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RESUMO

O objetivo deste estudo foi o de avaliar as ações dos atores Estado e Coca Cola em sua relação com o chamado American way of life, o qual se 
caracteriza pelo estilo de vida americano que promove e defende a liberdade, a prosperidade e o consumo afinal, nesse modelo o estilo de vida é 
padronizado e idealizado e, existe espaço para aqueles que desejam trabalhar e progredir e com isso usufruir de todas as possibilidades advindas 
da modernidade, especialmente em termos de bens de consumo. Para alcançar tal objetivo, a abordagem metodológica utilizada foi a Análise 
Crítica do Discurso (ACD) a qual trata-se de uma abordagem teórico-metodológica. Para além da questão textual e aspectos linguísticos, a 
abordagem da ACD também envolve as dimensões de prática discursiva e prática textual e parte do pressuposto que há sempre uma
intencionalidade por trás de cada produção discursiva, com interesses e motivações, das mais variadas naturezas, que impulsionam e também 
atingem as dimensões de distribuição e consumo. Ressalta-se que a abordagem em questão levanta um aspecto emancipatório, ao jogar luz 
sobre proposições que são socialmente construídas e consolidadas como naturais, e quando examinadas mais profundamente é possível observar 
que encontram-se calcadas em aspectos de dominação e relações desiguais de poder. Destaca-se que como corpus de análise foram utilizados 
trechos de falas, relatos e notas com coleta no livro seminal “For Good, Country And Coca-Cola: The Definitive History of the Great American Soft 
Drink and The Company That Makes It”, em sua versão traduzida para português, de atores membros das duas entidades em questão. Os 
resultados apontaram forte relação entre Estado e Coca Cola na busca de seus interesses, os quais estavam profundamente alinhados. Afinal, foi 
possível constatar que a Coca Cola não preenchia apenas copos e garrafas – ela inundou corações americanos de maneira sem igual, além de 
conquistar e marcar presença mundo a fora. O cuidado e a diferenciação que a empresa Coca Cola se esforçou em empregar em sua relação com 
as forças armadas americanas pode mostrar que não apenas o governo age trabalhando habilidades de cooptação em suas ações. E constatou-se 
que com isso, o próprio governo dos Estados Unidos tinha iniciativa de ajudar a Coca Cola. Tamanho apoio e ajuda, todavia, não eram isentos e 
muito menos inocentes, visto que o interesse da política externa americana tinha objetivo de defender seu American way of life,  o que fez o 
governo enxergar na bebida Coca Cola e em sua relação com a empresa uma grande oportunidade de defesa. Assim, conclui-se que a Coca Cola 
apresentou trato muito habilidoso ao lidar tanto internamente, com seus funcionários e equipes, como com os militares, sabendo como não 
apenas trazes tais distintas categorias para seu lado como também mantê-las.
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