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RESUMO 

Coca-Cola: A escolha é um projeto experimental desenvolvido durante a disciplina de 
Produção Audiovisual I. Trata-se de um comercial de cunho publicitário cuja proposta 
da matéria consistia em escolher uma obra cinematográfica e a partir dela produzir um 
comercial que realizasse uma forma de intertextualidade. A forma escolhida foi Alusão 
e a obra "The Matrix", 1999, e como produto o refrigerante carbonado "Coca-Cola". 
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wadnasilvacoelho@gmail.com 7 Orientador do trabalho. Docente do Curso de Comunicação 
Social – Publicidade e Propaganda da UFG, e-mail: alexandretadeu.ufg@gmail.com. 

1 INTRODUÇÃO  

Tendo como proposta de trabalho realizar uma forma de publicidade intertextual, sendo 
elas: citação, estilização e alusão. Entre as opções esta última foi a forma escolhida 
pelos integrantes como a forma de intertextualidade a ser usada em seu comercial. "De 
forma mais sutil que a citação, a alusão é outro processo de relação intertextual, que 
remete a uma obra anterior, mas sem fazer uso de fragmentos dela. Utiliza somente uma 
construção equivalente, substituindo determinadas figuras por outras." (COVALESKI, 
2009, P.43). O produto e obra escolhidos para serem trabalhados foram, o refrigerante 
carbonado "Coca-Cola" e o filme "The Matrix", respectivamente. 

  

2 CONCEITOS DA NARRATIVA VISUAL 

Pelo processo de relação intertextual mantemos elementos do texto original, "The 
Matrix", adaptando-o a uma cena de compra cotidiana. Usando de uma cena icônica do 
filme, na qual Morpheus oferece ao personagem Neo a possibilidade de escolha entre a 
pílula azul e vermelha, possibilitando a saída do mundo de Matrix para o mundo real ou 
a descoberta do que é Matrix. Porém de uma forma apenas alusiva, com o uso de 
elementos que lembrassem a obra, mas sem tratá-la diretamente. Pois, não é utilizado o 
mesmo texto nem o mesmo figurino, este último é apenas lembrado pelo uso de alguns 
itens como os óculos do vendedor, por exemplo. Utilizamos essa cena para Coca-Cola: 
A escolha, substituindo a pílula vermelha por uma latinha de Coca-Cola e a pílula azul 
por uma Pepsi (não mostrando a marca em nenhum momento, apenas fazendo 
referência a marca pela cor da latinha). Trazendo para o roteiro produzido para o 
comercial a mesma ideia passada pela cena do filme, a escolha pela lata azul leva você 
de volta a sua vida normal, sem nenhuma descoberta do novo e em um mundo alienado. 
Já a escolha pela lata vermelha leva você a um mundo de descobertas e de aventuras. O 
título refere-se realmente a oferta das duas opções e o momento em que esperamos pela 
escolha do personagem, até que descobrimos que ele optou pelo mundo de descobertas e 
aventuras, escolhendo a latinha de Coca-Cola. 

  

  

3 DURAÇÃO E CONDIÇÕES DE EXIBIÇÃO 

O comercial tem a duração de 30 segundos, e foi pensado com esse tempo para ter a 
capacidade de ser exibido tanto na Televisão, quanto no meio digital. Podendo se 
encaixar ao tempo que geralmente é utilizado para as propagandas televisivas, podendo 
também facilmente se encaixar no digital (BARRETO, 2004). 
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4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

Para a gravação do comercial foi utilizada uma filmadora Sony HXR-NX5N, buscando junto 
com a edição feita utilizando o Adobe Première Pro aproximar-se ao máximo da estética dos 
comercias norte-americanos da Coca-Cola. O local de utilizado para a gravação foi um posto de 
gasolina que dispunha de uma fachada de vidro que mostrasse bem o interior, como os postos de 
gasolina norte-americanos. Na local de gravação foram utilizados alguns easter eggs para 
remeter a toca do coelho citada na cena do filme, na qual Morpheus fala para o Neo que ele 
deve se sentir um pouco como Alice escorregando na Toca do Coelho de Alice No País das 
Maravilhas. Buscamos ressaltar esse fato por meio de easter eggs para dar a entender que aquele 
era o local da escolha assim como a sala utilizada como cenário no filme. O personagem que 
entrega as latinhas para serem escolhidas está usando óculos escuros para remeter ao 
personagem Morpheus e a latinha escolhida é da mesma cor que a pílula escolhida no filme, 
conseguindo fazer com que o objetivo de vender o produto como a melhor escolha se encaixasse 
com a própria escolha feita no filme, por meio do roteiro produzido para o comercial pudemos 
fazer assim com que a forma de intertextualidade escolhida pudesse ser realizada com uma 
construção equivalente ao filme com a substituição de algumas figuras, porém de uma forma 
mais sutil (FIELD, 1995).	

 
  

5 PRINT DE CENAS-CHAVE COM LEGENDA 

 

Imagem 1- Print do Comercial Coca-Cola: A Escolha (2017). Frame: 07'' 
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Imagem 2- Print do Comercial Coca-Cola: A Escolha (2017). Frame: 13'' 

	

	

Imagem 3- Print do Comercial Coca-Cola: A Escolha (2017). Frame: 19'' 
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Imagem 4- Print do Comercial Coca-Cola: A Escolha (2017). Frame: 24'' 

  

 

 

Imagem 5- Print do Comercial Coca-Cola: A Escolha (2017). Frame: 29'' 
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Imagem 6- Print do Comercial Coca-Cola: A Escolha (2017). Frame: 30'' 

	

	

Imagem 7- Print do Comercial Coca-Cola: A Escolha (2017). Frame: 33'' 

	

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A execução do projeto nos mostrou que é possível sim tirar do papel suas ideias 
e produzi-las, mesmo com um orçamento reduzido. E que ao longo da disciplina 
podemos desenvolver projetos interessantes e relevantes para o nosso aprendizado e 
carreira. E ainda o quanto o repertório influencia no trabalho de um criador de conteúdo 
audiovisual, agregando novas possibilidades e diferentes visões, antes não imaginadas. 
Finalizar esse trabalho, portanto, nos abre novas possibilidades do que fazer adiante 
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tendo aprendido sobre produção em vídeo, cinema e televisão, além de roteirização, 
programação e direção. Aumentando o nosso apreço pelo audiovisual e nos dando a 
certeza que também podemos ser produtores. 
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