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DISCURSO DOLLY: UMA PERSPECTIVA ÉTICA E SUSTENTÁVEL 

 

RESUMO: O trabalho visa abordar e refletir sobre as formas manipuladoras que giram em 

torno do discurso sustentável utilizado em propagandas brasileiras, de forma enaltecer 

uns produtos e subestimar outros, o que acontece com a marca DOLLY, que é uma 

empresa 100% brasileira ativa desde 1987, que teve grande destaque por ter sido a 

responsável pela introdução do refrigerante dietético no mercado brasileiro, e somente 

após a sua consolidação desta linha, em 1994, iniciou a produção de refrigerantes 

adoçados com açúcar. Seu reconhecimento no mercado é alto, ainda que esteja atrelado 

a um consumidor de baixa renda. 

 

INTRODUÇÃO: Nos anos 1980 chega a hora de o Brasil pagar a dívida contraída nos 

anos 70 devido aos empréstimos junto aos bancos internacionais e mesmo nacionais. Já 

na década de 1990 finalmente surge uma luz no fim do túnel. Há a retomada do 

crescimento especialmente após o plano real, e o marketing voltou a receber 

investimentos, tornou-se então mais científico e orientado para resultados.  

Surgindo juntamente com o discurso sustentável, uma apresentação de um 

diagnóstico dos problemas globais ambientais. A comunicação possui, desta forma,  

novos paradigmas como a seletividade e a atratividade. Esta defende a forma de capturar 

a atenção do espectador, e aquela, consiste no ato de escolher o que é mais relevante 

para o próprio país, por exemplo, falar da questão sustentável, da preocupação com a 

comunidade e com o bem estar das pessoas, ideias as quais que devem ser tratadas 

também no que diz respeito à apresentação de novos produtos no mercado.  

Além da relevância do tema ético e sustentável, as empresas brasileiras 

devem buscar o seu crescimento perante os refrigerantes de grandes marcas, então ser 

correto e estar preocupado com a educação e o meio ambiente parecem ser uma fórmula 

de sucesso. 

 

OBJETIVO: O objetivo desta pesquisa é averiguar as manipulações no que diz respeito à 

propaganda do refrigerante Dolly por meio dos estudos da Análise Crítica do Discurso, 

postulados por Norman Fairclough (2001) de forma a verificar a questão tridimensional (id, 

p. 101): Pratica social, texto e pratica discursiva. 

 

MÉTODOLOGIA: Este trabalho acontece primeiramente de forma exploratória e 

posteriormente terá cunho explicativo, por meio do método bibliográfico e documental (GIL 

2002). A abordagem a ser utilizada é hipotética e dedutiva mediante ao conhecimento e à 



formação de hipóteses relacionando teoria e objeto das publicidades ligadas ao discurso 

da empresa em questão. 

 

DESENVOLVIMENTO: Inicialmente sabe-se que a imagem da empresa e a credibilidade 

desta ocorre por meio da comunicação institucional, atrelada a fatores como: ética, 

constância de ideais, identidade da marca, ou o que ela reflete; posto que a 

sustentabilidade quando adequadamente apresentada pode sim, carregar intenções muito 

específicas, no que diz respeito à propaganda positiva de uma marca. 

A comunicação pode construir ou destruir uma imagem e é preciso educar 

para comunicar o que a empresa faz de positivo para a comunidade, para o meio 

ambiente para a educação ou para outros pontos relevantes, considerados éticos e 

sustentáveis, visto que a prática social que molda os textos. O que na verdade pode ser 

considerado como uma propaganda positiva da empresa, sem ser necessariamente o 

produto, torna-se um negócio vantajoso.  

Sabe-se, pois, que a responsabilidade social é um tema cada vez mais 

pertinente nas discussões sobre o papel e a função das empresas em suas relações com 

a sociedade. Mesmo sendo considerado um assunto recorrente, ainda existem algumas 

controvérsias sobre sua definição e aplicação, no entanto, é inegável a necessidade de 

discussão e da aplicação do tema nas corporações de todos os níveis. 

  Para Toldo (2002, p. 82), responsabilidade social é o “comprometimento 

permanente dos empresários de adotar um comportamento ético e contribuir para o 

desenvolvimento econômico, melhorando simultaneamente a qualidade de vida de seus 

empregados e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um todo”. 

  Imagem e texto combinam a preocupação com temas da moda, retirados 

das musicas dos comerciais originais da Dolly, que podem ser vistos no site ou 

www.youtube.com/comerciaisdolly: 

       

Fonte: www.youtube.com.br                           

 

RESULTADOS: 

As Frases "Joga a garrafinha no lixo" junto a uma imagem com a 

possibilidade de reciclagem que não é dita, mas é mostrada consiste em uma imagem 



positiva, assim como o enaltecimento da mãe em "mamãe você é amor" e a preocupação 

em "cuidado com o sol", que tratam de temas negligenciados há alguns anos atrás e 

passam agora, a ser algo positivo e visualizado por uma classe social que busca figurar 

no cenário dos clientes brasileiros. 

Sabe-se que o refrigerante já contém altos níveis de açúcar, além disso, não 

apresenta nenhuma fonte nutricional e ainda possui excesso de sódio. Sim, ele possui 

baixas calorias, mas que em nada contribuem para a nutrição do organismo, no entanto, 

como constituem um mercado rentável, e ao contrário do que se pensa, dominam o 

mercado nacional, não podem brigar com marcas mundiais, desta forma, o investimento 

em uma propaganda ingênua pode ser um dado para a manipulação dos clientes, pois se 

o líquido não é o adequado para as crianças, o concorrente é mais forte, uma forma de 

ser visto é pela essência. Com isso, deve ser mostrado aqui os seguintes dados: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.hypeness.com.br 
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