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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso analisará, sob a perspectiva do 

relacionamento, a ação de marketing realizada pela marca de refrigerantes Coca-Cola 

na cidade de Salvador, a Roda Gigante Coca-Cola. A atração foi instalada em um dos 

mais conhecidos pontos turísticos da capital e funcionou gratuitamente durante cerca 

de quatro meses. Com base nos conceitos de Relações Públicas e marketing, 

analisaremos aspectos da gestão e estratégia de comunicação com foco em 

relacionamento e, como a marca buscou persuadir, aproximar e fidelizar os seus 

públicos, lançando mão do marketing de experiência, estratégia ainda recente, mas já 

bastante utilizada no mercado. A partir das teorias apresentadas na fundamentação 

teórica e com o auxílio dos resultados da pesquisa de opinião realizada sobre a Roda 

Gigante, nos debruçaremos na análise da ação e de seus resultados. 

 

Palavras-chave: Coca-Cola, Roda Gigante, Marketing, Marketing de Experiência, 

Relações Públicas, Relacionamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho surge do interesse de entender como funciona uma das mais recentes 

estratégias de marketing e relacionamento que tanto vem sendo utilizada pelas 

marcas: o marketing de experiência. O estímulo para iniciar o estudo de caso sobre o 

tema veio da ação realizada pela marca de refrigerantes Coca-Cola, na cidade de 

Salvador, que consistiu na instalação de uma roda gigante em um dos mais famosos 

pontos turísticos da cidade, no período de uma das maiores festas do ano, o carnaval. 

 

O marketing de experiência é o resultado da evolução de técnicas do marketing 

promocional e vem sendo utilizado como estratégia de relacionamento de marca com 

os públicos, além de se utilizar do potencial poder de persuasão para conquistar e 

fidelizar clientes. 

 

Analisar as ferramentas de comunicação que permitem o diálogo da marca com os 

seus diversos público nos possibilita compreender o porquê e a importância de seus 

usos em diversos casos, além de como e quais resultados elas possibilitam. 

Apresentando-se como áreas da comunicação pertinentes para o estudo de caso que 

temos como foco, ao longo deste trabalho serão contextualizadas questões gerais e 

específicas das Relações Públicas e do marketing. 

 

As Relações Públicas são responsáveis pelo relacionamento da marca com os seus 

diversos públicos e assumem papel fundamental na gestão de comunicação, tanto na 

prevenção, quanto na resolução de crises, além de serem indispensáveis para o 

alcance dos objetivos estratégicos da instituição. 

 

Enquanto as Relações Públicas se ocupam de administrar as relações, o marketing 

se apresentam como o responsável pela troca de ofertas entre setores e mercados. 

Porém, este processo de troca se torna cada dia mais específico, especializado e 

estratégico. Por conta destas mudanças ocorridas no mercado, para suprir às 

demandas, hoje podemos contar com o marketing de experiência para auxiliar na 

persuasão do público. 
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Os capítulos deste trabalho partem sempre de questões gerais para questões 

específicas, sendo também a configuração dele como um todo. 

 

No capítulo que segue, nos debruçamos sobre um contexto geral e histórico das 

Relações Públicas, passando pelas questões de planejamento, planejamento 

estratégico e a importância da área para o alcance de objetivos da instituição. 

 

No capítulo posterior, trataremos das questões e conceituações do marketing, análise 

que segue com foco na ferramenta de marketing promocional. Nesta parte do trabalho 

também traremos para a discussão uma das novas formas de fazer do marketing, 

abordando o marketing de experiência. 

 

No capítulo anterior à conclusão, faremos a apresentação da marca Coca-Cola e da 

praça onde a ação da Roda Gigante aconteceu, a cidade de Salvador. Logo após, 

será feita a análise do caso da marca. 

 

Ao final deste trabalho, esperamos chegar a um resultado consistente sobre as 

motivações e resultados alcançados com a ação de marketing da marca Coca-Cola 

na cidade de Salvador, a partir da Roda Gigante, assim como mostrar a importância 

das Relações Públicas e do marketing na gestão de comunicação. Esperamos ainda 

que ele possa inspirar e servir de base e referência para outros trabalhos que tenham 

como tema os mesmos aqui abordados. 
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2. AS RELAÇÕES PÚBLICAS NO CONTEXTO DA GESTÃO DE COMUNICAÇÃO 

 

As Relações Públicas se inserem na gestão de comunicação com papel fundamental 

para o alcance dos objetivos das instituições. Ao longo deste capítulo, 

apresentaremos alguns dos seus conceitos-chave e a relevância das suas 

ferramentas no contexto da gestão. 

 

2.1. O contexto das Relações Públicas 

 

A necessidade de se manter uma relação sólida e constante com públicos de 

interesse, tais como clientes e instituições, é fundamental para a manutenção de 

marcas e negócios. 

 

O resultado de uma eficaz gestão de comunicação pode se apresentar como solução 

para que esse relacionamento seja possível, lançando mão de uma gama de 

possibilidades que podem fazer parte da estratégia das instituições para alcançar 

determinados objetivos. 

 

Entre as diversas ramificações da comunicação, todas complementares, as Relações 

Públicas se apresentam como a vertente que tem como papel manter um diálogo com 

a sociedade. E, como o termo “diálogo” já sugere, é a comunicação de duas mãos, na 

qual não só a instituição fala, mas também escuta o outro lado – o que não 

necessariamente acontece, como veremos ao decorrer deste trabalho. 

 

As relações públicas surgem de um período de pressões e mudanças sociais e 

efervescência política, ocorridas no final do século XIX, o que obrigou as grandes 

empresas a se abrirem para a sociedade. Apesar do surgimento das relações públicas 

ter acontecido em um momento de turbulência social,  

 

É importante frisar que a profissão de Relações Públicas tem seus 
fundamentos ligados ao fenômeno da opinião pública. Somente numa 
sociedade democrática, onde a opinião pública assume papel 
preponderante no processo político, haverá a devida importância à 
atividade profissional das Relações Públicas. Necessariamente, numa 
democracia, há que se estabelecer o diálogo, o consenso, a ausculta 
aos diversos grupos e movimentos sociais (PINHO, 2008, p.21). 
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Desta forma, compreende-se e se sabe, que a configuração e os objetivos da área 

sofreram mudanças ao longo do tempo até chegar no seu estágio atual, como ainda 

destaca Pinho:  

 

Na verdade, não se trata de mais uma atividade propagandista com a 
finalidade de divulgar uma instituição, um governo ou uma 
personalidade, mas sim de traçar estratégias para relacionar-se com 
os diferentes públicos, ainda que nesta fase inicial da profissão tenha 
prevalecido uma orientação calcada no suborno e aliciamento da 
imprensa e de muitos jornalistas dos grandes jornais da época (2008, 
p. 32). 

 

A competitividade entre marcas e a exigência do público, resultado de uma sociedade 

muito mais informada, politizada, tecnológica, com maior facilidade de se comunicar, 

de ter acesso aos meios e de influenciar, exige das organizações maior preocupação 

e planejamento na área de comunicação, além de uma necessidade muito grande de 

policiamento e reflexão de suas ações e produtos. Quando estes dois últimos não 

acontecem, indispensavelmente, as Relações Públicas das instituições são acionadas 

para a reparação de danos. No entanto, há muito as organizações – ou grande maioria 

delas - já entenderam a necessidade e a importância do planejamento estratégico das 

Relações Públicas. 

 

Margarida Kunsch (2003) ressalta que a comunicação organizacional deve se 

constituir num setor estratégico e, dessa forma, através das Relações Públicas, 

facilitar e agregar valor aos processos interativos e às mediações. 

 

Autores como Philip Kotler, um dos principais nomes da comunicação e do marketing, 

estão deixando de ver as Relações Públicas como simples “enteado” do marketing ou 

uma simples ferramenta de divulgação e “agora destaca a importância que as 

organizações devem dar à construção de relacionamentos profícuos com todos os 

públicos interessados, além de consumidores, fornecedores e revendedores 

(KOTLER, 2000, p. 624-625).  

 

O autor é ainda mais incisivo quanto a sua visão no que diz respeito ao papel das 

Relações Públicas no planejamento estratégico da comunicação e enfatiza que: 
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Um público pode facilitar ou impedir a capacidade de uma empresa 
para atingir seus objetivos. Relações Públicas têm sido 
frequentemente tratadas, em marketing, como uma atividade, como 
uma importância secundária ao planejamento mais sério da promoção, 
mas a empresa sensata toma medidas concretas para administrar 
relações de sucesso com seus públicos-chave (KOTLER, 2000. P. 
624).  

 

As preocupações das Relações Públicas “ultrapassam os limites do mercado e do 

produto. Seu terreno é muito mais amplo, pois trabalham com as organizações e seu 

universo de público no contexto de um sistema social global” (KUNSCH, 2003, p. 94). 

 

Tendo em vista seu amplo alcance, suas funções e teorias, podemos assumir que: 

 

Na prática, as Relações Públicas buscam criar e assegurar relações 
confiantes ou formas de credibilidade entre as organizações e os 
públicos com os quais elas se relacionam. Evidentemente, isso exige 
tempo, pesquisa, auditorias, diagnósticos (para avaliar o grau de 
relacionamento da organização com os seus públicos), planejamento, 
participação programada, implementação e avaliação de resultados” 
(KUNSCH, 2003, p.102). 

 

O como e o por que de garantir tal relação de credibilidade e confiança, além dos 

motivos comuns a toda empresa, como gerar lucro, por exemplo, varia de instituição 

para instituição e não pode ser definido de forma arbitrária, baseada em achismos ou 

acasos. Neste momento, compreender o real sentido e a importância da estratégia 

influencia grandemente o rumo e os resultados das ações. 

 

 

2.2. Planejamento Estratégico em Comunicação 

 

2.2.1. Estratégia 

 

A administração da comunicação deve ser pensada estrategicamente e se configura 

como primeiro passo para o alcance de resultados favoráveis à instituição.  

 

O planejamento é indispensável e incondicional, independente do tamanho e do 

segmento da instituição, visto que este 
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[...]é importante para as organizações porque permite um 
redimensionamento contínuo de suas ações presentes e futuras. 
Possibilita conduzir os esforços para objetivos preestabelecidos, por 
meio de uma estratégia adequada e uma aplicação racional dos 
recursos disponíveis (Kunsch, 2003, p. 216). 

 

A comunicação estratégica não deve ser pensada de forma isolada às demais áreas 

de gestão da instituição, ela deve ser pensada de forma integrada, de maneira que 

conecte todos os públicos estratégicos, o ambiente no qual a empresa está inserida e 

esteja alinhada com as metas e objetivos da organização. 

 

Do ponto de vista da estratégia em si, compreender como se define e qual a sua 

importância, facilita o entendimento da comunicação em um campo estratégico. 

 

Wilson da Costa Bueno assume “estratégia como a forma (arte?) de definir e aplicar 

recursos com o fim de atingir objetivos previamente estabelecidos. O termo origina-se 

de jargão militar e tem a ver com a palavra stratego que, em grego, significa general” 

(BUENO, 2005, p.13). 

 

Bueno ainda pontua que o conceito de “estratégia” não foi assimilado pelos principais 

executivos das empresas. A palavra tem que deixar de ser vista como sinônimo de 

“importante”, “relevante” e passar a ser entendida com o seu real significado” (BUENO, 

2005, p. 16). 

 

Fazer com que exista uma gestão da comunicação realmente estratégica pode ser um 

desafio para algumas empresas, por diversos motivos. Entre eles, compreender os 

resultados que os mecanismos da comunicação possibilitam pode ser uma tarefa 

difícil, assim como investir valores significativos em pesquisas e ações. Isso reflete 

um problema muito maior, que é o fato da alta direção das empresas ainda não 

estarem sensibilizadas quanto a importância da comunicação, tratando as 

necessidades da área como algo secundário. 

 

É pouco provável que uma organização que não tem a comunicação – como campo 

profissional - como parte da sua cultura consiga alcançar resultados realmente 

satisfatórios em sua gestão da área. Medidas pontuais de comunicação não 

configuram como estratégico o relacionamento da empresa com os seus públicos. 
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De imediato, é necessário considerar que a comunicação empresarial 
não flui no vazio, não se realiza à margem das organizações, mas está 
umbilicalmente associada a um particular sistema de gestão, a uma 
específica cultura organizacional e que é expressão, portanto, de uma 
realidade concreta. Para que a comunicação empresarial seja 
assumida como estratégica, haverá, pois, necessidade, de que essa 
condição lhe seja favorecida pela gestão, pela cultura e mesmo pela 
alocação adequada de recursos (humanos, tecnológicos e 
financeiros), sem os quais ela não se realiza (BUENO, 2005, p. 12). 
 

2.2.2. Planejamento 

 

O tema planejamento é abordado por diversos autores com enfoques bem diferentes. 

Apresentar uma definição para tal se trata de um trabalho difícil, tendo em vista as 

diversas áreas e diferentes formas que pode ser aplicado.  

 

No entanto, Margarida Kunsch chama atenção para uma questão fundamental: 

 

Antes de apresentar definições do planejamento, é preciso considerá-
lo, sobretudo, como um ato de inteligência, um modo de pensar sobre 
determinada situação ou realidade, enfim, como um processo racional-
lógico, que pressupõe estudos, questionamentos, diagnósticos, 
tomadas de decisões, estabelecimento de objetivos, estratégias, 
alocação de recurso de ações etc (2003, p. 203). 

 

Ackoff conceitua planejamento como “algo que fazemos antes de agir, isto é, tomada 

antecipada de decisão” (ACKOFF, 1978, p. 2 apud KUNSCH, 2003, p. 205). Esta é 

uma definição que pode ser aplicadas a quase todos os campos nos quais o 

planejamento se faz necessário. Porém, Margarida Kunsch traz uma definição mais 

minuciosa sobre o tema: 

 

O planejamento constitui um processo complexo e abrangente. Possui 
dimensões e características próprias, implica uma filosofia e políticas 
definidas e é direcionado por princípios gerais e específicos. Não é 
algo “solto” e isolado de contextos. Está sempre vinculado a situações 
e a realidades da vida de pessoas, grupos e das mais diversas 
organizações e instituições da esfera pública e privada. Acontece em 
nível macro, quando é orientado para países e regiões, e em nível 
micro, quando se destina às organizações individualizadas (KUNSCH, 
2003, p. 204-205) 
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Segundo Djalma Oliveira (2002 apud KUNSCH 2002, p. 37-8), é preciso levar em 

consideração quatro princípios básicos para se entender o planejamento: 

 

 Contribuição aos objetivos: o papel fundamental do planejamento para o alcance 

de objetivos; 

 Função de precedência: o planejamento deve vir antes das demais funções 

administrativas; 

 Abrangência: o planejamento influencia todas as atividades da organização e pode 

provocar modificações nos recursos empregados e no sistema como um todo; 

 Eficiência, eficácia e efetividade: conjunto que permite o alcance máximo de 

resultados com o mínimo de deficiências. 

 

O último princípio é definido por Kunsch como sendo: 

 

Eficiência significa fazer bem-feito, de maneira adequada, com 
redução de custos, desempenho competente e rendimento técnico. 
Eficácia liga-se a resultados – em função dos quais é preciso escolher 
alternativas e ações corretas, usando para tanto conhecimento e 
criatividade para fazer o que é mais viável e certo. Efetividade 
relaciona-se com a permanência no ambiente e a perenidade no 
tempo, no contexto da obtenção dos objetivos globais. Esses três 
vocábulos representam princípios fundamentais no processo de 
planejamento (2003, p. 205). 

 

Ao se pesquisar sobre planejamento, percebe-se que ele é constituído de partes, de 

processos que são umbilicalmente interligados, que tem como essência pesquisas, 

diagnósticos, análises e, tem como uma de suas característica o dinamismo, visto que 

mudanças internas e externas podem acontecer a qualquer momento e se tem que 

agir sobre elas. 

 

José Maria Dias pontua que, o processo é uma das premissas básicas do 

planejamento,  

 

Que se inicia com a identificação da própria razão de ser organização. 
Define estratégias, planos, detalhamento com indicações de 
programas e projetos orientados para sua implementação. 
Adicionalmente, o processo de planejamento inclui mecanismos de 
avaliação de desempenho e sistemas de retroalimentação que 
garantem o seu dinamismo. Planejamento é, assim, uma função 
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organizacional contínua, porque o ambiente encontra-se em mutação 
permanente (1982, p. 19 apud KUNSCH, 2003, p.206) 

 

O planejamento também pode ser dividido em diversos tipos, neste caso, ligadas aos 

níveis hierárquicos da organização, entre eles, existem três tipos essenciais: o 

estratégico, o tático e o operacional. Os três tipos coexistem e são interdependentes. 

 

 Planejamento estratégico: se encontra no topo da pirâmide das organizações. É 

responsável pelas decisões estratégicas que envolvem a organização como um 

todo. É pensada a longo prazo e se baseia em demandas sociais, mercadológicas, 

ameaças, oportunidades, forças e fraquezas da instituição. 

 Planejamento tático: ocupa nível intermediário na pirâmide organizacional. Atua 

em dimensão mais restrita, setores ou áreas das instituições, e busca dar 

respostas mais imediatas às demandas. Integra o planejamento estratégico ao 

operacional. 

 Planejamento operacional: trata-se da instrumentalização e formalização de todo 

o processo de planejamento. Controla a execução e corrige os desvios em relação 

às propostas sugeridas. 

 

Dentre os três tipos, o que mais importa para nós nesta pesquisa é o planejamento 

estratégico, o qual abordaremos em um campo mais específico, que é do 

Planejamento Estratégico em Comunicação. 

 

2.2.3. Planejamento Estratégico em Comunicação  

 

Figura 1 – Fonte: Almeida, 2001, p. 39 
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O planejamento estratégico em comunicação deve resultar em um auxílio importante 

para o alcance dos objetivos da empresa, porém este pressupõe, primeiramente, a 

consciência da importância deste tipo de planejamento entre os membros da alta 

administração da empresa. Além disso, estudos, diagnósticos, tomadas de decisões, 

ações e avaliações são imprescindíveis para o sucesso da estratégia. 

 

As constantes mudanças no ambiente externo das organizações, além das mudanças 

no ambiente interno, direcionam cada vez mais as instituições a se posicionarem 

perante seus stakeholders1. Erros ou improvisos neste sentido podem ser fatais para 

a imagem das marcas, por isso entender quais são os públicos, por que, como, onde 

e quando se comunicar com eles, escolher profissionais capacitados para desenvolver 

tal função diminui grandemente a probabilidade de falhas. 

 

Tais avaliações e direcionamentos perante aos públicos é de responsabilidade da 

gestão de comunicação, que, por sua vez, é de supervisão da  

 

administração estratégica, aqui entendida como o conjunto amplo e 
diversificado de processos, cenários e produtos (ações, planos, etc.) 
que permitem a uma organização obter resultados positivos em 
conformidade com os seus objetivos (ou metas), missão, valores, etc. 
A definição de uma estratégia está, geralmente, sob a 
responsabilidade da alta administração (BUENO, 2005, p.15). 
 

Whittington (2002, p. 1-48 apud BUENO, 2005, p.13) lista quatro teorias sobre 

estratégia que nos faz entender melhor o caráter da comunicação estratégica. São 

elas: 

 

 Teoria clássica: admite uma perspectiva racional, que visa a maximização do lucro 

e tem como base a teoria de que um planejamento bem realizado permite a 

previsão de resultados a longo prazo. Tem a pretensão de exercer controle sobre 

os resultados; 

 Teoria evolucionista: Inspirada na teoria de seleção natural de Darwin, aposta no 

sucesso das empresas mais fortes diante da imprevisibilidade do mercado. 

Concentra-se na redução de custos;  

                                                           
1 Público estratégico e/ou de interesse (tradução nossa). 
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 Teoria processualista: acredita que os resultados são conquistados através de 

experimentação e aprendizado contínuos, de forma gradual e a longo prazo. 

Consiste na consolidação das competências internas das instituições; 

 Teoria sistêmica: entende que a estratégia depende do mercado, das condições 

sociais e da cultura organizacional. Assume que o planejamento é possível e 

necessário, e que precisa levar em conta fatores internos e externos às instituições 

e, de alguma forma, prevê os conflitos entre os níveis global e local. 

 

Diante dos quatro pontos apresentados, compreende-se que a comunicação 

estratégica tem uma relação maior com a teoria sistêmica de estratégia, considerando 

que ela dá considerável importância aos aspectos da sociedade, às dimensões 

culturais e aceita o planejamento multifatorial, não se limitando ou priorizando 

somente a vertente econômica ou financeira (BUENO, 2005, p. 15).  

 

[...]fica subentendido que a administração estratégica (que subsidia as 
diferentes estratégias – como a estratégia ou estratégias aplicadas ao 
processo comunicacional) não se resume a uma instância meramente 
operacional (formulação e implementação de planos ou ações), 
embora, necessariamente, a inclua. Ela parte de uma leitura ampla do 
macroambiente (econômico, político, sociocultural e mesmo da 
legislação em vigor, o que é fundamental em determinados segmentos 
de atuação), incorpora o diagnóstico ou auditoria interna, tendo em 
vista a realidade do mercado (explicitação dos pontos fortes e fracos 
da organização) e estabelece procedimentos (ou métodos) 
sistemáticos de avaliação. Isso significa que a administração 
estratégica pressupõe análise permanente dos resultados e admite 
reajustes de modo a garantir que os objetivos sejam cumpridos. A 
administração estratégica pressupõe um processo e não se reduz a 
uma ação específica (BUENO, 2005, p. 15). 

 

Apesar da necessidade de pesquisas e diagnósticos para a consolidação de uma 

estratégia, ações pautadas em achismos é ainda muito comum na gestão da 

comunicação. 

 

Wilson da Costa Bueno (2005, p. 16) alerta sobre o fato da comunicação empresarial 

brasileira ainda não se utilizar, com raras exceções, do estudo de públicos 

concorrentes, de cenário e, que os esforços necessários na área poucos são 

realmente aplicados nas empresas, sendo tudo planejado através da intuição dos 

executivos. 
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Outra questão muito comum trazida pelo autor diz respeito ao planejamento 

estratégico das organizações, no qual, na maioria dos casos, apenas os líderes 

participam das decisões, o que não configura uma situação ideal, visto que, para um 

planejamento assertivo, estar a par das visões, opiniões e problemas de todos os 

setores da instituição é indispensável. Para tal, é necessária a participação dos 

funcionários, desde os que compõem do topo quanto a base da pirâmide. 

 

Os executivos precisam perceber que, para a empresa ter sucesso, é 
necessário envolver toda a companhia. Cada funcionário tem que 
pensar na estratégia daquela corporação antes de agir, independente 
de sua posição na empresa (GIARDINO, 2005, p. 06 apud BUENO, 
2005, p. 17). 

 

Por fim, além dos problemas de um planejamento baseado em intuições e de 

estratégias exclusivamente discutidas pela alta administração, existe um terceiro 

problema que impede que o planejamento estratégico em comunicação se dê de 

forma efetiva: as funções exercidas pelos profissionais de comunicação nas 

instituições. 

 

Estes profissionais, geralmente, desenvolvem mais de uma função nas empresas, o 

que não lhes dá tempo e condições de planejamento. Isso resulta em produtos 

comunicacionais que surgem e são mantidos por absoluta convicção de que precisam 

existir, sem ter passado por uma pesquisa ou planejamento e, sem se saber sua real 

necessidade ou se precisam ser do jeito que são (BUENO, 2015, p. 18). 

 

A comunicação empresarial dificilmente se sustentará em organizações que não 

adotam a prática da administração estratégica ou que não têm uma cultura de 

planejamento.  Na prática, são poucas a empresas que levam a fundo a administração 

estratégica (BUENO, 2015, p. 16). 

 

2.3. Relações Públicas na estratégia de comunicação 

 

Promover relacionamentos, identificar consumidores e mediar relações. Essas são 

algumas das funções exercidas pelas Relações Públicas e que têm a capacidade de 

que tornar marcas cada vez mais humanas. 
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Diante da acirrada concorrência entre marcas que vendem produtos similares, tanto 

nas características técnicas quanto em relação ao preço, manter um diálogo com os 

stakeholders se configura como importante estratégia para despontar nesta corrida e 

obter destaque no mercado. 

 

Mais do que importante, as Relações Públicas são elemento essencial e indispensável 

na gestão de comunicação de uma marca, pois elas atendem a demandas e priorizam 

questões que as outras áreas específicas da comunicação não conseguem dar conta. 

 

As Relações Públicas tem como objetivo, em diferentes instâncias, administrar 

relações. Elas podem ser aplicadas nos diferentes setores da economia e contribuir 

na construção da cidadania (KUNSCH, 2003, p. 89-90). Por tais responsabilidades, 

tratar a gestão das Relações Públicas estratégica permite o alcance de objetivos e a 

abertura de relacionamento com os públicos. “Nesse sentido, a comunicação 

organizacional deve constituir-se num setor estratégico, agregando valores e 

facilitando por meio das Relações Públicas os processos interativos e as mediações” 

(KUNSCH, 2003, p. 90). 

 

As conexões entre a gestão de comunicação e as Relações Públicas ainda são 

pequenas, principalmente se relacionadas a atuação das outras áreas da 

comunicação. Por parte dos pesquisadores das Relações Públicas, existe um 

movimento que inclui direcionamentos de como pensar Relações Públicas no contexto 

das organizações. Mas, quais são, de fato, as responsabilidades atribuídas ao campo 

de atuação? 

 

Margarida Kunsch (2003) ressalta que as Relações Públicas salienta o lado 

corporativo e institucional das empresas e, quanto ao seu papel profissional, elas: 

 

“- Identificam os públicos, suas reações, percepções e pensam em 
estratégias comunicacionais de relacionamento de acordo com as 
demandas sociais e o ambiente organizacional. 
- Supervisionam e coordenam programas de comunicação com 
públicos – grupos de pessoas que se auto-organizam quando uma 
organização os afeta ou vice-versa. 
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- Prevêem e gerenciam conflitos e crises que porventura passam as 
organizações e podem despontar dentro de muitas categorias: 
empregados, consumidores, governos, sindicatos, grupos de pressão 
etc (KUNSCH, 2003, p. 95). 

 

Destacar o papel das Relações Públicas é fundamental para desfazer a falsa crença 

sobre a importância secundária do campo na gestão de comunicação das 

organizações. A área é vista como acessório principalmente quando se trabalha em 

conjunto com o marketing ou se comparada a ele. 

 

Como já foi citado neste trabalho, autores do marketing já começam a admitir as 

Relações Públicas como aliadas importantes na construção de relacionamentos. 

 

As Relações Públicas trabalham em parceria como marketing, mas eles exercem 

funções diferentes na estratégia, de modo que as preocupações do primeiro 

ultrapassam os limites do mercado e do produto (KUNSCH, 2003, p. 94). 

 

o foco social das relações públicas pode ser visto no uso do termo 
publics contrastando com o uso de mercado em marketing. A diferença 
essencial é que a organização cria mercados de uma população de 
consumidores em potencial. Eles (publics) criam um mercado 
identificando os consumidores para o produto ou serviços. Publics são 
da natureza social, eles se criam. Eles surgem em volta da 
consequência que as decisões feitas pelo gerenciamento de uma 
organização têm  nas pessoas dentro ou fora da organização que 
tomaram a decisão. Uma vez que os publics se desenvolvem em volta 
destas consequências – ou problemas -, eles se organizam para criar 
assuntos com os quais as organizações devem lidar, por meio da 
comunicação e negociação (EHLING, WHITE e GRUNIG, 1992, p. 386 
apud KUNSCH, 2003, p. 95). 

 

O processo de identificação de públicos exige das organizações uma comunicação 

dirigida, planejada especificamente para determinado stakeholder, necessidade 

condicionada pelo tratamento cada vez mais personalizado que é esperado pelos 

grupos de interesse. 

 

No campo das Relações Públicas, as demandas por um novo modelo 
comunicacional resultam na fragmentação do conceito de massa, 
como formação social hipoteticamente homogênea, e contribuiu para 
criar posteriormente o que se convencionou chamar de “público”. O 
público, agrupamento social em menor escala e delimitado em função 
de interesse específicos, passa a demandar um método – um técnica 
– de comunicação: a já citada comunicação dirigida, cujo o alvo não 
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seria mais as massas, mas públicos ou grupos de pessoas 
previamente determinados em função de metas também pré-
estabelecidas num determinado planejamento de comunicação 
(GUSHIKEN, 2008, p. 243-244). 

 

Organizações que não conhecem e/ou não têm como foco os seus stakeholders estão 

suscetíveis a desprender energias em ações de comunicação e relacionamento que 

não gerarão resultados reais e não sejam de interesse do público. Elaborar um 

programa de ação para cada público é crucial no desenvolvimento de uma estratégia 

e pode determinar o sucesso ou o insucesso desta. 

 

Sarah Chucid da Viá compreende que “não pode existir interação entre indivíduos, ou 

entre grupos humanos, sem intercâmbio de informações entre seus elementos 

constitutivos” (1977, p. 15 apud KUNSCH, 2003, 105). Desta forma, podemos 

interpretar que, para que a comunicação ocorra efetivamente, a troca de informações 

deve ocorrer entre todas as partes. No que diz respeito às Relações Públicas, como 

abordado no início deste trabalho, o relacionamento entre organização e públicos 

deve partir do diálogo, da “comunicação bidirecional” (SIMON, 1972, p.290 apud 

KUNSCH, 2003, p. 106), na qual a instituição experimenta atitudes, recebe o feedback 

do público e por fim transmite respostas para os seus vários públicos (idem). 

 

Relações públicas, em uma empresa, não têm em mira, unicamente, 
informar os seus públicos, mas, precisamente, conseguir estabelecer 
com eles uma verdadeira comunhão de ideias e de atitudes, por 
intermédio da comunicação (ANDRADE, 2003, p. 104). 

 

2.3.1. Os quatro modelos de Relações Públicas 

 

Os quatro modelos de Relações Públicas, identificados por James Gruning e Todd 

Hunt2 (apud Kunsch, 2003) descreve as diferentes formas que as organizações se 

relacionam com os seus públicos. São eles: 

 

 Modelo de imprensa/propaganda: a ênfase está na propaganda da instituição, 

produtos e/ou serviços. Baseia-se numa comunicação unilateral. 

                                                           
2 Cf. Grunig e Hunt (1984); Grunig, J. (1992); Hunt e Grunig (1994). Para mais detalhes sobre esse assunto, além 
dessas fontes originais, consultar, na bibliografia brasileira: Kunsch (1997ª, pp. 109-12; 1997b, pp. 29-31); e 
Ferrari (2000, pp. 61-74). 
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 Modelo de informação pública: está pautada em difundir e disseminar informações 

sobre a organização para os públicos. Disponibiliza informações, mas se trata de 

um modelo com comunicação de mão única. 

 Modelo assimétrico de duas mãos: se utiliza de pesquisas, procura conhecer o 

perfil e aspirações dos públicos em relação à marca, mas sem que haja um diálogo. 

Os dados coletados são utilizados apenas em benefício das instituições, com 

intuito de persuadir. 

 Modelo simétrico de duas mãos: aqui as Relações Públicas buscam o equilíbrio 

entre interesses dos públicos e instituições. Este também se utiliza de pesquisas 

e métodos científicos, porém, busca-se o entendimento mútuo entre marcas e 

públicos. É considerado o modelo ideal, ético e justo, capaz de trazer excelentes 

resultados na gestão de comunicação das organizações, porém, é o mais difícil de 

ser aplicado em sua essência.  

 

Como pudemos observar, o modelo ideal não necessariamente é o utilizado pelas 

marcas, que recorrem aos métodos menos complexos e que demandam um tempo 

menor para que as ações sejam aplicadas. Este fato foi observado pelos 

pesquisadores da área, os quais chegaram a conclusão de que as organizações 

utilizavam apenas o modelo que traziam os melhores benefícios para eles. 

 

Daí surge o quinto modelo, proposto por Patricia Murphy (1991): o modelo dos motivos 

mistos. Este modelo é a junção do modelo assimétrico e simétrico de duas mãos, no 

qual se busca o equilíbrio satisfatório entre os interesses das organizações e dos 

públicos. 

 

No entanto, como acreditar em um modelo de que se aproxima do ideal – mesmo 

existindo um ideal - sem desconfiar que os interesses das instituições sempre vão 

sobrepor os interesses dos públicos? 

 

No que diz respeito aos modelos de imprensa e de informação pública, recorro a Philip 

Kotler, que considera que: 

 

À medida que o poder da propaganda de massa enfraquece, os 
gerentes de marketing estão se voltando mais para a atividade de 



24 
 

relações públicas de marketing. [...] As atividades de relações públicas 
mostram-se mais vantajosas em termos de custo do que a 
propaganda.  No entanto, essa atividade deve ser planejada em 
conjunto com a propaganda. A atividade de relações públicas de 
marketing precisa de um orçamento maior, e o dinheiro pode ter que 
vir da propaganda. [...] Obviamente, ações criativas de relações 
públicas podem afetar a conscientização do público por uma fração do 
custo da propaganda. [...] As relações públicas de marketing têm mais 
credibilidade que a propaganda. Alguns especialistas dizem que os 
consumidores são cinco vezes mais propensos a serem influenciados 
pela mensagem editorial do que pela propaganda (2000, p. 625). 

 

Percebe-se que as Relações Públicas têm caráter imprescindível na estratégia e 

gestão de comunicação de uma organização. Elas funcionam como atividade 

integradora e contribuem para o alcance dos objetivos da marca, o que reforça a 

necessidade da abrangência do campo profissional na instituição e a posição 

estratégica que ocupa.  

 

Aliadas aos trabalhos das Relações Públicas, outras forças são necessárias na gestão 

da comunicação para somar no que pode resultar numa estratégia de sucesso para 

uma marca. Enquanto as Relações Públicas se preocupam com os relacionamentos, 

o marketing, e suas diversas formas de fazê-lo, se apresenta como um dos grandes 

responsáveis pelas questões de mercado. 
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3. MARKETING  

 

O marketing estuda e se ocupa das questões de troca entre grupos e/ou indivíduos 

de interesse. A definição do campo se modificou ao longo dos anos e encontra 

diferenças entre os diversos pesquisadores que abordam o tema, porém, sempre 

girando em volta deste movimento de troca. 

 

Philip Kotler define marketing como sendo “um processo social por meio do qual 

pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que desejam com a 

criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros” (2000, 

p. 30).  

 

A Associação Americana de Marketing aprovou em 2013 o conceito de que “marketing 

é a atividade, conjunto de instituições e processos para a criação, comunicação, 

entrega e troca de ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e 

a sociedade como um todo”. 

 

As trocas relacionadas ao marketing acontecem entre setores e mercados. Para os 

profissionais de marketing, os setores são representados pelas empresas vendedoras 

e os mercados pelos conjuntos de compradores ou grupos de clientes (KOTLER, 

2000, p.30). Entre estes dois grupos existe um fluxo de troca, interna e externa. No 

fluxo interno, ocorre a troca de bens, serviços e dinheiro. Enquanto no fluxo externo, 

o que existe é a troca de informações (idem), como pode ser visto na imagem a seguir: 

O marketing é frequentemente associado a arte da venda de produtos, principalmente 

quando se aplica uma definição gerencial ao campo profissional (KOTLER, 2000, p. 

Figura 2 – Fonte: KOTLER, 2000, 31 
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30). Porém, como pudemos ver nos conceitos apresentados, o marketing não se 

resume ao exercício de vendas e essa não é a parte mais importante do processo. 

 
Pode-se presumir que sempre haverá necessidade de algum esforço 
de vendas, mas o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. A 
meta é conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto ou o 
serviço se adapte a ele e se venda por si só. O ideal é que o marketing 
deixe o cliente pronto para comprar. A partir daí, basta tornar o produto 
ou serviço disponível (DRUCKER, 1973, p. 64-65 apud KOTLER, 
2000. P. 30). 

 

Para que todos os objetivos de marketing sejam alcançados, o processo deve 

começar pela segmentação de mercado, a fim de se encontrar os mercados-alvo. A 

segmentação se trata da identificação de perfis de diferentes grupos de compradores 

que podem exigir ou preferir determinados produtos e composto ou mix de marketing 

(KOTLER, 2000. P. 30).  

 

Segmentos de mercado podem ser identificados analisando-se 
diferenças demográficas, psicográficas, e comportamentais existentes 
entre compradores. A empresa decide então que segmentos 
apresentam as maiores oportunidades – aqueles a cujas 
necessidades a empresa pode atender de maneira superior. 
Para cada mercado-alvo escolhido, a empresa desenvolve uma oferta 
ao mercado. A oferta é posicionada na mente dos compradores-alvo 
como possuidora de algum(ns) benefício(s) fundamental(ais). A Volvo, 
por exemplo, desenvolve seus carros para o mercado-alvo de 
compradores que têm como uma de suas principais preocupações a 
segurança. Portanto, ela posiciona seu carro como o mais seguro que 
um cliente pode comprar (KOTLER, 2000. P. 30).  

 

Para obter respostas dos mercados-alvo, os profissionais de marketing fazem o uso 

de diversas ferramentas, as quais constituem o mix de marketing, ou composto de 

marketing (KOTLER, 2000, p. 37). “Definimos mix de marketing como o grupo de 

variáveis controláveis de marketing que a empresa utiliza para produzir a resposta que 

deseja no mercado-alvo” (KOTLER; AMSTRONG, 1995, p. 31). O mix de marketing 

representa as ações de uma empresa com o objetivo de influenciar a demanda de um 

produto (idem). 
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Estas ferramentas se reúnem em quatro grandes grupos que compõem os 4P’s do 

marketing: produto, preço, praça e promoção. “Decisões de mix de marketing devem 

ser tomadas para que se exerça influência sobre os canais comerciais, bem como 

sobre os consumidores finais” (KOTLER, 2000, 37). As variáveis de cada P podem 

ser vistas na imagem seguinte: 

 

Produto inclui bens físicos, serviços, experiências, eventos, informações, ideias, entre 

outras coisas que podem ser comercializadas e oferecidas ao mercado para satisfazer 

necessidades e/ou desejos (KOTLER, 2000, p. 416).  

 

Preço é “a soma de dinheiro que os clientes devem pagar para obter o produto” 

(KOTLER; AMSTRONG, 1995, p. 31) e benefícios como descontos e parcelamentos 

fazem parte desta ferramenta. 

 

Praça diz respeito à disponibilidade do produto para os consumidores-alvo (KOTLER; 

AMSTRONG, 1995, p. 31): onde eles estão à venda, canais de compra, logística de 

distribuição.  

Promoção “significa as atividades que comunicam os atributos do produto e 

persuadem os consumidores-alvo a adquiri-lo” (KOTLER; AMSTRONG, 1995, p. 31). 

Figura 3 – Fonte: KOTLER, 2000, p. 37 



28 
 

Refere-se às estratégias de divulgação de produto ou marca, que podem ser on-line 

ou off-line acontecer por meio da publicidade, marketing direto, relações públicas, 

eventos, promoção de vendas etc. 

 

A promoção assume papel de extrema importância na presente pesquisa. Entre as 

várias estratégias de persuadir e conquistar o consumidor, as marcas têm apostado 

em ações de promoção que fogem cada vez mais do âmbito apenas publicitário. As 

empresas têm se utilizado dos mais diversos segmentos do marketing para permitir 

que público viva experiências e seja um pouco mais do que um agente passivo no 

processo de escolha de um produto. Entre estes segmentos e maneira de aproximar 

o público da marca está o marketing promocional. 

 

3.1. Marketing promocional 

 

O esforço no sentido de conquistar a preferência do consumidor tem mudando a forma 

como as marcas buscam se aproximar e se apresentar a eles. Aacker (1996 apud 

BURMANN; MARTINS, 2006, p. 90) pontua que as tradicionais ferramentas de 

marketing não têm sido tão eficazes na geração de uma boa imagem das marcas entre 

os seus públicos-alvo, por isso, muitas empresas têm optado por meios diferenciados 

de se comunicar. 

 

Entre os diversos meios de se tentar alcançar os objetivos de uma instituição em 

relação aos seus públicos, o marketing promocional surge como uma tendência 

principalmente por seu potencial poder de persuasão. 

 

João Ferracciù define marketing promocional como sendo “uma operação de 

planejamento estratégico ou tático combinado, sinérgica e sincronizadamente, às 

ações de promoção de vendas com uma ou mais disciplinas das outras comunicações 

multidisciplinares de marketing” (2007, p.12 apud COSTA, 2009, p. 26).  

 

A Associação de Marketing Promocional – AMPRO, responsável pela regulação da 

área no Brasil, apresentou em 2011, através de pesquisas realizadas pelo Grupo de 

Estudos Acadêmicos da AMPRO – GEA, o marketing promocional como 

“comunicação de marca com objetivo de incrementar a percepção de seu valor por 
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meio de técnicas promocionais e pontos de contato que ativem a compra, o uso, a 

fidelização ou a experiência de produtos e serviços”. 

 

Ganhar vantagem competitiva na disputa de mercado e estreitar o relacionamento 

entre clientes e empresa é perpassado por uma série de decisões conscientes e 

inconscientes feitas pelo consumidor. Ações de marketing promocional podem 

despertar o interesse do público e contribuir na percepção positiva de uma marca ou 

produto, o que influencia diretamente no processo de decisão de compra. 

 

A disputa entre marcas acontece em um espaço em que o acesso é extremamente 

restrito, por isso investir em ações de otimização de imagem é sempre de grande 

importância.  

 
“Nenhum mercado é maior que os 300cm³ da massa encefálica do 
consumidor. É dentro desse pequeníssimo espaço que se digladiam 
marcas e produtos para serem comprados ou ganharem poeira nas 
prateleiras. De nada vale o que seu produto é ou oferece. O que vale 
á a percepção que o consumidor tem dele comparativamente aos 
produtos concorrentes. É muito comum haver um empate, na mente 
do consumidor, entre duas ou mais marcas, sinalizando que todos os 
predicados, as qualidades, a reputação, os benefícios e atributos do 
produto, etc., não são suficientes para que uma represente mais que 
a outra, dirimindo as dúvidas” (FERRACCIÙ, 2007, p. 32 apud 
COSTA, 2009, p, 25). 

 

A promoção de vendas aparece como uma das variáveis de promoção do mix de 

marketing. Para Kotler e Keller, ela “consiste em um conjunto de ferramentas de 

incentivo, a maioria de curto prazo, projetadas para estimular a compra mais rápida 

ou em maior quantidade de produtos ou serviços específicos por parte do consumidor 

ou do comércio” (2006, p. 583). 

 

Simoni (apud 1997 BURMANN; MARTINS, 2006, p. 91) aponta que a promoção de 

vendas é a utilização diversas técnicas, como prêmios, brindes, ofertas, atrativos, 

concursos, criação de acontecimentos e outros esquemas que motivam e persuadem 

o público-alvo, tornando-os mais predispostos a consumir produtos, serviços e ideias. 

 

Para diferenciar a promoção de vendas de propaganda, Christensen (1999, apud 

BURMANN; MARTINS, 2006, p. 92) aponta que o primeiro tem objetivo de venda a 

curto prazo e não gera, necessariamente, fidelização ou vendas a longo prazo. 
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Devido aos resultados apresentados pelas ações de promoção de vendas - 

principalmente se comparados aos custos e resultados apresentados pelas ações de 

propaganda -, utilizar esta ferramenta se tornou cada vez mais comum entre as 

marcas.

 

Figura 4 – Fonte: FERRACCIÙ, 2007, p. 32 

 

Os esforços da promoção de vendas durante muito tempo foram vistos e utilizados 

como meras ações emergenciais, com o intuito de alcançar resultados a curto prazo. 

Este cenário, no entanto, foi se modificando, evoluindo para o que se conhece como 

Marketing Promocional (COSTA e CRESCITELLI, 2003). 

 

Os resultados satisfatórios apresentados pelas ações de promoção de vendas 

resultaram na sua utilização estratégica para o alcance de objetivos das marcas e deu 

a elas inúmeras possibilidades de aplicação (COSTA e CRESCITELLI, 2003). 

 

Desta maneira, compreendemos que o Marketing Promocional deriva da promoção 

de vendas com uma vertente mais estratégica (BURMANN; MARTINS, 2006).  
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A partir das ideias dos autores e dos depoimentos dos profissionais de 

mercado, que afirmam estar havendo uma utilização estratégica e 

mais abrangente das ferramentas de promoção de vendas, podemos 

entender esta ferramenta dentro de um contexto mais amplo, 

denominado de Marketing Promocional (BURMANN; MARTINS, 

2006, p. 96). 

 

Para fins comparativos, a promoção de vendas impulsiona, provoca e fomenta a 

venda (SIMONI, 1997 apud BURMANN; MARTINS, 2006, p.96), enquanto o marketing 

promocional se apresenta como sendo mais abrangente, apresentando ótimos 

resultados para a empresa e para o produto (COSTA e CRESCITELLI, 2003, p. 96). 

 

O mercado exige a todo o tempo que as marcas se reinventem e se adaptem às 

mudanças, principalmente às comportamentais. O público se tornou mais exigente, a 

sociedade dispõe de uma fartura de opções de um mesmo produto e para ter vez 

entre os consumidores, manter-se ligados a padrões não necessariamente garante 

vantagem competitiva – inclusive, isto pode desencadear o efeito contrário.  

 

Entre os mais novos conceitos de marketing, o marketing de experiência tem se 

apresentado como uma poderosa ferramenta para comunicar, conquistar, gerar 

vendas e fidelizar clientes potenciais. 

 

3.2. Um novo jeito de fazer: marketing de experiência 

 

O aparato sensorial humano tornou-se objeto de interesse e importante aliado das 

atividades comunicacionais. Para o marketing contemporâneo, visão, olfato, tato, 

paladar e audição podem ser somados a um sexto elemento: a emoção e, assim, dar 

suporte às vendas e à fidelização de clientes. 

 

Na radicalidade da identificação entre marcas e mercados, consumidores buscam 

muito mais do que preço e satisfação material. Eles esperam atitudes das marcas que 

respondam a seus anseios e mostrem que elas realmente se importam com os 

clientes. Schmitt (2002, p. 38) afirma que os consumidores esperam “produtos, 

comunicação e campanhas de marketing que estimulem os sentidos e que mexam 

com as emoções e com a cabeça”. Neste sentido, o marketing de experiência surge 
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como um dos mais recentes meios de fazer marketing e usa como principal motor para 

obter resultados as sensações. 

 

Também conhecido como live marketing3, Smilansky (2009 apud AGOSTINHO, 2013, 

p. 26) define marketing de experiência como “o processo de identificação e satisfação 

das necessidades e aspirações dos consumidores, de forma rentável, cativando-os 

através de uma comunicação bidirecional que dão vida às personalidades da marca e 

criam valor para o público-alvo”. 

 

Kemp e Murray definem como sendo o ato de “criar experiências entusiasmantes em 

redor de uma marca que resultarão em emoções positivas que influenciarão o 

consumo futuro” (2007 apud AGOSTINHO, 2013, p. 26). 

 

A AMPRO, que tem organizado congressos para discutir a apresentar as novidades 

do live marketing, define a tendência como sendo 

 
O Live Marketing é o guarda-chuva que abarca todas as atividades e 
ferramentas de marketing que promovam integração, interlocução e 
experiência entre marcas, empresas, produtos ou serviços e seus 
públicos-alvo. É o marketing vivo, ao vivo, que se utiliza do contato e 
da experiência sensorial para alcançar objetivos estratégicos de 
construção de marca, vendas e fidelização. É o branding ao vivo. 
Estão sob esse guarda-chuva o Marketing Promocional, o Marketing 
Digital, o Trade Marketing, o Marketing de Incentivo e todas as 
ferramentas inerentes a cada um desses segmentos, como os 
eventos, por exemplo. O Live Marketing está intimamente relacionado 
às sensações humanas; estimula e provoca por meio de experiências 
uma compreensão diferenciada de produtos e serviços. 
 

Schmitt faz afirmações de que as marcas podem garantir diferentes experiências para 

os consumidores através dos Módulos Experimentais Estratégicos (MEEs), que são 

estratégias do marketing experiencial e se dividem em cinco tipos: os sentidos, os 

sentimentos, os pensamentos, a ação e a identificação.  

 

O marketing dos sentidos faz um apelo aos sentidos com o objetivo de 

criar experiências sensoriais por meio da visão, do som, do tato, do 

paladar e do olfato. O marketing dos sentimentos faz apelo aos 

sentimentos e emoções pessoais do consumidor, com o objetivo de 

criar experiências afetivas que variam do humor medianamente 

                                                           
3 Marketing ao vivo (tradução nossa). 
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positivo em relação a uma marca (...) até emoções fortes de alegria e 

orgulho. O marketing do pensamento faz apelo ao intelecto, com o 

objetivo de criar experiências cognitivas, de resolver problemas que 

engaje os consumidores de forma criativa. O marketing de ação 

tenciona afetar as experiências, o estilo de vida e os inter-

relacionamentos. O marketing de identificação procura atingir 

sentimentos individuais, pessoais, privativos, aumentando as 

“experiências pessoais”, relacionando o indivíduo e seu self com 

outras pessoas ou culturas (SCHMITT, 2002, p. 78-82). 

 

A implantação dos Módulos Experimentais Estratégicos se dão através dos 

provedores de Experiências (ProExs) e, são eles: comunicações, propaganda, 

identidade visual/verbal, presença do produto, ambientes espaciais, design do 

produto, embalagem, co-marcas, websites, mídia eletrônica e as pessoas (SCHMITT, 

2002, p. 98). 

 

Ações de marketing de experiência tem potencial poder de gerar resultados de 

sucesso para marcas. Pequenas e grandes empresas têm investido em tais ações e 

algumas ganharam destaque em diferentes níveis por sua expertise. Entre elas, a 

Coca-Cola, que apresentou no ano de 2015, na cidade de Salvador, uma ação de live 

marketing pautada na sua filosofia jovem, a qual será o objeto de análise deste 

trabalho. 

 

  

Figura 5 – Fonte: SCHMITT, 2002, p.87 
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4. RODA GIGANTE COCA-COLA SALVADOR: ESTUDO DE CASO 

 

Calcada, desde os primeiros anos do negócio, numa cultura de comunicação muito 

forte, a The Coca-Cola Company destina verba e esforços a grandes campanhas e 

ações comunicacionais, mesmo já sendo uma das maiores e mais consolidadas 

marcas do planeta. 

 

A partir daqui, este trabalho estará focado em analisar a ação de live marketing da 

Coca-Cola que ocorreu na cidade de Salvador, entre os dias 8 de fevereiro a 30 de 

maio de 2015: a Roda Gigante Cola-Cola. 

 

4.1. A Coca-Cola 

 

A marca Coca-Cola surgiu no ano de 1886, na cidade de Atlanta - EUA, resultado da 

experiência descompromissada do farmacêutico John Pemberton. Mistura de um 

líquido de cheiro agradável, cor de caramelo com água gasificada: assim surgiu a mais 

conhecida marca de bebidas do mundo. 

 

Em 1891, o empresário Asa Griggs Candler, também de Atlanta, comprou a Coca-

Cola, se tornando o primeiro presidente da marca e transformando a invenção 

desproposital em uma empresa. 

 

Candler iniciou uma forte campanha para que todas as pessoas conhecessem a 

bebida. Entre as iniciativas, estava a disponibilização gratuita de fichas de degustação 

e a distribuição de relógios, calendários, balanças e urnas aos farmacêuticos, todos 

os objetos com a marca da Coca-Cola. A campanha conseguiu alcançar seus 

objetivos e foi um dos primeiros passos para a popularização da marca. 

 

Em 1923, Roberto Woodruff assume a presidência da Coca-Cola e dá sequência ao 

trabalho de expansão da marca iniciado por Candle nos Estados Unidos, mas agora, 

internacionalmente. 

 

Foi durante a Segunda Guerra Mundial que a Coca-Cola lançou mão da mais decisiva 

e importante campanha de marketing da maca. Foi determinado por Woodruff que 
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“todo homem de uniforme pudesse comprar uma garrafa de Coca-Cola por cinco 

centavos onde quer que estivesse e independentemente de quanto isso custasse à 

empresa”, possibilitando assim que muitas pessoas provassem pela primeira vez a 

bebida – vale lembrar que a bebida custava, originalmente, cinquenta centavos. Dessa 

forma, a Coca-Cola pôde de fato se lançar no mercado internacional nos tempos de 

paz, pois já havia conquistado o gosto dos mais variados países. 

 

O pós-guerra para os Estados Unidos foi de muita prosperidade, o que foi refletido 

nas campanhas publicitárias da Coca-Cola, que traziam mensagens de otimismo, 

felicidade e liberdade. Enquanto isso, as engarrafadoras da bebida se multiplicavam 

pelo mundo. No Brasil, a Coca-Cola começou a ser produzida em 1940. 

 

A The Coca-Cola Company hoje é detentora de mais de 500 marcas de bebidas, como 

a água mineral Crystal, o refrigerante Fanta, sucos Del Valle e a bebida esportiva 

Powerade. 

 

No Brasil, a The Coca-Cola Company conta com dezenas de fabricantes regionais. 

Na Bahia, a fábrica responsável pela produção, distribuição, representação e 

comunicação da Coca-Cola é a empresa Solar BR. 

 

4.1.2. Missão, Visão e Valores da marca Coca-Cola 

 

Missão, visão e valores são pontos essenciais da estratégia de uma marca, 

independente do seu porte ou segmento. Eles norteiam as ações da empresa e 

representam a identidade organizacional. 

 

Missão diz respeito ao que a empresa é. Ela responde as perguntas de porque a 

empresa existe e o que ela faz. 

 

A visão representa onde a empresa quer chegar. Indica quais os seus objetivos 

futuros, suas aspirações. 

 

Os valores dizem sobre os princípios adotados por uma instituição dentro do mercado. 

Estes servem como guia para a tomada de qualquer decisão da empresa. A Coca-
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Cola apresenta para esse conjunto, que representa a sua identidade, as seguintes 

definições: 

 

-Missão: “Refrescar o mundo: em corpo, mente e espírito; inspirar momentos de 

otimismo: por meio de nossas marcas e ações; criar valor e fazer a diferença: onde 

estivermos e em tudo que fizermos”. 

 

-Visão: “Atuar como base para nosso “Roteiro de Atividades” e orientar todos os 

aspectos de nosso negócio, descrevendo o que devemos conquistar para 

continuarmos com um crescimento sustentável e de qualidade”. 

 

-Valores: “Inovação, liderança, responsabilidade, integridade, paixão, colaboração, 

diversidade e qualidade”. 

 

Tais aspectos são de suma importância e serão levados e em consideração na análise 

da ação Roda Gigante Coca-Cola. Assim como, conhecer a praça onde ocorreu a 

ação nos apresenta algumas respostas para a análise pretendida. 

 

4.2. Praça Salvador 

 

A cidade de Salvador, capital da Bahia, foi o cenário de uma das mais recentes ações 

da Coca-Cola no estado. Segundo dados do IBGE (atualização do censo 2015), 

Salvador tem população estimada em 2,9 milhões, na qual significativa parcela tem 

entre 10 e 35 anos - se igualando a média brasileira – porém, com maior concentração 

na faixa dos 25 aos 29 anos. Em números totais, 88% dos habitantes são 

alfabetizados e, a maioria da população da cidade é representada por pessoas do 

sexo feminino, 53%.  

 

A capital baiana é palco da maior festa popular do planeta, o Carnaval, que trouxe, 

em 2015, no período da folia, cerca de 700 mil turistas. O carnaval de 2015 contou 

com uma grande novidade, a Roda Gigante Coca-Cola, instalada em um dos 

principais circuitos da festa, Circuito Dodô – Barra-Ondina, novidade esta que será 

analisada, do ponto de vista do relacionamento, social e mercadológico, entre marca 

e público, além das motivações, objetivos e resultados gerados pela ação. 
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4.3. Análise da ação Roda Gigante Coca-Cola Salvador 

 

A Coca-Cola, desde os primeiros anos de sua fundação, faz investimentos 

significativos em campanhas e ações de divulgação. As ideias de alegria, positividade, 

liberdade e jovialidade estão sempre atreladas às peças publicitárias da marca de 

refrigerante. Compartilhar momentos, seja entre amigos ou família, é também uma 

das mensagens divulgadas. 

 

Apesar de ser um produto e marca amplamente conhecida, as suas ações, que vão 

para além da publicidade convencional, apresentam particularidades que apontam o 

seu target4. Mesmo nas peças publicitárias que circulam na TV ou em mídias off-line, 

as histórias, na grande maioria das vezes, giram em torno de um protagonista jovem, 

que aparenta ter entre 14 e 24 anos. Uma análise das ações de comunicação da 

marca, ainda que superficial, deixa bem claro qual público se pretende atingir: os 

adolescentes – pode-se considerar ainda, adultos de pouca idade. 

 

Na cidade de Salvador, ações promocionais de grande porte foram realizadas pela 

Coca-Cola, conquistando o interesse do público. Entre as últimas está o Verão Coca-

Cola Salvador, festival que reunia shows ao vivo e a prática de esportes voltados para 

o público adolescente, que aconteceu durante cinco anos consecutivos, até sair do 

calendário soteropolitano em 2014. 

 

O evento que acontecia de forma gratuita durante o verão na capital baiana, levou 

multidões jovens para conferir a sua programação. Porém, nas últimas edições, o 

Verão Coca-Cola se tornou alvo de muitas reclamações e denúncias que envolviam 

questões como violência, assaltos e falta de organização do evento. Estas 

reclamações claramente estavam afetando a imagem da Coca-Cola, como podia ser 

visto em matérias de jornal ou nas redes sociais da marca relacionadas ao evento. 

                                                           
4 Alvo (tradução literal); expressão utilizada para designar o público alvo de um produto. 
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Os problemas ocorridos no Verão Coca-Cola deram à marca impulso para investir em 

uma nova ação de marketing, visto que, com o sucesso das primeiras edições do 

festival, a mesma se manteve muito confortável, não trazendo grandes novidades para 

o circuito soteropolitano. É então que, após cinco edições do evento, a marca anuncia 

para 2015, a Roda Gigante Coca-Cola. 

 

A Roda Gigante surge em um momento de mudanças em Salvador. O local onde a 

atração foi instalada, Orla da Barra, ao lado de um dos maiores e mais importantes 

pontos turísticos da cidade, o Farol da Barra - situado numa região nobre da capital - 

havia acabado de passar por uma requalificação, realizada pela Prefeitura de 

Salvador, a qual visava melhorias, mas gerou mudanças no trânsito, restrições e 

outros transtornos que deixaram parte dos moradores do local - e da cidade - 

insatisfeitos, gerando assim um grande número de reclamações. 

 

Aqui, já podemos ver duas situações de insatisfação da população soteropolitana 

naquele dado momento, um relacionado à Coca-Cola e outro à Prefeitura de Salvador. 

Problemas como estes são potenciais geradores de crise de imagem para uma 

instituição. 

 

Como pudemos ver anteriormente, as Relações Públicas têm como papel agir diante 

de tais situações e se utilizar de outras ferramentas, da comunicação ou não, para 

restabelecer o bom relacionamento com os seus públicos, remediar e/ou prevenir 

outros problemas.  

 

Figura 6 - Fonte: Metro1 Figura 7 - Fonte: Varela Notícias 
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Dados os conflitos, o anúncio da Roda Gigante Coca-Cola na Nova Orla de Salvador 

é feito, resultado da parceria entre a Solar BR, representante da Coca-Cola na Bahia, 

com a Nova Conteúdo, agência de live marketing e conteúdo, responsável pela 

idealização e pela parte operacional da ação. 

 

A atração funcionou durante, aproximadamente, quatro meses, de 8 de fevereiro a 30 

de maio de 2015, gratuitamente, período que abarcou o Carnaval de Salvador – de 11 

de fevereiro a 17 de fevereiro de 2015 – no qual a Roda também se manteve 

funcionando, em pleno circuito da folia, tornando-se um dos diferenciais da 

comemoração. 

 

Pelo fato de se encontrar em um dos circuitos tradicionais da festa momesca, 

momento em que os olhos do mundo inteiro estão voltados para uma das grandes 

festas populares do planeta, o alcance da atração e da marca Coca-Cola foi de grande 

proporção. A bela paisagem natural do Porto da Barra somada à intervenção da Roda 

Gigante no local, geraram um número enorme de belíssimas imagens que veicularam 

na TV, internet e jornal impresso, além de, despretensiosamente, ter aparecido em 

diversos momentos como plano de fundo em filmagens e fotografias, dando alcance 

internacional à ação. Estas veiculações se configuram como mídia espontânea, o que 

gera um ganho imenso à marca. 

Figura 8 – Foto: Nova Live Marketing 
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Além da mídia espontânea gerada, um trabalho anterior de comunicação foi feito para 

divulgar a atração, com o primeiro anúncio sendo feito pelo prefeito da cidade na 

coletiva de impressa que anunciava as novidades do carnaval, o que gerou várias 

notas em jornais locais. A atração também contou com uma comunicação nas redes 

sociais. 

 

Outras duas ações da Coca-Cola ocorreram também no Farol da Barra, em Salvador, 

em um período menor e dias específicos, mas que coincidiam com os dias que a Roda 

Gigante funcionou. Uma delas foi o circuito de competições com diferentes 

modalidades, como skate, slackline5 e escalada, que eram realizados em duplas. O 

circuito aconteceu de 7 de março a 24 de maio de 2015, apenas aos sábados e 

domingos. A outra ação circulou nacionalmente, o Ice Truck, que premiava as duplas 

vencedoras de um quiz com uma exclusiva garrafa de gelo cheia de Coca-Cola. A 

ação durou apenas um final de semana. 

 

                                                           
5 Esporte de equilíbrio praticado sobre uma fita elástica. 

Figura 9 – Foto: Portal Correio Figura 10 – Foto: Rodrigo Lopes/Papo de Buteco 

Figura 11 – Foto: Blugcitário 

Figura 12 – Foto: 
@dea.martinez/Reprodução Instagram 
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É possível perceber que o perfil destas duas últimas ações era predominantemente 

jovem e que, para participar, era necessário que os competidores tivessem um amigo 

para compartilhar a experiência. Assim como na Roda Gigante, a qual as gôndolas 

comportavam 4 pessoas, a marca trazia, mais uma vez, a ideia de compartilhamento, 

união e felicidade. 

 

Outra contrapartida que influenciou diretamente na imagem da Coca-Cola estava na 

ação das competições, como foi explicitamente divulgado em notas, que visava 

“incentivar o conceito de vida ativa”, atrelando a marca a hábitos da vida saudável. 

 

Desta forma, a marca gerou um bom relacionamento com o público por incentivar 

práticas saudáveis apesar dos malefícios causados por seu produto - o que é de 

conhecimento comum. 

 

Apesar das diversas ações da marca ao entorno, este trabalho não se aprofundou nas 

duas últimas ações citadas e o foco principal foi dado à Roda Gigante. 

 

A Roda Gigante Coca-Cola configurou-se como uma ação de marketing de 

experiência, pois ela, entre os outros resultados, mexe com a emoção, estimula os 

sentidos e cativa; reafirma e comprova, por meio da experiência, as mensagens de 

alegria e otimismo pregadas pela empresa; tem potencial poder de persuasão e 

estreita o relacionamento entre marca e público.  

 

A ação ainda conseguiu alcançar e atenuar, pelo menos em parte, as questões de 

relacionamento entre Coca-Cola x Prefeitura de Salvador, Coca-Cola x 

soteropolitanos e Prefeitura de Salvador x soteropolitano, entre os quais estavam 

problemas como: 

 a baixa frequência de turistas e moradores ao Farol da Barra após a requalificação 

da orla, motivada, também, por algumas restrições no acesso ao local; 

 imagem da Coca-Cola perante a  Prefeitura de Salvador e  soteropolitanos, após 

os problemas ocorridos no Verão Cola-Cola; 

 imagem da Prefeitura perante ao público de Salvador, que foi desgastada por 

problemas diversos, como os gerados pela requalificação. 
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Outra observação relevante diz respeito ao que representou a Roda Gigante no local 

onde foi instalada. Ela ressignificou o Farol da Barra a partir do momento em que um 

“monumento” moderno é colocado ao lado de um que possui grande valor histórico; 

dá a possibilidade de observar o ambiente sob novas perspectivas, assim como 

modifica a paisagem. Tudo isso traz novas possibilidades e leituras para o espaço. 

 

Além de todos os bons resultados apresentados até aqui, que já comprovam o caráter 

positivo que a ação da Roda Gigante teve, mais um reforça esta teoria: a prorrogação 

do tempo de permanência e funcionamento da ação de marketing de experiência por 

mais de uma semana. 

 

 

 

Para entender quais foram os reais resultado desta ação de marca, uma pesquisa foi 

aplicada com pequena parcela da população. A pesquisa, on-line, criada e aplicada 

por mim, recebeu respostas entre os dias 15 a 29 de março de 2015. Nela, dados 

relevantes nos permitem chegar à conclusões para diferentes questões. A pesquisa 

durou sete dias e alcançou 328 pessoas. É importante lembrar que, a preocupação 

maior foi de entender os resultados de imagem gerados pela ação, independente do 

público ter andado ou não na Roda Gigante, levando em consideração o fato de ter 

chegado ao conhecimento do colaborador a informação da atração. 

 

Figura 13 - Fonte: iBahia 
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A pesquisa se inicia perguntando como se teve acesso à informação da Roda Gigante 

Coca-Cola, conforme descrito na imagem a seguir: 

A grande maioria soube pelas redes sociais, 38%, de modo que nos atenta à 

importância da comunicação da marca estar integrada também com as mídias digitais. 

A segunda maior parcela só soube da atração na passagem pelo local, 28%, sendo 

atingida pela proporção - em tamanho real - da atração. E, apesar da massiva 

comunicação em diversos meios, 7% dos participantes da pesquisa não ficaram 

sabendo da ação. Para estes 7% o questionário se findou na primeira pergunta, por 

se acreditar que eles não tinham insumos suficientes para responder às questões que 

se seguiam. 

 

Questões de sexo e faixa etária do público alcançado correspondem ao predominante 

em Salvador e ao já citado como público alvo nesta pesquisa. 

 

 

Segundo o resultado do questionário, o público que participou ou soube da ação é 

predominantemente de Salvador, 94%. Apesar da pesquisa ter sido aplicada 

basicamente entre grupos de soteropolitanos, podemos acreditar que o resultado que 

diz respeito aos não soteropolitanos reflita a real porcentagem de turistas que 

participaram/souberam da ação, levando-se em consideração que, dos quatro meses 

Figura 14 – Resultado da Pesquisa 

Figura 15 – Resultado da Pesquisa Figura 16 – Resultado da Pesquisa 
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em que a roda funcionou, apenas uma semana correspondeu ao período do carnaval, 

momento em que há maior circulação de turistas na capital baiana. Em números 

absolutos, segundo o G16, portal de notícias da Globo, cerca de 50 mil pessoas 

andaram na Roda gigante Coca-Cola, entre turistas e soteropolitanos. 

 

A comunicação conseguiu persuadir, levando para ver de perto e aproveitar a atração, 

apenas 48% das pessoas que foram atingidas pela informação. Desta informação 

podemos inferir questões como a falta de interesse do público pelo tipo específico da 

ação e fato dele não ser o público-alvo da atração. 

 

 

 

Quando perguntado sobre o funcionamento da atração nos dias da folia momesca, os 

resultados negativos foram ínfimos. 

 

                                                           
6 Disponível em: http://g1.globo.com/bahia/carnaval/2015/noticia/2015/02/hoteis-tem-90-de-ocupacao-em-
salvador-durante-o-carnaval-2015.html 

Figura 18 – Resultado da Pesquisa 

Figura 17 – Resultado da Pesquisa 
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As impressões sobre a Roda Gigante Coca-Cola foram divididas entre pessoas que 

conferiram e não conferiram a ação, com diversas opções. Entre os que não 

conferiram de perto, grande maioria - absoluta - achou a ação interessante, 31%. Entre 

os que conferiram, esperam que a ação se repita, 27%. 

 

Estes dados revelam o resultado positivo da ação e servem como parâmetro para a 

realização de uma nova estratégia com o mesmo viés. 

 

A última pergunta que devia ser obrigatoriamente respondida é a que mais nos revela 

sobre o ação de live marketing da Coca-Cola ter, de fato, alcançados seus objetivos 

de relacionamento e imagem. Foi perguntado se a imagem da marca mudou para o 

público após ação. O resultado foi o seguinte: 

 

Apenas 16% respondeu que mudou para melhor, 2% disse que mudou para pior e a 

maioria esmagadora, 81%, disse que nada mudou em relação à imagem da marca. 

 

Figura 19 – Resultado da Pesquisa 

Figura 20 – Resultado da Pesquisa 
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Estes números nos levam a refletir sobre os motivos e a importância de uma marca 

investir em tamanha ação, que, quando apurado os resultados, mostrou não mudar a 

consciência do público sobre a sua imagem – que já é positiva, como veremos a 

seguir. 

 

A Coca-Cola está entre as maiores e mais valiosas marcas do planeta, junto com o 

Google e a Apple, por exemplo. Ela detém 59% das vendas de refrigerante do Brasil, 

além de ser um produto amplamente conhecido e consumido, seja nos restaurantes 

mais sofisticados ou nos bares mais simples.  

 

Os números apresentados na última pergunta revelam o real sentido da comunicação 

da Coca-Cola. 

 

O grau de consolidação da marca não exige mais que ela invista em comunicação 

para, prioritariamente, gerar mais vendas, visto que seus produtos já são a preferência 

da maioria dos consumidores. A comunicação, no caso da Coca-Cola, é o modo de 

se mostrar sempre presente e se fazer constantemente lembrada. 

 

Fazer-se presente investindo em campanhas de comunicação e marketing, se 

configura como uma teoria de marketing que aponta que os consumidores tendem a 

adquirir produtos e serviços de marcas mais lembradas (KOTLER, 2000). Esta 

lembrança da marca por parte do público é conhecido como o recall de marcas. 

 

 

Figura 21 – Fonte: Ambev 
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O recall de marca é o grau de lembrança que o consumidor tem, espontaneamente, 

do anunciante. Pesquisas para saber quais marcas estão presentes na mente do 

consumidor, quando perguntado sobre determinada categoria de produto, acontecem 

constantemente e visam avaliar a presença da marca e os resultados da 

comunicação. 

 

Para manter a marca tão atual, mesmo com cerca de 130 anos de existência, se 

reinventar na comunicação é um dos meios de se fazer presente na mente do 

consumidor e garantir o sucesso. Isso é o que faz a Coca-Cola. As ações de marketing 

voltadas para o público jovem é também uma estratégia que gera potenciais 

resultados, principalmente pelo direcionamento do público, o que permite que a nova 

geração cresça tendo a marca como referência desde então, podendo levá-la para a 

fase adulta. 

 

Ações como a da Roda Gigante, de marketing de experiência, também permitem 

solidificar a relação dos stakeholders com a instituição, já que possibilitam um 

envolvimento emocional, o que gera empatia, fazendo com que esses públicos sejam 

potenciais defensores de marca. 

 

Investir em comunicação permite relacionamento dos públicos, conseguir a sua 

preferência, troca de informação, entretenimento, fazer-se lembrado, realizar 

manutenção de marca e, sempre tem como fim maior o retorno positivo de imagem, o 

que necessariamente gera lucro e outros diversos resultados benéficos para a 

empresa no mercado. 

 

Desta forma concluímos que: as ações da Coca-Cola podem não gerar mais vendas, 

mas garantem que ela permaneça sempre no topo. No final das contas, o que importa 

não é a quantidade e, sim, a qualidade das relações. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante dos avanços da tecnologia e o seu alcance global, as marcas se deparam com 

públicos muito mais informados e politizados, por sua vez, mais exigentes, obrigando 

as empresas a modificarem constantemente suas estratégias de aproximação. O 

preço há muito já não é a ferramenta que mais influência na escolha, assim como a 

qualidade, que é a característica básica que se espera de um produto. 

 

Frente à este cenário, investir em comunicação direcionada e exclusiva é um dos 

meios de conquistar os públicos em seus diferentes grupos e diferentes perfis. Os 

públicos são determinantes para o sucesso ou fracasso de uma instituição e por isso, 

o investimento no diálogo com eles deve fazer parte da estratégia das marcas, já que 

isso permite evitar situações de crise e/ou agir de maneira rápida quando ela se 

instala. 

 

Na gestão de comunicação, as Relações Públicas assumem este papel e têm total 

propriedade para lidar com a administração das relações com todo e qualquer público, 

se utilizando de pesquisas e estudos para lançar mão de estratégias para o alcance 

dos objetivos da instituição. Neste sentido, os melhores resultados são alcançados 

quando existe o equilíbrio entre os interesses da marca e dos públicos. Tal equilíbrio 

pode ser alcançado através do modelo simétrico de duas mãos das Relações 

Públicas, o qual se baseia em pesquisas de perfil e aspirações dos públicos, de modo 

que os dados coletados são utilizados para benefício das marcas e dos stakeholders. 

 

Em contrapartida ao foco social das Relações Públicas, o marketing se ocupa das 

questões de mercado na gestão de comunicação, com foco nas relações de troca 

entre empresas e grupos de clientes. Ele também contribui para melhorar o 

relacionamento da marca com o público, além de fidelizá-lo e persuadi-lo. 

 

Porém, as tradicionais estratégias de marketing não têm sido tão eficazes para 

conquistar e fidelizar clientes. Como solução, as marcas têm recorrido à ferramentas 

com maior potencial de envolver o público. Entre elas está a ferramenta do marketing 

promocional, a qual é pautada no viés estratégico e aumenta a percepção de valor da 
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marca, estreita relacionamento, impulsiona, provoca e fomenta vendas com 

resultados a curto e longo prazo. 

 

Aproximar-se do público se tornou um desafio para as empresas, o qual busca provas 

concretas de que a marca é aquilo que prega. Paralelo à mudança do mercado, o 

marketing evolui para formas de fazer muito mais intimistas, a exemplo do marketing 

de experiência, que estimula os sentidos e mexe com as emoções, tornando a empatia 

com a marca e o poder de persuasão delas muito maiores.  

 

Neste trabalho, pudemos observar os objetivos alcançados na perspectiva das 

Relações Públicas e do marketing a partir de uma única ação. A Roda Gigante Coca-

Cola, ação de marketing de experiência realizada pela marca de refrigerantes, 

conseguiu agir sobre problemas de relacionamento com diferentes públicos – 

Prefeitura de Salvador e público-alvo soteropolitano -, com foco social, além de se 

aproximar, fidelizar e engajar clientes, no que se caracteriza como estratégia também 

de cunho mercadológico. 

 

Podemos considerar que a ação Roda Gigante Coca-Cola foi positiva para a marca e 

que a mesma conseguiu alcançar de forma satisfatória seus públicos e objetivos. Ela 

se adequou perfeitamente à filosofia jovem que a marca prega e se manteve ao 

alcance dos públicos - pela gratuidade - criando uma nova leitura do fato da marca 

conseguir chegar ao alcance de qualquer família. 

 

Do ponto de vista do planejamento estratégico, a atração demonstrou traços de ação 

emergencial, se levado em consideração que nada foi avisado a população sobre o 

fim do Verão Coca-Cola – ação recorrente nos anos anteriores –, a edição única da 

Roda Gigante Coca-Cola e o fato de não ter havido nenhuma ação no ano seguinte. 

 

Apesar do caráter emergencial, os efeitos da ação foram altamente duradouros, o que 

pode ser comprovado pela lembrança do público que participou da pesquisa após um 

ano do fim da ação. 

 

Podemos afirmar também sobre a necessidade e importância das marcas estarem 

inseridas em uma cultura comunicacional e se manter investindo em comunicação, 



50 
 

mesmo sendo consolidadas, com mais de 100 anos de sucesso e líder no segmento 

– o caso específico da Coca-Cola. Manter-se viva e presente na mente do consumidor 

garante também este longo tempo de vida e sucesso da marca, portanto, garantir 

ações de recall de marca é fundamental para se manter estável no mercado. 

 

Com este trabalho foi possível comprovar a eficácia de ações que envolvem o público 

emocionalmente com a marca, pois elas conseguem garantir retorno de imagem, 

mídia espontânea e ainda podem ser utilizadas como estratégia para estreitar 

relacionamento com outros públicos estratégicos. Eventos como este garantem lugar 

privilegiado na mente do consumidor, geram boca-a-boca e reforçam os efeitos 

positivos da marca. 

 

Pudemos comprovar também os motivos pelos quais a Coca-Cola se mantém 

investindo em comunicação, apesar do grande sucesso da marca. Os efeitos gerados 

pelo recall de marca forçam as empresas e se reinventarem na comunicação, visto 

que consumidores tendem adquirir as marcas mais lembradas. 

 

As marcas perceberam que, assim como para que qualquer relacionamento seja 

duradouro, o segredo do sucesso não é só alcançar a mente, mas principalmente, 

tocar o coração e despertar a emoção da “pessoa” com a qual se relaciona. 
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