focada nos produtos.

Em suma, pode-se dizer que há dois níveis de reputação da unidade analisada: um com 
enfoque corporativo, que é deficitário, e outro comercial, que é extremamente positivo. 
Neste sentido, acredita-se que o trabalho realizado para reforço de seu posicionamento, 
seja efetivo e garanta o alto nível de reputação. A fim de ilustrar esta afirmação, segue o 

resultado da pesquisa sobre o que significa viver o lado bom da vida:                   

Em todas as entrevistas feitas até esta data, a garrafa do refrigerante foi 
reconhecida como ícone de reunião e alegria por estar presente “nos 
momentos mais importantes da vida”. Interessante ressaltar que não é o 
líquido dentro da garrafa, isso é,  a Coca-Cola em si,  que possui a capacidade 
de alegrar alguém, mas o que ele representa: confraternização, descontração, 
felicidade e bem-estar.10
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