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Resumo 
 

Neste artigo, analisamos as estratégias da comunicação da marca Coca-Cola, em torno do 
tema da felicidade, traduzido tanto para a esfera da produção, quanto para as práticas de 
consumo de seus produtos. Retomamos as reflexões sobre o célebre filme “Happiness 
factory” (2007), para então abordarmos sua continuidade nas ações intituladas “Máquinas da 
felicidade”. Esta campanha é desenvolvida a partir da presença de vending machines, 
instaladas em lugares públicos e áreas de convivência, onde quebram a lógica de sua operação 
e interagem com as pessoas - estratégia esta que foi filmada e publicizada na internet. O 
quadro teórico é desenvolvido em torno da discussão sobre os sentidos da felicidade, das 
teorias do consumo e do mundo do trabalho. 
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1. Introdução 

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre a comunicação da marca de refrigerante 

Coca-Cola, nos desdobramentos do tema da “felicidade” identificado com os atos de consumir 

e de produzir a bebida. Derivadas do “espírito jovem” ressignificado a cada nova campanha 

da marca, as variações em torno do slogan “Abra a felicidade” se associam tanto à leitura 

lúdica e onírica da produção, quanto ao consumo - ambos representados em campanhas que 

transitam entre mídias tradicionais e a entrada em cena na mídia digital. Em trabalho anterior 

(CARRASCOZA; CASAQUI; HOFF, 2007), analisamos o filme “Happiness Factory” (Fig. 

1), que corresponde a essa estratégia comunicacional de Coca-Cola: seus modos de circulação 

incluíram veiculações na TV, tanto aberta quanto em canais de acesso por assinatura; teve 

como suporte um hotsite com derivações da peça publicitária, incluindo wallpapers e outros 

elementos para download; contou com amplo compartilhamento em canais de vídeos como 

Youtube. A “Fábrica de felicidade” de Coca-Cola estabelece um diálogo estreito com o 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP PP – Linguagem e Epistemologia da Publicidade, do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo, da Escola Superior de Propaganda e 
Markeing. Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, email: vcasaqui@yahoo.com.br  
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imaginário mobilizado por “A fantástica fábrica de chocolate” (“Charlie and the Chocolate 

Factory”, livro escrito por Roald Dahl, publicado originalmente em 1964; levado às telas do 

cinema pela primeira vez em 1971, com roteiro do próprio escritor; em 2005, ganhou nova 

versão dirigida por Tim Burton). A leitura delirante da produção de felicidade, da fábrica 

correspondente ao sistema simbólico publicitário - que por sua vez alimenta as promessas da 

esfera do consumo -, ganhou repercussão global, sendo até hoje lembrada, assistida em seus 

diversos posts presentes no Youtube. 

 
Figura 1 – cena do filme “Happiness factory” (2007). Imagem disponível em: http://coca-cola-

art.com/2008/08/16/happiness-factory/. Acesso em 27 fev. 2012. 
 

Da mesma forma que a fábrica, indissociável do ideário do progresso derivado da 

Revolução Industrial, adentra a era do consumo por meio de releituras comprometidas 

unicamente com o imaginário midiático e com a cultura do espetáculo, outras materialidades 

presentes no mundo de Coca-Cola (de ícones como o Papai Noel de seus anúncios antigos, 

garrafas, itens de decoração de bares, etc.) são recuperadas em suas campanhas, para compor 

a estética e a poética da marca. Neste trabalho, voltamo-nos para a análise da ação 

comunicacional intitulada “Máquina da felicidade”, decorrente dessa estratégia em que a 

Coca-Cola lança um olhar para seus processos, para as esferas comumente ocultadas pelo 

fetiche da mercadoria; também há o apelo à estética naturalista do reality show, a fim de 

ancorar suas imagens ficcionais no cotidiano. Nesse sentido, desperta atenção a retomada de 

um ícone da cultura pop juvenil, identificado historicamente com o consumo do refrigerante: 

a vending machine, um dos elementos que protagonizam a campanha “Happiness factory”. 

No filme, o uso da máquina dá início à viagem ao fantástico mundo da produção da bebida; 

conota-se que a fábrica está contida em cada máquina e que há algo além da fria automação, 

que substitui o trabalho humano para oferecer as mercadorias ao consumidor. Em “Máquina 

da felicidade”, vending machines interagem com consumidores de Coca-Cola que a acionam, 
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em ação registrada por câmeras e transformada em filmes para circulação pelos intrincados 

caminhos das redes sociais, blogs e canais da internet. 

 

2. A Felicidade entre Máquinas, Fantasmagorias e Sujeitos 

Identificar as transformações dos significados culturais das coisas passa pela análise 

dos reflexos e refrações dessas mudanças nas narrativas publicitárias que compõem sua 

estética, conforme discute Haug (1997) em sua Crítica da estética da mercadoria. De acordo 

com Appadurai,  

a história social das coisas e suas biografias culturais não são assunto de todo separados, 
pois é a história social das coisas, no decurso de longos períodos de tempo e em níveis 
sociais extensos, que constrói coercitivamente a forma, os significados e a estrutura de 
trajetórias de curto prazo, mais específicas e particulares (APPADURAI, 2008, p. 54). 

 

É nesse movimento de ampliação da presença de máquinas no cotidiano do século XX, 

a suprimir postos de trabalho, que se difundem as vending machines. Instaladas em lugares de 

consumo, salas de cinema, shopping centers, e também em ambientes de trabalho, em salas de 

descanso e outros espaços de trânsito e convivência, são materialidades que representam o 

acesso fácil e automático a alimentos industrializados, refrigerantes, guloseimas - tão 

sedutores em seus sabores artificiais, como pouco saudáveis para a dieta regular dos seres 

humanos. Em “Máquina da felicidade”, a Coca-Cola insere, em lugares específicos, vending 

machines que “ganham vida”, rompem com a automatização e surpreendem os consumidores 

(ofertando flores, doces, presentes diversos, em lugar da esperada reação diante do comando 

para se obter um refrigerante). Essas máquinas, que literalmente incorporam o ser humano 

(aqueles que, a partir de seu interior, distribuem os brindes e interagem com as pessoas), 

adquirem certa aura mágica, fantasmagórica. Em seu estudo sobre a obra de Benjamin, 

Olgária Matos discute a dimensão visual das mercadorias, herança das Passagens e das 

Exposições Universais da Paris do século XIX; a comunicação visual, presente nesses lugares 

de celebração e universalização do ideário burguês, “produz valores, estilo, comportamentos e 

afetos, detectando nas mercadorias sua ambiguidade, ambiguidade que toma o caráter de 

fantasmagoria universal” (MATOS, 2010, p. 218). Sendo assim, 

Na indiferenciação entre “mercadoria material” e “mercadoria visual”, desrealiza-se seu 
sentido como suporte de um valor de uso e um valor de troca, mesclando-se, no valor, 
real e imaginário, em um mundo de aparências e aparições: mobilizando desejos e 
produzindo “falsa consciência”, mesclando trabalho concreto e trabalho abstrato, as 
mercadorias modelando desejos alienados. As “mercadorias visuais” produzem imagens-
fantasmas que conferem atmosfera onírica ao nosso tempo (idem, p. 218-9). 
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 As imagens espectrais vão caracterizar a autonomia das mercadorias em relação a seus 

processos produtivos, quando alçam voo em direção ao imaginário social com promessas de 

sensações, sentimentos materializados. São imagens que promovem uma estética eufórica, um 

mosaico de reações humanas às ações identificadas com a marca, servindo de resposta ao 

“dever de felicidade” (BRUCKNER, 2002) que corresponde ao espírito do tempo, em que a 

“gestão de si” envolve o sucesso como responsabilidade de cada sujeito. Para Freire Filho 

(2010, p. 17), “na era da felicidade compulsiva e compulsória, convém aparentar-se bem-

adaptado ao ambiente, irradiando confiança e entusiasmo, alardeando uma personalidade 

desembaraçada, extrovertida e dinâmica”. O autor, em seu diagnóstico sobre a felicidade 

como imperativo que atravessa diversos campos de atuação humana, destaca a Coca-Cola e 

sua missão de “levar os consumidores a compartilharem de sua ‘visão positiva da vida’” 

(idem). Como aponta Haug (1997, p. 77), “a aparência na qual caímos é como um espelho, 

onde o desejo se vê e se reconhece como objetivo”; a estética da mercadoria transforma em 

linguagem, em simbologias e mitologias, o imaginário social e as pulsões humanas, 

retornando aos sujeitos como um sistema interpretativo de si mesmos e do mundo. O desejo e 

as necessidades humanas são indissociáveis do cenário cultural em que os sujeitos estão 

imersos. Na “era da felicidade”, tornada dever, coeficiente de avaliação de sucesso, índice de 

desempenho, fator de comparação entre nações no que se refere ao “desenvolvimento 

humano”, o consumo simbólico proposto por Coca-Cola serve como antídoto, como forma de 

completude, como signo que comunica ao outro que se faz parte da comunidade transnacional 

da marca, organizada em torno desse sentimento de felicidade. Segundo Arfuch (2009, p. 25),  

Vivimos sin duda la contundencia de un capitalismo transnacional donde materialidad y 
virtualidad se articulan también de modos paradójicos: si el “objeto” está ausente muchas 
veces en la compleja retórica publicitaria que lo pone en escena menos por su ser que por 
su investidura simbólica, esa carga simbólica lo constituye precisamente en el más 
apremiante objeto de deseo (....) donde ya ni siquiera la posesión sino la mera mostración, 
el “como si”, deviene un mecanismo identificatorio. 

 

 Nesse contexto, a autora discute uma tendência preponderante na cena contemporânea: 

“la mostración, a menudo exacerbada, de la subjetividad – y de la privacidad – en los distintos 

ámbitos de lo público, sea en la letra como en las pantallas” (ARFUCH, 2009, p. 28). O 

“espaço biográfico” alcança um espectro bastante abrangente da produção cultural de nosso 

tempo, em blogs, perfis de Facebook, diários eletrônicos, formas de colocar em cena a 

subjetividade e torná-la visível, consumível para o outro. Os sistemas de ideias mobilizado 

pela publicidade, aliados à sua estética, são elementos que servem à composição dessa 
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persona pública; compartilhar, curtir, comentar um filme de Coca-Cola que trata da felicidade, 

por exemplo, é uma forma de expressão de si mediada por essa linguagem. De acordo com 

esta abordagem, comunicação e cultura se entrelaçam, são indissociáveis: “um projeto de 

cultura pressupõe um projeto comunicativo, mas também todo projeto de comunicação trama 

junto seu projeto de cultura” (BAITELLO JÚNIOR, 2005, p. 8). 

 Roland Barthes, em sua tese sobre as mitologias modernas, indica, a partir do discurso 

publicitário, a maneira como a estética edifica a transcendência, como a superficialidade 

midiática se torna profunda e até como “a espuma pode mesmo ser o signo de uma certa 

espiritualidade” (BARTHES, 1987, p. 30) - ao desenvolver a sua leitura das campanhas de 

saponáceos e detergentes. Há um paradoxo fundamental na forma como o consumo adquire 

“espiritualidade”, a partir de sua visualidade: ao mesmo tempo em que se afasta de suas 

funções mais “objetivas”, na incorporação de traços humanos e na expressão de promessas 

que envolvem afetos, a mercadoria se transforma na resposta material a necessidades e 

desejos humanos abstratos. Nesse jogo entre imaginário e real, entre orgânico e inorgânico, a 

cultura do consumo se estabelece a partir do cenário social do século XIX e amplia seus 

sentidos na contemporaneidade: 

A mercadoria retira sua mais-valia afetiva da linguagem da estética e do poder dos 
olhares amorosos que suscita nos humanos. Fetiche significa conferir vida ao inanimado 
de forma que a imitação da vida acaba por substituí-la. Trata-se não apenas da confusão 
entre o real e o imaginário, mas de tomar o inanimado por animado. Há nisso uma 
atmosfera de pesadelo, como nos sonhos com espelhos que, refletidos uns nos outros, 
criam desorientação, terror e labirintos. Labirintos: desfazem-se os princípios (o logos 
tranquilizador) de inteligibilidade do mundo. A identidade subjetiva também ela vacila 
em sósias e fetiches que nos roubam a alma e o destino (MATOS, 2010, p. 139). 

 

 A “máquina da felicidade” da Coca-Cola se coloca na intrincada confluência entre 

magia e técnica, produção e consumo, automatização e humanização. A vending machine 

guarda relação com o imaginário moderno que se alinha ao sentido do progresso, de uma 

projeção de futuro construído por máquinas e pelo controle humano. Há uma dimensão 

utópica de outrora associada a esse maquinário incorporado ao cotidiano, hoje superado pelas 

tecnologias digitais. No discurso que reencanta a máquina naturalizada, destituída de seu 

caráter futurista moderno, é estabelecida a conexão entre esses dois momentos: máquinas 

modernas e contemporâneas em convergência, unidas no universo simbólico de Coca-Cola, 

por meio de uma intervenção no espaço urbano registrada por câmeras, para ser 

compartilhada na internet. De acordo com Cabrera (2006, p. 116), 

Las diferentes interpretaciones de la técnica advierten sobre la situación que su presencia 
plantea a la sociedad moderna. La técnica como fenómeno específicamente moderno 
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difiere, en su sentido y función social, de toda outra técnica anterior. En cuanto a su 
sentido, porque la moderna es, ante todo, una técnica inscripta en la racionalidad de 
dominio y control que convierte, a la naturaleza y al propio hombre, en útiles para su 
funcionamiento. En cuanto a su función social de legitimación, porque la vuelve en pieza 
clave de la dominación social en las sociedades modernas. En la técnica y a través de ella 
la sociedad moderna se define a sí misma, delimita lo que es real y racional, postula lo 
que debe desearse y esperarse. 

 

 A tradução do imperativo da felicidade para a esfera produtiva tem o sentido da 

racionalidade, do controle do sentimento na sua transposição à mercadoria. Simultaneamente, 

é processo revestido de afetividade, o que legitima o agenciamento corporativo em função de 

um imaginário humanista aplicado ao consumo, de uma felicidade promovida pela marca e 

acessível através de seu produto. Transforma-se, assim, em máquina de realização de 

encantamento, ou, como define John Berger (1974, p. 146), configura-se em um “proceso de 

fabricar fascinación”, função atribuída pelo autor à publicidade. Essa leitura encontra paralelo 

na abordagem de Sodré (2006) a respeito das estratégias sensíveis, no âmbito da produção 

publicitária: esta seria resultante de um trabalho de racionalização e cálculo de afetos, de 

incorporação das trocas afetivas humanas a um projeto comunicacional com objetivos 

mercadológicos. Porém, como ressalta Sodré, o sujeito que assume essa atividade de controle 

e planejamento de afetos é um ser imerso nas emoções que mobiliza, consumidor e 

enunciador que também é falado pelos discursos que atualiza. As técnicas, tanto da máquina 

de venda de refrigerantes, quanto das estratégias comunicacionais, alinham-se na produção da 

felicidade de Coca-Cola; o território da marca (QUESSADA, 2003) se organiza em torno de 

simbologias, ideologias, utopias: 

En síntesis, la técnica es una significación central del imaginario contemporáneo en sus 
cuatro polaridades constitutivas. En relación con la temporalidad, la técnica tiene una 
dimensión memorial que es fuente de pervivencias de imágenes, simbolismos y 
definiciones. Tiene además una dimensión esperanza en tanto da forma a las expectativas 
y anhelos de la sociedad. En relación con la institucionalidad, presenta una dimensión 
ideológica en tanto constituye una legitimación del orden social actual y posee además 
una dimensión utópica por la que canaliza las necesidades de cambio social (CABRERA, 
2006, p. 116). 

 

 Uma marca como Coca-Cola, que representa as vinculações transnacionais do 

consumo, em processos de identificação que se ajustam ao espírito global, forma 

comunidades de gosto e de compartilhamento de símbolos, de imagens, de vivências 

conectadas à presença do produto: a dimensão memorial mistura memória de consumo 

midiático e a experiência particular de cada consumidor. A esperança se associa ao ideal de 

completude, da felicidade possível, acessível por meio das mercadorias, no caso do 
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refrigerante. A dimensão ideológica, relacionada à esfera institucional, localiza a companhia 

de capital global em sua estratégia de legitimação, dissimulando suas operações empresariais, 

seus objetivos de lucro, sua estrutura produtiva “real”, para sobrepor a esta última o 

imaginário de uma produção de felicidade que se dá na interação, na troca afetiva com o 

consumidor. Difunde-se o ideal de um mundo melhor, mais humano, proporcionado pelo 

sistema capitalista, através de um de seus maiores ícones: a Coca-Cola. Nesse encontro entre 

a corporação e as expectativas dos sujeitos, materializado em discurso que circula nas redes 

sociais, conquistando fãs e alimentando a ideia de um mundo possível (SEMPRINI, 2006), a 

presença da marca e de suas mercadorias ganha uma aura utópica. 

 

3. Coca-Cola – “Máquina da Felicidade” 

 A ação da Coca-Cola tem como base a intervenção em espaços como shopping 

centers, escolas, vias urbanas e o próprio ambiente corporativo, onde existem vending 

machines para seus produtos. O caráter global da companhia é expresso na diversidade de 

países escolhidos para compor a estratégia comunicacional: Estados Unidos, Inglaterra, 

Hungria, Indonésia, Rússia, Índia, entre outros. A divulgação pela internet expandiu a 

audiência da intervenção em escala planetária, irradiada a partir das cidades dos mais diversos 

cantos do mundo em que a ação se concretizou, como Londres, Delhi, Moscou, Nova Iorque, 

São Paulo.  

Em pesquisa realizada no Youtube, identificamos quatro filmes denominados 

“Máquina da felicidade”, de ações localizadas em cidades brasileiras, postados no início de 

2011. No mês de janeiro, foram enviados ao canal da internet três filmes, situados em capitais 

diferentes: São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro; a proximidade com a data faz supor que 

a ação foi realizada originalmente em dezembro, em meio ao espírito natalino, com o qual a 

Coca-Cola dialoga tradicionalmente. São Paulo e Porto Alegre receberam a “máquina 

especial” (de acordo com a legenda dos filmes) em shopping centers; no Rio de Janeiro, o 

lugar escolhido foi um ponto de ônibus. Divulgada em fevereiro de 2011, a ação no ambiente 

corporativo da própria Coca-Cola, cuja sede brasileira está localizada no Rio de Janeiro, 

complementa o conjunto dos filmes que compõem o corpus deste trabalho. Os quatro filmes 

somados alcançam a marca de cerca de 390.000 views em suas postagens oficiais no 

Youtube3. Optamos pelo recorte do estudo das ações realizadas no Brasil, devido à 

redundância do formato: os estímulos e reações se repetem com mínimas variações, em todos 

                                                 
3 Audiência verificada até o dia 10/3/12, às 16 horas. 
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os materiais consultados previamente, resultantes da pesquisa com os termos “happiness 

machine” e “máquina da felicidade”, no buscador do Youtube. Não havendo acréscimos 

relevantes na mudança de um país a outro, analisaremos os significados da presença da 

máquina no cenário brasileiro. 

A estratégia envolve a instalação da máquina de refrigerantes adaptada para a presença 

de uma pessoa em seu interior, transformada em “braços e mãos” do equipamento, a interagir 

com aqueles que acionam os comandos para obter um produto (Fig. 2). Câmeras no entorno 

do local escolhido registram as reações e dão um caráter naturalista à composição do filme. 

No lugar do costumeiro serviço oferecido, em que o item pedido é lançado mecanicamente em 

direção à portinha de saída dos produtos, ficando ao alcance do consumidor, as mãos humanas 

levam coisas inesperadas. O espectro é amplo: desde garrafas de dois litros de Coca-Cola, no 

lugar da latinha do refrigerante; até sanduíches, bolos, bichos de pelúcia, balões, brinquedos, 

infláveis, camisetas, rosas, entre outros elementos estranhos às características habituais dos 

produtos de vending machines (Fig. 3). Dessa forma, a resposta inusitada ao comando 

automatizado caracteriza uma intervenção no espaço, “un pedido de atención que busca 

contradecir las percepciones distraídas” (SARLO, 2009, p. 166). A autora trata 

especificamente das intervenções artísticas no espaço urbano, e de como sua proposta é 

irromper no ambiente, chocando-se com a naturalização do olhar na percepção do entorno, da 

ocupação humana marcada pela rotina. Essa intencionalidade artística é apropriada pela 

estratégia comunicacional de Coca-Cola, combinando-se ao registro audiovisual das reações, 

em formato que remete à estética dos realities shows. 

   
Figuras 2 e 3 – mão humana, saída de dentro da “máquina de felicidade”, entrega uma lata de Coca-Cola no 

shopping center de Porto Alegre; jovem casal retira uma rosa e uma guitarra inflável da  
“máquina da felicidade” instalada em shopping de São Paulo. 

 

Nick Couldry (2008) desenvolve tese em que aproxima a lógica da Reality TV à 

vigilância em torno das normas comportamentais do ambiente de trabalho. O autor destaca 

que a flexibilização do trabalho sob a égide do neoliberalismo, que representou a eliminação 
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de postos e a supressão de direitos e benefícios, entre outras consequências, traduz-se em 

questões como a “atemporalidade”, ou seja, a forma como o trabalhador deve estar 

permanentemente disponível, conectado à corporação de forma independente da presença 

física e de horários determinados para sua atividade. Outro aspecto apontado é a maneira 

como a economia de serviços se relaciona com um trabalho emocional, ou, como definem 

Hardt e Negri, um trabalho afetivo (2006). O desempenho do trabalhador nesse contexto está 

baseado em sua atuação, na capacidade de incorporar os valores da organização e expressá-los 

corporalmente, de forma autêntica. A vigilância das câmeras dos ambientes de trabalho serve 

a essa política de controle de afetos, pensada como gestão de recursos humanos em função 

das promessas da esfera do consumo. 

A lógica neoliberal, associada ao espírito do tempo, é incorporada por produções 

culturais; a indústria do entretenimento é diretamente influenciada pelo imaginário da época e 

da cultura em que gera novas atrações, na busca de estabelecer pontes com o repertório, com 

os interesses, desejos e incompletudes dos consumidores das representações midiáticas. Ao 

discutir o Big Brother, formato paradigmático para grande parte dos realities shows presentes 

na mídia, Couldry aponta que este programa é baseado na “naturalização da vigilância”: 

A ficção de que, depois de algum tempo, as pessoas “devem” revelar os seus “eus” 
essenciais, porque “não se pode atuar eternamente”, serve para sancionar a presença 
continuada, e cada vez mais intrusiva, da vigilância no chuveiro, no banheiro e na cama. 
Com tudo isso, esquecemos que, através dos nossos prazeres como audiência, estamos 
legitimando diretamente a própria vigilância (COULDRY, 2008, p. 33-34). 

 

4. O Reality Show da Utopia Corporativa  

 Diante desse cenário, refletimos sobre a ação da Coca-Cola, e sobre como a estética do 

reality show alimenta o imaginário em torno da marca e do consumo de seu produto principal, 

o refrigerante de mesmo nome. O slogan “abra a felicidade”, além de imperativo direcionado 

ao consumidor e promessa de consumo, é o compromisso corporativo que abarca a esfera 

produtiva. Produtores e consumidores habitam esse território da marca, permeados pelo 

mesmo “espírito feliz”: a autenticidade das reações das pessoas, aparentemente surpreendidas 

com a vending machine que passa a brindar seus usuários com presentes imprevistos, é a 

ancoragem da retórica do consumo em uma idéia de realidade, dos efeitos derivados desse 

compromisso corporativo. Significados de ficção e realidade se combinam na comunicação de 

Coca-Cola, na constituição de materializações de felicidade. 

 Em sua análise das diferenças entre felicidade e alegria, Muniz Sodré indica que, 

enquanto a alegria “escapa visceralmente à medida”, sendo algo experimentado na comunhão 
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dos sujeitos com o real, na instantaneidade do tempo presente, e que prescinde de 

racionalizações, a felicidade é mensurável, passível de ser quantificada. Nesse sentido, a 

felicidade 

É a mesma que tem servido à indústria da cultura para acionar os mecanismos projetivos 
e identificatórios dos públicos. As mitologias elaboradas por cinema, televisão, show-
business e publicidade sustentam-se no imperativo social de que cada cidadão, numa 
sociedade inapelavelmente individualista, busque a sua cota particular de satisfação com 
o mundo. É um tipo de euforia de certo modo análogo ao que a droga oferece a seu 
consumidor (SODRÉ, 2006, p. 203). 

 

A definição apresentada por Sodré tem grande afinidade com os significados dos 

filmes de Coca-Cola. Senão, vejamos: com relação ao conceito de felicidade, que organiza a 

comunicação da marca, expandindo-se para as esferas da produção e do consumo, sugere-se 

que este sentimento pode se tornar mercadoria – manufaturada, distribuída e consumida, em 

processo regido pela corporação através de sua cultura, seu planejamento, suas técnicas e seus 

produtos. As reações dos participantes da ação, tornados visíveis pela montagem do filme, 

comprovariam esse poder da Coca-Cola na gestão dos afetos. Emolduradas por uma estética 

realista, pelos sons que simulam a captação direta do ruído ambiente combinados à música da 

campanha em versão instrumental, as imagens das pessoas eufóricas, expressando nitidamente 

sua satisfação por meio de sorrisos, gestos, atestam a capacidade corporativa de distribuir a 

cota particular de satisfação a cada um, por meio de presentes inesperados (Figs. 4 e 5).  

   
Figuras 4 e 5 – bandeja de doces retirada da vending machine do restaurante da sede da Coca-Cola Brasil; 

euforia da mulher em frente à máquina instalada em ponto de ônibus no Rio de Janeiro. 
 

Sodré faz analogia ao consumo de drogas como algo semelhante à euforia promovida 

pelas mitologias elaboradas através das estratégias publicitárias. Neste caso específico, a 

“máquina da felicidade” oferece uma experiência de consumo que gera essa reação 

entorpecida, por escapar ao planejamento racionalizante, daquilo que é reconhecido como 

necessário, e pelo qual não há surpresas. Essa sensação é combinada à ausência da 

contrapartida, do pagamento pela mercadoria; o brinde, tal qual o presente de Papai Noel, 
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realiza uma ideia de “doação” de felicidade patrocinada pela Coca-Cola, como uma amostra 

grátis da sensação que poderia ser encontrada por qualquer pessoa, por meio do consumo de 

seu produto. Em todos os filmes, encontramos uma atitude que alia a euforia à naturalização 

da fantasmagoria: pessoas abraçam, beijam, conversam com a máquina, demonstrando 

gratidão pelos presentes recebidos (Figs. 6 e 7). A aparente manifestação espontânea, que, de 

certa forma, assumiria um sentido de alegria, de reação imediata à experiência do aqui e 

agora, é promovida por uma cultura corporativa – ou seja, a tarefa de pensar os estímulos e 

calcular os efeitos é assumida pela companhia Coca-Cola ou por seus parceiros na gestão 

comunicativa. Para além da cena representada, esse planejamento em torno da felicidade que 

transcende fronteiras, ajustada ao espírito global do consumo de Coca-Cola, é a promessa da 

estética da mercadoria (HAUG, 1997), a sedução tornada visível, mensurável, materializada, 

engarrafada, servida bem gelada.  

   
Figuras 6 e 7 – no restaurante da Coca-Cola Brasil e no shopping em São Paulo,  

a mesma reação: o abraço na máquina de felicidade. 
 

No começo dos filmes, as legendas indicam que a intenção de colocar a “máquina 

especial” foi a de “compartilhar um pouco de felicidade com as pessoas”. A felicidade, dessa 

forma, é sugerida como algo quantificável, e esse “pouco” ofertado é a metonímia daquilo que 

o mundo organizado pela corporação pode oferecer. O ambiente, em que se dá a experiência 

comunicacional da interação entre máquinas e sujeitos, é pensado a partir da lógica do 

controle. Não é à toa que o shopping center é um dos locais privilegiados pela ação da Coca-

Cola. No contexto urbano, o shopping surge como o lugar do culto às mercadorias e estímulos 

do consumo; como diz Sarlo (2004, p. 14), trata-se de “um simulacro de cidade de serviços 

em miniatura, onde todos os extremos do urbano foram liquidados”. Sua lógica é da 

urbanidade, e também da constituição de um território “autônomo” em relação ao que o 

rodeia, uma “cápsula espacial acondicionada pela estética do mercado” (idem, p. 15).  

O espaço corporativo também assume essa característica de ambiente controlado, em 

que a convivência é planejada, e a vigilância é parte de sua concepção: como defende Couldry 
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(2008), a lógica da Reality TV é originada no mundo do trabalho; a performance do 

trabalhador da corporação é insinuada pela forma como se está sintonizado com a proposta da 

comunicação de Coca-Cola. Sendo assim, a felicidade dos produtores, dos funcionários da 

corporação, atestam que o discurso direcionado ao consumidor tem correspondência com 

aquilo que faz parte da rotina de trabalho – o que serve a uma espécie de atestado de 

autenticidade para o sistema de ideias e imagens, propagado pela comunicação publicitária. 

Por outro lado, o momento registrado é o da suspensão da atividade laboral, a pausa para a 

refeição; o restaurante representa o momento em que o trabalhador mais se aproxima do lugar 

do consumidor da marca.  

Um paradoxo se estabelece na leitura do mundo possível de Coca-Cola: 

simultaneamente, há uma dimensão pragmática e outra utópica em conjunção. A primeira é 

colocada de forma nítida: as coisas que saem da vending machine são revestidas pela “aura” 

da felicidade, representam formas concretas, manufaturadas de satisfação particularizada, 

instantânea. Por outro lado, a comunicação de Coca-Cola faz a sua edição do mundo, 

desenvolvendo uma ideologia que emerge como utopia planetária (MATTELART, 2002), a 

caracterizar uma comunidade imaginada em torno do consumo. De acordo com o autor, 

A característica específica da empresa hipermoderna é, realmente, a extensão espetacular 
do seu poder, da esfera econômica às esferas política, ideológica e psicológica. É a 
orquestração sistemática à distância de técnicas de governo: governo que substitui o 
comando pessoal, autonomia controlada, dialética centralização-descentralização (a 
descentralização crescente opera-se no quadro de uma maior centralização em nível de 
regras e de estratégias). É o desenvolvimento de uma ideologia de empresa (corporate 
culture) de uso externo e interno, e práticas concretas que reforçam-na, principalmente no 
domínio das políticas do pessoal. É, enfim, a formação de um certo número de meios 
favorecendo a identificação com a organização, a interiorização de seus objetivos e de 
seus valores (MATTELART, 2002, p. 370-371). 

 

O encadeamento lógico do discurso leva a crer que a utopia planetária da gestão da 

felicidade é a chave de leitura da atuação da Coca-Cola, não mais em um mercado de bebidas, 

mas na sociedade como um todo. A partir de sua comunicação, a corporação se coloca como 

entidade transnacional cuja missão é orquestrar o sentimento de felicidade do mundo, 

produzindo-o em larga escala e tornando-o acessível a todos. A ideologia desse discurso pode 

ser evidenciada na aproximação com o discurso crítico da literatura: recordamo-nos, neste 

ponto, dos diálogos elaborados pelo importante autor tcheco Karel Tchápek (1890-1938), em 

sua peça “A fábrica de robôs” (1920). Na “fábula distópica” de Tchápek, foi cunhado pela 

primeira vez o termo “robô”; seu pensamento crítico se coloca em contraponto ao imaginário 

do progresso da era moderna, derivado da Revolução Industrial. O projeto coletivo dessa era é 
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identificado com o controle da força da natureza pelo homem; este se vê capaz de projetar, 

construir e regular seu futuro (como se constata em uma entre tantas frases dos tipos criados 

por Tchápek: “(...) o produto do engenheiro é tecnicamente mais aprimorado do que o produto 

da natureza”). Reproduzimos abaixo uma fala do personagem Cônsul Busman, diretor 

comercial da R.U.R. (Robôs Universais Rossum), a empresa que compõe o cenário principal 

da peça: 

Eu também tinha um sonho. Um sonho sobre uma nova economia no mundo, um ideal 
muito bonito, dona Helena, nem quero falar. Mas quando eu estava fazendo um balancete 
aqui, lembrei-me de que a história não é feita de grandes sonhos, mas das pequenas 
necessidades de todas as pessoas insignificantes, honradas, um pouco desonestas, 
egoístas, de fato, de todo mundo. Todos os pensamentos, amores, planos, heroísmos, 
todas essas coisas aéreas servem apenas para que o homem seja empalhado com elas num 
Museu Cósmico, com a inscrição: “Eis o homem”. Ponto. E agora vocês poderiam me 
dizer o que faremos de fato? (TCHÁPEK, p. 111). 

 

As palavras do diretor comercial da R.U.R. ecoam do longínquo ano de 1920, para 

condensar, quase um século depois, o espírito da utopia planetária discutida por Mattelart. A 

produção de robôs serve como metáfora ao sentido da produção de consumidores (GORZ, 

2005), e por extensão, de trabalhadores ajustados à missão e valores organizacionais. A 

ambição do controle da sociedade de produção era expressa pela concepção do trabalho a 

partir de homens-máquina - planejados para o alto desempenho e para a exclusão das “falhas 

humanas”. Na passagem do sistema produtivo imaginário da obra de Tchápek, para a 

sociedade do consumo de Coca-Cola, atualmente os sujeitos são convocados à adesão a essa 

utopia planetária corporativa, apoiada no discurso competente da defesa do bem comum: a 

felicidade de todos. O controle é mais sutil, porém longe de estar ausente – a proposta de 

regência do sentimento humano por organizações privadas que visam o lucro, estetizadas e 

poetizadas pelo discurso messiânico da “cultura corporativa expandida” (que serve tanto ao 

ambiente interno quanto ao externo, através de missões e valores que buscam localizar e 

legitimar a corporação na sociedade), tem como objetivo a tradução da utopia para a operação 

empresarial, a atender as “pequenas necessidades” com a pompa dos grandes feitos 

revolucionários. 

 

5. Considerações Finais 

O discurso cínico de Busman dá a dimensão desse “fazer” que se opõe ao “sonhar”; o 

futuro da humanidade pelo viés corporativo tem como eixo central a presença da organização 

privada como o Messias, a quem é atribuído o poder transcendente, a capacidade de analisar o 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 14

presente, projetar o futuro e torná-lo algo realizável, por ações pontuais. Daí que o alcance 

restrito da intervenção no espaço público, produzindo a afetação de um número limitado de 

pessoas, é amplificado por um discurso que constrói a poética da ação corporativa, como 

exemplo a ser seguido, como um modelo a ser adotado. Discurso este que se dissemina pela 

mídia digital e conquista fãs, seguidores. A vigilância ultrapassa o gênero Reality TV para dar 

sentido ao imperativo da felicidade: a possibilidade do monitoramento contínuo, da câmera 

oculta, pode tanto tornar visível nosso comportamento positivo “autêntico”, adequado ao 

sentimento que se espera diante desse projeto de comunidade, quanto revelar nossa 

dissonância em relação à regência proposta pela organização. Projetos totalizantes não 

admitem ruídos; as reações uníssonas de felicidade ante os estímulos de consumo 

patrocinados pela Coca-Cola constituem um regime de visibilidade em orquestração positiva 

absoluta. Na cultura espetacular contemporânea, isso é demonstração de poder. Exibição da 

capacidade de controle. A máquina de felicidade exibe seu desempenho e, por extensão, 

significa a Coca-Cola como entidade habilitada à gestão dos afetos, em escala global. Em 

tempos de individuação, de atribuição aos sujeitos da responsabilidade da gestão de si, esse 

discurso corporativo representa a completude, o suporte que se capacita a atender às 

demandas psicológicas de nossa época. Por meio de sua estratégia de publicização, a marca 

apresenta sua utopia planetária, para ser consumida simbolicamente, compartilhada, como se 

faz com a produção discursiva, fragmentada e caótica, que se insere no cenário das redes 

sociais digitais e obtém o sucesso de audiência – tão intenso, quanto fugaz e descartável. 
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